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LIc;AO I

A Identifica<;ao, este e meu titulo e meu assunto deste ano. E urn
born titulo, mas nao e urn assunto c6modo. Nao penso que voces tenham
a ideia de que seja uma opera<;ao ou urn processo muito facH de conceber.
Se e facHconstata-Io, seria, entretanto, talvez preferivel, para bem constaUi-
10, que fizessemos urn pequeno esfor<;o para concebe-Io. Seguramentc
temos encontrado efeitos suficientes disso para nos mantermos no sumario.
quero dizer, em coisas que sao sensiveis, inclusive em nossa experi en cia
interna, para que voces tenham urn certo sentimento do que seja. Esse
esfor<;o para conceber Ihes parecera justificado, posteriormente - ao
menos este ano, quer dizer, urn ana que nao e 0 primeiro de nosso
ensino _ sem duvida alguma pelo lugar, pelos problemas aos quais esse
esfor<;o nos conduzira.

Vamos dar hoje urn primeirissimo passe nesse sentido. Pe<;odesculpas.
isto vai levar-nos, talvez, a fazer esses esfor<;os que chamamos. para
falar propriamente, de pensamento. Isto nao nos ocolTera fniqiientemente.
a nos nao mais que aos outros.

A Identifica<;ao, se a tomamos por titulo, pOl'tema de nossa exposic;ao.
convem que falemos dela de maneira diferente do que sob a forma,
podemos dizer, mitica. sob a qual a deixei no ana passado. Havia qualquer
coisa dessa ordem. eminentemente da ordem da identificac;ao. que estavn
implicada, voces se lembram. nesse ponto onde deixei minha exposlGilo
no ana passado, a saber, no nivel em que, se posso dizer, 0 lenc;ol urnldo
com a qual voces representam os efeitos narcisicos que cercam I

rocha, ° que ernel'gia em meu esquema!, essa rocha auto-er6tl 'II ('I,ll



emergencia 0 falo simboliza ilh .falsa i1ha pois alias da m ' a'cem suma banda pela espuma de Afrodite,
, , , esma lorma como a I d·de Claudel e uma ilh que a on e flgura 0 Proteu

, a sem amarra uma ilh ' ,
sabem 0 que e 0 Proteu de Claudel" . a que val a deriva, Voces: e a tentativa de I
atraves da farsa bufona que na traged' comp etar 0 Orestes
e da qual so' la grega a completa obrigatariamente

nos restam em tad I' ', ' a a lteratura, dois destroc;os de S6focl
~ urn HeTcules de Euripedes, se minha memoria esta boa N- , es
mtenriio qu ' ao e sem'; e evoco esta referencia a proposito da fd ' orma como no ana
passa 0 meu dlscurso sobre a transferencia terminava com '
da Identificac;ao, Apesar de meus belos esforc;os eu nao po::sa Imagem

;.~;"s::;:e~~:~:j~'u~j~~':,~::t":,,'n",en~ontea"'0 li~:t::t;:~
que e 0 limite do tra' ' , va all a beleza da quallhes ensinei,

glco, que e 0 ponto em que C' '
nos verte sua eutanasia Nao emb I d a Olsa mapreensivel, e ezo na a apesar d "
ao escutar, as vezes, alguns rumores sobre 0 ~ue ensin~ q~e s~ Imaglna
muito 0 jogo para voces :l Eles sab d' ' eu nao facI1lto
meu seminario sobr"e', E'I' em ISSO,aqueles que outrora escutaram

< ,I .lca aquele no I b d 'func;ao db' ' qua a or el exatall1en te a
C' essa arrel:a da beleza sob a forma da agonia que exige de nos

a olsa para que nos a alcancemos,4
Eis, entao, onde terminava A Transferencia no ana passado Ind' ,

a todos adquelesque assistiram asjornadas provinciais de Outubr~ po~;~e~1
sem po er Ihes dizer mais h' I' . ' ,n .,', ' que aVla, a I, uma referencia escondida

urn coml~o, que e 0 ponto alem do qual eu nao podia levar mais Ion e
o que eu vIsava em uma certa experiencia indica - ' g
ser reencontrada no sentido escondido do' que se c;aod,se possh

o
dlzer, a, po erJam c all1ar os

cnptogramas desse seminario e que afiwtl e -d ' ,,', u nao perco a espennc;a
e que urn dJa ~m cOll1entario 0 explicite e 0 coloque em eVidenc;a 'a

que ocorreu ate de abler esse testemu h ,J~ n 0 que, neste lugar e uma b
esperanc;a, b que 0 semirdrio d "1' '. oafoi ,r,t. , 0 penu nmo ano, aquele soure a EUca

e e IV,lInente retornado - end" , 'trabalho cOIn I 0 Izer daqueles que puderarn ler 0
, p enD sucesso - por al '10 para res I' , I ,guem que teve 0 trabalho de rele-

t mlr seus e ementos, pnncipalmente 0 Sr Saf
'sp 'n) que, talvez, essas coisas ossa ' ouan, e eu
ao al 'all 'e de voces !l'lI" P, m ser postas bastante rapidarnente

" t" ,I que al se possa ellcade' ' , ", '
IIIl's 'sl . ano, ,11 0 que vou 1l,lzer-
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Saltando urn ano sobre 0 se~undo depois desse, isso pode lhes parecer
colocar uma questao, ainda que lamentavel como U1l1 atraso, nflO e,
contudo, inteira'mente justificado, e voces veriio que, se retomarem a
sequencia de meus seminarios desde 0 ano de 1953, 0 primeiro sobre
Os Escritas Tecnicos, 0 seguinte sobre 0 Eu, a Tecnica e a Teariafreudianas
e psicanaliticas, 0 terceiro sobre As Estruturas freudianas da psicose,
o quarto sobre A Relac;iio de Objeta, 0 quinto sobre As Formac;oes do
Inconsciente, 0 sex to sobre 0 deseja e sua interpretac;iio, depois A Etica,
A Transferencia, A Identificac;iia ao qual chegall1os, sac nove, Voces
podem facilmente encontrar a1 uma alternancia, uma pulsac;ao, Voces
verao que de dois em dois domina, alternadamente, a tematica do sujeito
e a do significante, 0 que, dado que e pelo significante, pela elaborac;ao
da func;ao do simbolico que comec;amos, faz tambem recair este ana
sobre 0 significante, posto que estamos em numero impar, j;i que 0

importante na identificac;ao deve ser, propriamente, a relaC;ao do sujeito

com 0 significante,
Essa identificac;ao, pois, da qual propomos ten tar dar este ano uma

noc;ao adequada, sem dllvida a analise a tornou para nos bastante trivial,
de modo que alguem que me e bem proximo e me escuta taO bem me
disse: "Eis este ano 0 que voce escolhe, a identificac;ao", isto, com uma
careta: "Explicac;ao que serve para tudo!", Deixando transparecer, ao
mesmo tempo, alguma decepc;ao relativa, em suma, ao fato de que se
esperava de mim outra coisa, Que esta pessoa nao se engane! De fato,
sua expectativa de me ver escapar ao tem'a, se posso dizer, sera decepcionada,
pois espero trata-lo bern, e espero que tambem se dissolva a fadiga que
este tema the sugere por antecipac;ao, Falarei exatamente da identificac;ao
mesma, Para precisar logo 0 que entendo por isso, direi que, quando se
fala de identificac;ao, 0 que se pensa primeiro e no outro a quem nos
identificamos, e que a porta me e facilmente aberta para enfatizar,
para insistir sobre essa diferenc;a entre 0 outro e 0 Outro, entre 0 pequeno
outro e 0 grande Outro, que e um lema sobre 0 qual posso dizer precisamente
que VOcesestao desdeja familiarizados, Nao e, contudO, por este aspecto
que pretendo comec;ar, Vou, antes, enfatizar 0 que, na identificac;ao, se
coloca imediatamente como iucntico, como fundado sobre a noc;ao do
mesmo, e mesmo, do mesmo ao mesrno, com ludo 0 que i8tO traga de

dificuldades,



VOl' ~ II. () d 'ixalll de saber, mesmo sem poder marcar muito rapidamente
qll:il~ dil'l 'lrldades isso nos oferece desde sempre ao pensamento, A e A;
H' : I:io igual assim, pOl' que separa-lo dele meSIllO, para tao depressa
:If r 'coloca-lo?

IHlo nao C puro e simples jogo de espirito. Observem, pOl' exemplo,
que na linha de urn movimento de elaborac;ao conceitual que se chama
de 16gico-positivismo, no qual alguns podem esforc;ar-se pOl' alcanc;ar
uma cerla mela que seria, pOl'exemplo, a de nao colocar problema logico,
a men os que haja um sentido localizavel, como tal, em alguma experiencia
crucial, estariam decididos a rechac;ar seja 0 que for do problema logico
que nao possa, de alguma maneira, oferecer essa garantia ultima, dizendo
que e urn problema desprovido de sentido como tal.

Nao obstante, nao e menos verdade que, se Russell pode dar em
seus Principios matematicos um valor a equac;ao, ao estabelecimento
da igualdade de A = A, pOl' seu lado Wittgenstein opor-se-a a ela, em
raziio propriamente de impasses que Ihe parecem resultar daf, em nome
dos princfpios de partida, e essa recusa sera mesmo fixada algebricamente,
sendo tal igualdade obrigada a um desvio de notac;ao, para encontrar 0

que pode servir de equivalente ao reconhecimento da identidade A eA.
Quanto a n6s, vamos - deixando claro que nao C, em absoluto, a via do
positivj~mo l6gico a que nos parece, em materia de 16gica, ser de alguma
malleira, jllslilkada - nos inlerrogar, quero dizer, no nivel de lima
experiencia de fala, aquela na qual confiamos atraves de seus equivocos,
ate de suas ambigilidades, sobre 0 que podemos abordar sob 0 termo de
"iden tificac;iio".

Voces nfw deixam de saber que se observa, no conjunto das Ifnguas,
certas viragens hist6ricas bastante gerais, ate universais, para que se
possa falar de sin taxes modernas opondo-as globalmente as sin taxes
nao arcaicas, mas simplesmente antigas, entendamos, das linguas do
que se chama de Antiguidade, Essas especies de viragens gerais, eu
disse, san de sintaxe. Nao e 0 mesmo com 0 lexico, onde as coisas sao
muito mais movedic;as; de alguma maneira, cada lingua traz, com relac;ao
a hist6ria geral da linguagem, vaci!ac;6es pr6prias a seu genio e que as
tomam, uma ou outra, mais propfcia a colocar em evidencia a hist6ria
de um sentido.

E assim que poderemos nos deter naquilo que e 0 lermo, Oil !lO " 0

substantivada do termo, de identidade - em identidade, identifl 'ae;. 0,

ha 0 termo latim idem - e isso sera para mostrar-Ihes que alguma expcri J I 'Ia
significativa esta suportada no termo frances vulgar, suporte da mcslTla
funC;ao signil'icanle, a do mesmo. Parecc, com deito, que scja 0 em,
sufixo de id em idem, 0 que encontramos operando a funC;ao, eu direi,
de radical, na evoluC;iio do indo-europeu no nivel de um ccrto numero
de linguas il{tlicas; este em (: aqui duplicado, consoallle anliga que sc
encontra pois como 0 residuo, a reliquia, 0 retorno a uma tematica
primitiva, mas nad sem tel' recolhido de passagem a fase intermedHiria
da etimologia, positivamente, do nascimento desse mesmo, que e urn
metipsum familiar latino, e mesmo urn metipsissimum do baixo latim
expressivo, portanto, leva a reconhecer em qual direc;ao aqui, a experiencia
nos sugere procurar 0 sentido de toda identidade, no corac;ao do que se

. designa pOl' uma especie de reduplicaC;ao de mim mesmo [moi-meme);
esse mim mesmo sendoja, se quiserem, esse metipsissimum, uma especie
"do dia", de "no dia de hoje" [d'aujour d'aujourd'hui], de que nao nos
apercebemos, e que esta bem ai no mim mesmo. E, entao, em urn
metipsissimum que se precipitam, depois do eu [moi), 0 tu [toi), 0 ele,
o ela, 0 eles, 0 n6s, 0 v6s, e ate 0 se [soi], que acontece ser, em frances,
um si-mesmo Isoi-meme]5. Tambem vemos aqui, em suma, em nossa
lingua, ullJa especie de illdica<;flO de L1mlraualho, de LIma tendencia
significativa especial, que voces me permitirao qualificar de mihilismo
[mihilisme), na medida em que essa experiencia do eu [moil se refere
a esse ato. Seguramente, a coisa nao teria um interesse seniio incidental,
se nao tivessemos que encontrar outros trac;os nos quais se revela esse
fato, esS"~diferenc;a nitida e faci! de assinalar, se pensarmos que em
grego, 0 autos do si e aquele que serve para designar tambem 0 mesmo,
assim como em alemao e em ingles, 0 selbst ou 0 self, que virao a
funcionar para designar a identidade. Portanto, esta especie de metafora
permanente na locuc;ao francesa, penso, nao e pOl' nada que n6s a
destacamos aqui, e nos interrogamos.

Deixaremos entrever que talvez ela nao deixe de tel' relac;ao corn 0

fato de um nivel bem outro, de que seja em frances, quero dlz r, '1Tl
Descartes, que se tenha podido pensar 0 ser como inerente ao ~uj ,jill,

de um modo, em suma, que diremos bastante cativante, p 10qll " d( H<!C
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Desde entflO, nflO me sinto mal honrado que me interroguem sobre
esse tema: "On de esUi a verdadeira verdade de seu discurso?". E posso
lIlesmo, annal, aehar que e justamente enquanto nao me tomam pOl'
urn fil6sofo, mas pOl' um psicanalista, que me colocam esta questao.
Pois uma das coisas mais notaveis na literatura filos6fica e, a que ponto,
entre f'i16sofos, digo enquanto ['j]osofando, nflo se coloca nunca, no final
das contas, a mesma questao aos fil6sofos, exec to para admitir corn
urna f'acilidade deseoncertante, que os maiores entre eles nao pensararn
uma palavra do que eles nos comunicararn preto no branco, e se permitem
pensar, a prop6sito de Descartes, pOl' exemplo, que nao tinha em Deus
senao a fe mais incerta, porque is to convern a tal ou qual de seus
comentaristas, a menos que seja 0 contrario, 0 que Ihe convem. Ha
uma coisa, em todo caso, que nunca pareceu a ninguem abalar 0 credito
dos f1l6sofos, C que se tenha podido falar, a prop6sito de cada um deles,
e dos maiores, de uma dupla verdade. Que, portanto, para mim que,
entrando na psicamllise, coloco, em suma, os pes no prat07 ao apresentar
esta questao sobre a verdade, sinto, de repente, 0 tal prato se aquecer sob
a planta de meus pes, afinal, nao e senao uma coisa da qual posso me
alegrar, pois, se voces reOetirem, fui eu, sem duvida, quem reabriu 0 gas.

Mas deixelllos isto agora, entremos nas relac,:iies da identidade do
sujeito, e entremos af pela f6rmula cartesiana que voces vflOvel' como
penso aborda-Ia hoje.

E eviclente que nao e em absoluto questao de pretender superar Descartes,
mas, sobretudo, de extrair 0 maximo de efeitos da utilizac,:ao dos impasses
cujo fundo ele conota para n6s. Se me seguem, portanto, em uma crftica,
de modo algum coment<irio de texto, que fac;:al1l0 favor de se lembrar
o que eu pretendo dai tirar pelo bem de meu pr6prio discurso.

"Penso, logo sou" parece-me, sob essa forma, con central' os usos
comuns, a ponto de se tornar essa moeda usada, sem figura, a qual
Mallarme faz alusao em algum lugar. Se a retemos um instante e procuramos
polir-lhe a func,:ao de signo, se procuramos reanimar a func,:ao de acordo
com nosso usa, gostaria de assinalar que e essa f6rmula - que eu repito,
que sob sua forma concentrada, s6 a encontramos em Descartes em
algum ponto do DisCUTso do Metodo, nao e absolutamente assim, sob
'ssa forma densa, que ela esta expressa. Este "Penso, logo sou" se choca

com esta o,bjec,:ao,e creio que ela nunca foi feita, 6 que eu pen so 11, II

um pensamento. E claro, Descartes nos propoe estas f6rmulas ao final
de um longo processo de pensamento, e certamente que 0 pensamenlo
de que se lrata 6 UIIl pensarnento de pensador. Direi ate mais, essa
caracterislica, e um pensamento de pensador, nao e eXigfvel para que
falemos de pensamento. Um pensamento, em suma, nao exige em absoluto

que 5e pense no pensarnenlO.
Para nos, particularmente, 0 pensamento comec,:a no inconsciente.

S6 podemos nos surpreender com a timidez que nos faz recorrer a f6rmula
dos psicologos quando procuramos dizer alguma coisa sobre 0 pensamento,
a f6rmula de dizer que e uma ac,:aono estado de esboc,:o, em estado
reduzido, modelinho economico da ac,:ao.Voces me dirao que isso se
encontra em Frcud, em algum lugar, mas, certamente, encontra-se tudo
em Freud; na volta de algum para"grafo, ele pode tel' feilo uso dessa
definic,:ao psicol6giea do pcnsamento. Mas, enfim, 6 totalmente dificil
descartar que e em Freud que encontramos tambem que 0 pensamento
e um modo perfeitamente eficaz e, de alguma forma, suficiente em si
mesmo, de satisfac,:aomasturbat6ria. Isto para dizer que, no que concerne
ao sentido do pensamento, temos, talvez, um palmo um pouco maior
do que as outros obreiros. Entretanto, isso nflOimpede que, interrogando
a f6rmula enl l\uestfw, "pellso, logo sou", possaTl10Sdizcr que, pelo uso
que se I'az dela, ela s6 pode nos co local' um problema; pois conv6m
interrogar esta fala, eu penso, pOl' mais amplo que seja 0 campo que
tenhamos reservado ao pensamento, para vel' satisfeitas as caracteristicas
do pensamento, para vel' satisfeilas as caracteristicas do que podemos
chamaI' de pensamcnto. Podcria ser que isso fosse uma fala totalmenl
insuficiente para sustentar 0 que quer que seja, que pudessemos finahnente

localizar pOl' essa presenc,:a, eu sou.
Ejustamente 0 que pretendo. Para esclarecer 0 meu desenvolvimento,

indicarei que eu penso, tomado simplesmente sob esta forma abreviada,
nao e mais sustentavellogicamente, mais suportavel, do que 0 eu minto,
que ja causOU problema para urn certo numero de 16gicos, este elLminto,
que s6 se sustenta na vacilac,:ao16gica, vazia, sem duvida, mas sustenlav I,
que desdobra essa aparencia de sentido, bastante suficiente, alias, pa l'll

encontrar seu lugar em logica formal. Eu minto, se 0 digo, e v rdac!',
portanto, nao minto, mas minto mesmo, contudo, pois, diz.enc!o IIIillto,
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afirmo 0 contn'irio. E muito faci! desmontar essa pretensa dificuldade
logica e mostrar que a pretensa dificuldade onde repousa essejulgamento
apoia-se nisto: 0 julgamento que ele comporta nao pode apoiar-se em
seu proprio enunciado, e um colapso. E sobre a ausencia da distill~ao de
dois pIanos, pelo fato de que a enfase incide sobre 0 proprio minto, sem
que se 0 distinga, que nasce essa pseudo-dificuldade. Isso para dizer-
lhes que, na falta desta distin~ao, nao se trata de uma verdadeira proposi<;ao.

Esses pequenos paradoxos, dos quais os logicos fazem, alias, muito
caso, para leva-I os imediatamente it sua medidajusta, podem passar por
simples divertimentos. Eles tem, contudo, seu interesse; devem ser retidos
para apreender, em suma, a verdadeira posi<;ao de toda logica formal,
ate inclusive esse famosa positivismo logico do qual eu falava h,1 pouco.

Entendo por isto, que, em nossa opiniao nao se fez, justamente, usa
suficiente da famosa aporia de Epimenides, que nao e senao uma forma
mais desenvolvida do que acabo de apresentar-Ihes a proposito de ell

minto, que "Todos os Cretenses s;10 mentirosos, assim fala Epimenides,
o Cretense", e voces veem logo 0 pequello torniquete que se ellgelldra.

Nao se a usou 0 bastante para demonstrar a vaidadc da famosa proposir,;,10
dita afirlJlativa ulliversal A. Porque, de !;Ito, observamos a esse respeito,
esta exatamente ai, nos veremos, a forma rnais interessante de resolver
a dificuldade. Pois, observem bem 0 que se passa, se colocamos isso
que e possivel, que [oi colocado na critica da famosa afirmativa universal
A, da qual alguns pretenderam, nao sem fundarnento, que sua substancia
nunca tenha sido outra senao a de uma proposi<;ao universal negativa:
"Nao ha Cretense que nao seja capaz de mentir", desde entao, nao ha
mais nenhum problema. Epimenides pode dizt~-Io, pel a razao de que
expresso assim, ele nao diz, em absoluto, que haja alguem, mesmo Cretense,
que possa mentir sem parar, sobretudo quando nos apercebemos que
mentir tenazmente implica uma memoria firrne, que terminaria por
orientar 0 discurso no sentido equivalente a uma confissao, de maneira
que, mesmo se "Todos os Cretenses san mentirosos" queira dizer que
n:1o hft um so Cretense que nao queira rnentir sem parar, a verdade
t 'nninara mesmo por escapar-lhe na virada, e na medida mesma do
rigor dessa vontade. 0 que e 0 sentido mais plausivel da eonfissao do
Cr 'l '11 e Epimenides, de que todos os Cretenses san rnentirosos, 0 sentido
n:1o poclc ser senao esse: 1) ele se vangloria disso; 2) ele quer, com

.' venindo-os veridicamente de seu metodo; mas
isso, desonenta-Ios, pre _ mo resultado que esse outro

- "nten<;ao tern 0 mes ,
isso nao tern outra I.' . que nao se e polido, que se e

. conslstc em anunClar
proeedlmento que , r que Ihes sugere avalizar todos os
de uma franqueza absoluta; e 0 IpO

seus blefes. . , oda afirmativa universal, no sentido formal
o que quero dlZer e que t f' bl' see muito bonito que esses

. os mesmos ms 0 IqUO,
da eategona, tern I" Que seJ'a Arist6teles quem toma. emplos c asslCOS. .
fms estourem nos ex 't 1 deve contudo nos insplrar

1 Socrates e mor a " 'o cuidado de reve ar que f '0 ao que podemos ehamar
er dizer 0 'erecer apol

algum interesse, 0 que qu "d e esse termo pretende ir
, . t' <;ao no sentl 0 em qu

entre nos, de mterpre a " _ ncontraJ'ustamente no pr6prio
. 1 que a fun<;ao que se e

um poueo malS onge . ." 1 s IJois se e eviclentementer d L6gtca de Allstote e . ,
titulo de um dos lVros a 1 Athenas nomeia S6crates

. I h '0 que aque e a quem
enquanto amma uman ,. quanto nomeado Socrates

d d' orte e Justamente enesta assegura 0 am, . seu renomeH dura aindad' . so n5.o somente porque .
que ele escapa ISSO,e IS.., .. .._0 (!'J tnnsfercncia operada, . er a labulosa opelar,;,1 , ,
tanto tempo qu,mto VlV'que 6 somente enquanto

- " (1'1mais exatamente, pOI .
por Platao, mas ,un., :. .. . .t' Ie sua idelltidade social, este
tendo conseguido se COllstJlUII, .1 I~'U :~:m;do Socrates, aquele que se
ser de atopia que ° caractefli'.a, que 0 c _ . '1 r pode se

., > c or ue ele nao podIa se eXl a ,
nomeia aSSllTIem Atenas, e p. q te' {'azer dela 0 acting Ollt de

. d a pr6pna morte a
sustentar no deseJo e su, , . . entusiasmo e alegriaD ter-se

1 tou alem dISSO,com
sua vida. E e acrescen '~ ,. do ue se teria tratado se tivesse
liberado do famoso galo de EsC~i1a~lO'_0 I~sar 0 vendedor de castanhaslO

sido preciso fazer a recomenda<;ao e na

da esquina. ., , I ue odemos interpretar como alguma
Ha, pois, em Anstoteles, a go q P . _. ele considerava

d orcizar uma transferenCla que
tentativa,justamente, e ex . d saber Era por outro lado,

'I desenvolvlmento 0 . ,
urn obstacu 0 para 0 , t te Seguramente era preeiso's 0 fracasso e pa en . ,
urn eno de sua parte, pOl e Platao na desnaturaliza<;ao do desejo, para
ir urn pouco mals longe qu do A ciencia moderna nasceu

. I 'ssem de outro mo .
que as cOlsas se conc Ul _ 'stotclico em suma, sobre a. . . e nao no retorno an ,
num hlperplatol1lsmo, d conceito Foi necessaria, de

- b ndo 0 cstatuto 0 .
fun<;ao do sa er segu d da morte dos deuses, a saber,

I demos chamar e segun
fato, a go que po , d R 'mento para que 0 verbo nos
sua saida espectral na epoca 0 enaSCl ,



mostrasse sua verdadeira verdade, aquela que dissipa, nao as ilus6es,
mas as trevas do sentido de onde surge a ciencia modema.

Portanto, dissemos, esta frase "eu penso", tem 0 interesse de nos
mostrar - 6 a minimo que podemos deduzir disso - a dimensao voluntaria
do julgamento. Nao temos necessidade de dizer tanto; as duas linhas
que distinguimos como enunciaGao e enunciado nos bastam para que
possamos afirmar que e na medida em que essas duas linhas se enovelam
e se confundem, que n6s podemos nos encontrar diante de tal paradoxa
que leva a esse impasse do eu minto, sabre a qual os detive um instante.
E a prova de que c disso que se trata e, a saber, que posso, ao mesmo
tempo, IIlelltir e dizer com a meSilla voz que minto; se distingo essas
vozes, e inteiramente admissivel. Se digo: "Ele diz que minto", isto
funciona, nao causa objeGao, nao mais do que se eu dissesse: "Ele mente",
mas posso ate dizer: "Eu digo que minto". Ha aqui, contudo, algo que
deve nos deter, c que se eu digo: "Eu sei que minto", isto tem ainda
algo de inteiramente convincente que deve nos deter como analistas,
pois como analistas, justamente, sabemos que 0 original, 0 vivo e 0

apaixonante de nossa intervenGao e isso, que podermos dizer que somos
feitos para dizer, para nos deslocarmos na direGao exatamente oposta,
mas estritamente correlativa, que 6 dizer: "Mas nao, voce nao sabe
que diz a verdade", 0 que vai imediatamente mais longe. Mais que
isso: "Tu nao a dizes tao bem senao na medida em que acreditas mentir,
e quando nao queres mentir, 6 para melhor te resguardares dessa verdade".
Essa verdade, parece que nao se pode apreende-Ia senao par seus reflexos,
a verdadc, voces se Icmbram de nossos termos, 6 filha pelo fato de que,
pOl' esscncia, ela nao seria senao, como toda filha, uma desgarrada.
I'ois hellJ, e 0 llJesmo para 0 ell pcnso. Parcce exatamcnte que se ha 0

encadeamento tao mcil para aqueles que 0 solctram ou retransmitem
sua mcnsagem, os professores, is to nao pode ser senao por n{lOse deter
dClllasiadanlelltc lIisso. Se tcmos para 01:1/ pmzso as mesmas eXigcncias
que para 0 eu minto, au isso quer dizer: " pen so que penso", 0 que nao
c, entao, absolutamcnte falar de nada mais do que do penso de opiniao
ou de imaginaGao, a penso como voces dizem, quando dizem: "Penso
que ela me ama", a que quer dizer que os aborrecimentos van comeGar.
Seguindo Descartes, mesmo no texto das Meditat;6es, surpreendemo-
nos com 0 numero de incidencias nas quais esse penso nao e nada

mais do que,essa dimensfLOpropriamente imaginaria soure a qualllelllJulIJa
evidencia dita radical pode sequer ser fundada, deter-se; au entao isto
quer dizer: "Sou um ser pensante", 0 que entao, 6 claro, desestabiliza,
antecipadamente, todo 0 processo posto que visa justamente fazer sail'
do eu penso um cstatuto sem preconceito, assim como sem presunGao
na minha existencia. Se comeGo a dizer: "Sou um ser", isto quer dizer:
"Sou um ser essencial ao ser, sem duvida". Nao ha necessidade de ir
adiante, pode-se guardar seu pensamento para seu uso pessoal.

Isto pontuado, n6s reconhecemos encontrar isso, que e importante,
reconhecemos encontrar esse nivel, este terceiro termo que temos evocado
a prop6sito do minl.o, a saber, que se possa dizer: "Eu sei que minto",
no que absolutamellte merece que nos detenhamos. Com cfeito, e ai
que esta 0 suporte de tudo 0 que uma certa fenomenologia desenvolveu
em relaGao ao sujeito, e aqui trago uma f6rmula que e aquela sobre a
qual seremos levados a retomar nas pr6ximas vezes, que e esta: aquilo
com que temos a vel', e como isso nos 6 dado, uma vez que somos
psicanalistas, 6 para subverter radicalmente, e para tamar impossivel
esse preconceito mais radical, que, no entanto, e a verdadeiro suporte
de todo 0 desenvolvimento da filosofia, do qual se pode dizer que ele e
a limite al6m do qual nossa experiencia se passou, 0 limite alem do
qual comeGa a possibilidade do inconsciente. E que jamais houve, na
corrente filos6fica que se desenvolveu a partir das investigaG6es cartesianas
ditas do cogito, jamais houve senao urn unico sujeito que fixarei, para
terminal', sob esta forma, 0 sujeito suposto saher.

E necessaria que voces abasteGam esta f6rmula da repercussao especial
que, de qualquer maneira, traz consigo sua ironia, sua questao, e observem
que, referindo-a a fenomenologia e particularmente a fenomenologia
IJcgclialla, a fUII~';IOdesse sujeito suposto sahel' toma sell valor ao ser
apreciada enquanto funGao sincronica que se desenvolve a esse prop6sito,
sua prescnGa sempre ali, desde 0 comeGo da interrogaGao fenomenol6gica,
ClIllnll certo ponto, lllll certo n6 da cslrutura nos pcrmitira dcsprender-
nos do desenvolvimento diacr6nico que se sup6e levar-nos ao saber
absoluto. Este saber absoluto, ele mesmo, 0 veremos, a luz clesta questao,
tom a um valor singularmente refutavel, mas par hoje somente c1etenhamo-
nos para colocar essa mOGao de desconfianGa, pOl' atribuir este suposto
saber a quem quer que seja, nem para supaI', subjicere, nenhum sujeito



ao saber, a saber e intersub'etivo -
saber de todos, nem que seja J0 sab~rod;u~ nao quer dizer ,que seja 0

Outro, ~6s afirmamos, e essenciaI mante_l~t:~~i~~ AO:;:USC_UIO~E 0
sUJeIto, e urn lugar ao qual nos esfor ',' ~ 0 nao e urn
o saber do sujcito Natur'l c;amos, dlz Anstoteles, pOl' transferir
desdob ' '" a mente, pOl' esses esforc;os, resta 0 que Hegel
d' rou como,a hlstona do sujeito; mas isto nao quer absolutamente

Izer que 0 sUJeIto saiba urn t" ._ ICOa mals sobre 0 assunto e -
Ele nao tern perturbac;ao se posso d'" _ m questao,
suposic;ao indevida a sab ' a Izel: a nao ser em func;ao de uma

, er, que 0 utro salba q h'
mas 0 Outro sabe d' 'd ' ue aJ3 um saber absoluto

ISSOam a menos que ell' I 'de que ele 11a"0e' . , e, pe a simp es razao,justamente
um sUJeIto, '

a Outro e 0 depos·t.'" jde sab ' . I allO ( os reprcsent:1ntCs representatil'os dessa suposiC;cio
. , er, e e ISSOque chamamos de inconsciente na medl'da

sUJeIto pe d I ,em que 0
, I' :u-se, e e mesmo, nessa suposic;ao de saber, Ele rovoca

r
lsetolsdemdsabe-lo, Isso, sao os destroc;os que Ihe voltam do que so;:'eu sua

a I a e nesta coisa d t '_ 1 " es roc;os mals, ou men os irreconhecfveis, Ele os
ve vo tar, pode dlzer, ou nao dizer: "E isso mesmo" ou ate'" - "
de )'eito h " ' ' nao e IStO. , nen urn , contudo, e realmente isso,

A func;ao do sujeito em Descartes e daqui que td' , , ,re omaremos nosso

n
lascur~lo na ~roxlma vez, com as ressonancias que dele encontramos

ana Ise, lentaremos ' ,f, , ' na proxIma vez, assinalar as referencias a
enomenologJa do nCUTr)lj. .' -. , ,) "lllma escansao significante onde

o sUJeIto se enconll' " .,j 11... , ,l' ., ,,(J~I artIculac;ao.

LI<;;Ao II

Voces puderam constatar, nao sem satisfac;ao, que pude introduzi-
los, na ultima vez, a nosso prop6sito deste ano, pOl' uma reflexao que,
aparentemente, poderia passar pOl' muito filosofante, ji que se referia
a uma reflexao filos6fica, a de Descartes, sem acarretar da parte de
voces, me parece, demasiadas reac;6es negativas, Longe disso, parece
que confiaram em mim pela legitimidade de sua continuac;ao. Alegro-
me com esse sentimento de confianc;a que gostaria de poder traduzir
no que pelo menos se percebeu pOl'onde eu queria conduzi-Ios, Entretanto,
para que voces nao tomem, no que hoje vou continual' sobre 0 mesmo
tema, 0 sentimento de que me atraso, gostaria de colocar que esse e 0
nosso fim, nessa maneira de abordar, de engajar-nos nesse caminho,
Digamo-lo logo pOl'uma f6rmula a qual nosso desenvolvimento esclarecera
em seguida, 0 que quero dizer e que, para n6s, analistas, 0 que entendemos
pOl'identificac;ao, porque e isto que encontramos na identificac;ao, naquilo
que hi de concreto em nossa experiencia referente a identificac;ao, e
uma identificac;ao de significante.

Releiam no CUTSO de Lingilistica uma das numerosas passagens nas
quais De Saussure esforc;a-se pOl' precisar, como 0 faz sem cessar ao
cerci-la, a func;ao do significante, e voces verao, digo-o entre parenteses,
que todos os meus esforc;os nao foram, afinal, sem deixar a porta aberta
ao que chamarei menos de diferenc;as de interpretac;ao do que de verdadeiras
divergencias na explorac;ao possivel do que ele abriu com essa distinc;ao
tao essencial de significante e de significado, Talvez eu pudesse tocar



111I'lill'III:i1lllcnlepara voces,para que ao menos situ em ai a existencia,
II dl"('i'('IIG<lque ha entre tal ou tal escola, a de Praga, a qual pertence
,/:i1WllsOll,a quem me refiro tao f'reqlientemente, a de Copenhague, a
qll:i1 Iljelmslev deu sua orienta<;ao sob urn titulo de glossematica, quc
:i1llda niio evoquei diante de voces. Voces verao, e quase fatal que me
vcjaJl1 levado a volta I' a isto, ja que nao podemos dar urn passo sem
Iratar de aprofundar esta func;ao do significante, e em conseqiH~ncia,
sua relac;ao com a signo. Voces devem saber desdeja - penso que mesmo
aqueles dentre voces que puderam acreditar, e ate mesmo me censurar,
que eu repetia Jakobson - que de fato a posic;ao que tomo aqui esta
adiante, em vanguarda com relac;ao a de Jakobson, no que se refere a
primazia que outorgo a func;ao do significante em toda realiza<;ao, digamos,
do sujeito. .

A passagclTl dc De Saussure a qual [azia alusiio h,t poueo, s6 a privilegio
aqui par seu valor de imagem, e aquela em que ele proeura mostrar
qual e a especie de identidade pr6pria do significante, tomando 0 exemplo
do expresso das 10: 15 hs. 0 expresso das 10: 15 hs, diz ele, e algo
perf'eitaJl1ente definido em sua identidade, eo expresso das 10:15 hs,
apes'll' dc que, Inanifestamcnte, os dif'erenles expressos das 10:15 hs
que se sucedem sempre identicos a cada dia, nao terem absolutamente,
nem cm scu material, e at6 mesmo na eornposi<;iio de sua cadeia, senao
elcmentos, e lllcsmo uma estrutura real diferente. It claro, 0 que hil de
verdade ern uma tal afinnac;iio sup6e, prccisamentc, na constituiC;iio
de LIIIl SCI'como aqucle do expresso das 10: 15 hs, LIl11fabuloso encadeamento
de organizac;iio significante que deve enlrar no real pOl' intermedio de
seres falados. H.esta que isto tem UI1lvalor de algurna maneira exemplar,
para definir 0 que quero dizer quando profiro, de entrada, 0 que quero
tcn uu' articular para voces, [que J sao as lcis da iden tificac;ao en quan to
identifiea<;ao de significantes. Assinalemos ainda, como urn lembrete,
que para nos atermos a uma oposi<;ao que seja para voces urn suporte
suficiente, 0 que se opoe a esta, aquilo de que ela se distingue, que
necessita que elaboremos sua func;iio, e que a identifica<;ao da qual ela
se distancia e a identifica<;ao imaginaria, aquela da qual, ha muito
tempo, eu tentava mostrar a voces 0 extrema no plano de [undo do
estadio" do espelho, no que eu chamarei de efeito orgiinico da imagem
do sel1lclhante, a efeito de assimilac;iio que apreendemos ern tal ou tal
ponto da hist6ria natural, e 0 exempJo que me agradou mostrar in

Vitro, sob ~ forma desse pcqueno animal que e chamado de grilo per '1'.1'1110,

de cuja evolu<;ao voces sabem, 0 crescimento, a aparic;ao do que ('
chama de conjunto dc fiincros, 0 quc, como podemos ve-Io cm Stili
fortna, dependc, de algurna mancini, de urn encontro que se pror!lIZ
ern tal momcnto dc seu dcsenvolvirnento, dos estagios, das fases cia
transformac;ao larvaria, ou segundo Ihe ten ham ou nao aparecido um
certo numero de tra<;os da imagem de seu semelhante, ele evoluira ou
nao, segundo 0 caso, segundo a forma que chamamos de solitaria ou a
forma que chamamos de gregaria. Nao sabemos absolutamente, s6 sabemos
mesmo muito poucas coisas sobre escal6es de sse circuito orgiinico que
acarretam tais efeitos. 0 que n6s sabemos, e que e assegurado
experimentalrnente. Ordenemo-lo na rubriea geral dos efeitos de imagem
da qual encontraremos todas as especies de formas em niveis muito
diferentes da ffsica e ate no mundo inanimado, voces sabem, se definimos
imagcrn como toelo arranjo I'fsico que tcm pOl' resultaelo constituir uma
concordiincia biunivoca entre dois sistemas, em qualquer nivel que
seja. E uma f6rmula bem apropriada, e que se aplicara tanto ao efeito
que acabo de dizer, pOl' exemplo, quanto aquele da forma<;ao de uma
irnagem, mesmo Virtual, na natureza, pelo intermedio de uma superficie
plana, seja a tie um espe!ho, ou a que evoquei hil algum tempo, da
superlkie do lago que renete a montanha.

lsso quer dizer que, COlllOe a tcndencia, c tenelencia que se espalha
sob a inllucncia dc uma esp6cie, eu diria, de embriaguez, que alcanc;a
rccentCl1lcntc a pensamento cientifico pelo fato da irrupc,;ao do que
niio e, no funda, senao a descoberta da dimensao da cadeia significante
como tal, mas que, de todas as especies de maneiras, vai ser reduzida
pOl' esse pensamento em termos mais simples, e mais precisamente e 0

que sc exprime nas teorias ditas da informa<;ao; isso quer dizer, que
seja justa, sem outra conotac;ao, a nossa resolu<;ao em caracterizar a
Iigac;ao entre os dois sistemas, nos quais um e pOl' rela<;ao ao outro, a
imagem, pOl' essa ideia de informac;ao, que e muito geral, implicando
certos caminhos percorridos pOl'essa coisa que veicula a coneordanclll
biunivoca? E ai que se eneontra uma grande ambigiiidade, quero dlz r,
aque!a que s6 pode chegar a nos fazer esquecer os nfveis pr6prioR elo
que deve comportar uma informa<;ao, se queremos dar-lhe um Oufl'()

valor alem daquele vago que s6 chegaria, afinal de contas, a dar IIIII I
especie de reinterpreta<;,io, de falsa consistencia, ao que, atd Il(jul, lIl1vl.



sido subsumido, e isto, desde a A ' ", ,da forma, algo que pega I ~tlgUldade ate nossos dias, sob a nogao
, envo ve, comanda os I

certo tipo de finalidade que e . e ementos, da-Ihes urn
ate 0 complexo do inanimad' no ~onJun,to da asc.;ensao, do elementar

, ' ,oat<:: 0 ammado E al
duvlda, seu enigma e seu val " ,go que tern, sem

que
.< d'

c
or propno, sua ordem de realidade mas

t: herente - e ist '
toda a sua forga _ do queOn~usetraPzredtendoarticular aqui com voces com

e novo na nova pe ,,'
a valorizagao a distin"ao do ' 'd ' rspectIva clentlfica,, .• que e trazl 0 pela ex ' - ' d '
e ~o que a relagao significante nos permite intr~~::~cla a lI~guage~
ongInal que se trata de dl'St' , d' como dlmensaomgUlr ra lcalmente d I b
dimensao simb6lica Nao e _ _ 0 rea, so a forma da
do u. " , ' voces veem, por ai que abordo 0 problema

~ e val nos pe,rmItlr dividir essa ambigilidade,
esmo aSSlm,Ja dlsse 0 suficiente para que voces s 'b

sentido, apreendido nesses elementos' a~ a~, que ten ham

~;:~Onadl~dadeque carrega 0 trago, digamos, ~: :;~~~;aadgea~u:I:~i:~~np~e:taa
.• lscreto quero dlZer de c . '

melhor, nem de outra mane'ira, a ~~~e~e~s~~z~~:oSaussure nao articulou
como cad a urn, e ser 0 _ _ que 0 que os caractenza

0: termos aos quais ind~qeu~: ~~:r~: ~:;e~:so~e~a~~::oe sincroniasao
nao esteja plenamente articulado ad' t' _ '. que tudo ISSO
diacronia de fato [a qual] e' 'f'.. IS mgao devenelo ser fcita desta

, mUl requentemente s '
na articulagao das leis do significante' ha a d' ome~te: qu~ e.visado
onde reencontramos a estrutura Da ' lacroma e dueIto por, , ' mesma forma para' .
ImplIcar a simultaneidade virtual em qual ' . ' a smcroma,nao e' d' d quer sUJeIto suposto ao c6digo

lzer tu 0 sobre ela "
ultima vez Ihes mostrei, u~ ~~~ e, tor~a: a enco~trar aquilo que na
Quero dizer, portanto qque ~_ no; ha al uma entIdaele insustentavel.

maneira em recorrer ~ isso ::r P~e :r:ose~os con ten tar de nenhuma
denunciei no fim de meu di~curs~ da uI~ as uma das formas do que
suposto saber. ma vez, sob 0 nome de sujeito

Eis ai porque cornego desta maneira est "
questao da identifica _ , ,e ano, mmha mtrodugao a
aquela que nos e pr~;~~teaq:e~:e :~ata de partir da pr6pria dificuldade,
onele ela'parte elisso a partl'r do p I pno, fato de nossa experiencia, de, " qua nos e nec a' , ,
la, E quc nao podemos de m d I ess no artlcula-Ia, teoriza-

, 0 0 a gum nem sce '
prOlTlcssa dc futuro rcferirlTIOS 'II Ilicr como aproximagao,• ,como egel 0 hz ' . I
possiveljustamente porque n- t ' " ,I a guma conclusaoao emos nenhum direito de coloca-la como
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possivel- do sujeito em algum saber absoluto, Esse sujeito suposto saber,
temos que aprender a prescindir dele em todos os momentas, Nao podemos
recorrcr a ele em nenhum momenta, isto csta excluido por uma experiencia
que ja temos ap6s 0 seminario sabre 0 desejo e soure a intcrprcta<;flO -
primeiro semestre que foi publicado - e precisamente 0 que me pareceu,
em todo caso, nao poder estar suspenso desta publicagao, pois ai esta 0

final de toda uma fase de ensino que fizemos; e que esse sujeito que e
o nosSO, esse sujeita que gostaria hoje de interrogar para voces a proposito
do percurso cartesiano, e 0 mesmo que nesse primeiro semestre eu disse
que nao poderiamos aproxima-Io alem do que fiz com esse sonho exemplar
que 0 articula inteiro em torno da frase: "Ele nao sabia que estava

morto",
Com todo rigor, esUi ai, contrariamente a opiniao de politzer, 0 sujeito

da enunciagao, mas [e] em terceira pessoa que podemos designa-Io.
Isto nao quer dizer, e claro, que nao possamos aproximi-Io em primeira
pess

oa
, mas sera precisamente saber que ao faze-Io, e na experiencia

mais pateticamente acessivel, ele se furta, porque traduzi-Io nessa primeira
pessoa, e a esta frase que chegamos, a dizer 0 que podemos dizer justamente,
na medida pratica na qual podemos confrontar-nos com esta carruagem
do tempo, como diz John Donne, "hurrying near", ele nos esporeia, e
nesse momenta de suspensao em que podemos preyer 0 momento ultimo,
aquele precisamente no qual tudo nos abandona, nos dizer: "Eu nao
sabia que vivia por ser mortal", Esti bem claro que e na medida em
que podemos dizer te-Io esquecido quase a to do instante, que seremos
postos nesta incerteza para a qual nao hi nenhum nome, nem tragico,
nem camico, que possa nos dizer, no momento de abandonar nossa
vida, que fomos sempre, a nossa pr6pria vida, de alguma maneira, estranhos.
E as que esta 0 fundo da interroga<;ao filos6fica mais moderna, aquilo
pelo que, mesmo para aqueles que, se posso dizer, s6 0 compreendem
muito poueo, inclusive aqueles que dao testemunho de seus sentimentos
de obscuridade, mesmo assim algo se passa, diga-se 0 que quiser, alguma
coisa passa diferente da onda de uma moda, na f6rmula que nos lembra
o fundamento existencial do ser para a morte.

Isto nao e um fenameno contingente, quaisquer que sejam as causas,
quaisquer que sejam as correlagoes, inclusive seu alcance, pode-se dizer
que 0 que podemos chamar de a profanagao dos grandes fantasmas fOljados
para 0 desejo pelo modo do pensamcnto religioso, esta ai 0 que nos deixal'('



dl'~I'o/) ~J'los.inermes, suscitando esse oco, esse vazio, ao qual a meditagao
Illost'i1'l':I Illoderna se esfon;a pOl' responder, e ao qual nossa experiencia
11'111 1;rl11bcmalgo que contribuir, pois que e ai seu lugar, no instante em
qlll' I 'signo, suficientemente, 0 mesmo lugar no qual 0 sujeito se constitui
('OIlIOIllio podenclo saber precisamente 0 porque se trata ai para ele do
'Ilido. Ai est{, 0 valor do que nos traz Descartes, e porque l'oiborn partir dai.

It pOl'isto que volta a isso hoje, pois convem percorrer, para dimensional'
Ilovamente 0 importante daquilo que voces puderam ouvir do que chamei
de impasse, ate mesmo 0 impossivel clo"eu pen so, logo sou", E exatamente
'sse impossivel que constitui 0 prego e 0 valor desse sujeito que nos
proP(jc Descartes, 5e nlio est;, af scn;LO 0 su,ieito em torno do qual a
cogita<;[10scmpre girou antes, gira desde elll;10, <5 claro que nossas o~iec,;(jes,
elll nosso ultimo discurso, ganham todo 0 seu peso, 0 pr6prio peso
irnplicado na etimologia do verba frances pensar, que nao quer dizer
outra coisa senao pesar; 0 que fundal' sobre eu penso, se sabemos, n6s
analistas, que isso em que eu penso, que podemos apreender, remete a
um de que e de onde, a partir do qual penso que se subtrai necessariamente,
E e porque a f6rmula de Descartes nos interroga para saber se nao ha
ao menos este ponto privilegiado do eu penso puro, sobre 0 qual n6s
possamos nos fundal'; e e porque e ao menos importante que eu os
detenha ai urn instante.

Essa f6rmula parece implicar que seria necessario que 0 sujeito se
preocupasse em pensar a todo instante, para assegurar-se de ser, condigao
ja bem estranha, mas ainda suficiente? Basta que ele pense ser, para
alcangar 0 ser pensante? Pois e justamente ai que Descartes, nessa
incrivel magia do discurso das primeiras duas Medita<;oes, nos deixa
suspensos. Ele chega a fazer sustentar, digo, em seu texto, nao 0 momento
em que 0 professor de Jilosona tenha pescado 0 significante, mas mostrara,

J
muito facilmente, que 0 artiffcio, que resulta em formular que assim
pensando, eu posso me dizer uma coisa que pensa, e muito facilmente
refutavel, mas que nao retira nada da forga de progresso do texto, alem
do que devemos interrogar este ser pensante, perguntarmo-nos se nao
l' 0 participio cle um serpensar [ctrepenser], escrito no infinitivo e em
ulna 56 palavra: ell scrpenso U'etrepenseJ, como se diz j'olLtreclLideI2,

como nossos habitos de analistas nos fazern dizer eu compenso Ue compenseJ,

inclusive eu descompenso Ue decompense], eu sobTe-compensu lie SU7'-

compense'j. Eo mesmo termo, e igualmente legitimo em sua composigao.
Desde entao, 0 eu penseTI:

j [je pensctre 1 que nos propusemos para ai
nos introduzir, pode parecer, nesta perspectiva, urn artiffdo mal toleravel.
posto que, ao formular as coisas deste modo, 0 ser ja determina 0 registro
no qual se inaugura todo 0 meu percurso; este eu penser Ue pensCtrej,
eu lhes disse na ultima vez, nao pode, mesmo no texto de Descartes,
conotar-se mais do que com tragos de engodo e de aparencia. Eu penseI'
[je pensetrej n[,o carrega consigo outra consistencia maior que a do
sonho, na qual Descartes el'etivamente, em varios momentos de seu
percurso, nos deixou suspensos. 0 eu penser [je pcnsetTe] pode tambem
cOIl,iugar-se COIlIOUIlIver!Jo, llIas isto Il'-LOvai IOllge,cu penser [jc pcnsetTeJ,
tu penseTCS 1111. pcnsetl'esJ, com 0 s no final, sc quiserem, 0 que pode
continual' ainda, inclusive ele penser [if pensetTe]. Tudo 0 que podemos
dizer e que se fazemos do tempo do verbo uma especie de infinitivo
penseI' IpensetTCTj, s6 podemos evoca-Io pelo que se escreve nos dicionarios,
que toclas as outras formas, passada a terceira pessoa singular do presente,
nao SaDusadas em frances. Se quisermos fazer humor, acrescentaremos
que elas san completadas comumente pelas mesmas formas do verba
complemental' de pen(sel')ar [pensetreT], 0 verbo s'empetreT. 1'1

o que isso quer dizer? Que 0 ato de seTpensar [etTepenser], porque e
disso que se trata, nao desemboca, para aquele que pensa, senao em
urn pude se1' eu? [peut-etre je?], e nao sou tampouco 0 primeiro nem 0

unico a tel' observado desde sempre, 0 trago de contrabando da introdugao
desse ell. Uel na conclusao: "Eu penso, logo sou". Fica claro que esse eu

liellica em estado problematico, e que ate 0 passo seguinte de Descartes,
e VCl'e!llOSqual, n'-to h{l Ilcnhurna razlio para que cle seja preservado do
<jUcstiollulllelltll lolal que Descartes f'azde [odo 0 processo, pclo perl1lamento
dos fundamentos desse processo, da fungao do Deus enganador; voces
sabelll que ele vai mais alem, 0 Deus enganador e ainda urn born Deus;
pOI' estar ali, pOl' alimen tar i1us6es, chega ate ao genio maligno, ao
mentiroso raclical, aquilo que me extravia pOI' extraviar-me, e 0 que
chamamos a duvida hiperb6lica. Nao se ve de nenhuma maneira como
essa duvida pode poupar esse eu Uel e deixa-lo, entretanto, falando
propriamente, em uma vacilagao fundamental.

Ha duas maneiras de articular essa vacilagao. A articuJagao c1assica
que encontrei com prazer, queja se encontra na Psicologia cle I3r '11 l:J 110,
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introduza de maneira adminivel. Mas a vizinhanc;a, 0 trilhamento natural
na frase francesa do eu Vel com a primeira parte da negac;ao, eu mio sei
[je ne saisJ, e alguma coisa que entra no registro de toda uma serie de
fatos concordantes, em torno de que Ihes assinalei 0 interesse da emerg€mcia
particularmente significativa em um certo usa linguistico dos problemas
que se referem ao sujeito como tal em suas relac;oes com 0 significante.

Quero chegar ao seguinte: que se nos encontramos mais facilmente
do que outros postos em guarda contra essa miragem do saber absoluto,
aquele do qual j<'iIS refllt;\-lo sulkientemen(e quando for tradllzido no
repouso total de uma especie dc setimo dia colossal nesse domingo da
vida, no qual 0 animal humano potlera, enfim, colocar 0 focinho no
pasto, estando, a partir dai, a grande m;\quina ajustada no ultimo quilate
desse nada materializado que e a concepc;ao do saber. E claro que 0 ser
tera enfim encontrado sua parte e sua reserva em sua estupidez, a
partir dai, definitivamente alojada, e supoe-se que, ao mesmo tempo,
sera arrancado, com a excrescencia pensante, seu pedunculo, a saber,
a preocupac;ao. Mas isto, visto 0 ritmo como vao as coisas que estao
feitas, apesar de seu charme para evocar que ha ai algo bastante aparentado
com 0 que nos exercemos, devo dizer, com muito mais fantasia e humor,
estes san os diversos divertimen tos do que se chama comumente a
ficC;ao cientifica, os que mostram que sobre esse tema san possiveis
todas as especies de variac;oes. A esse respeito, certamente Descartes
nao parece estar em m;\ postura. Se podemos, talvez, deplorar que ele
nao tenha sabido mais sobre essas perspectivas do saber, e apenas porque
se ele tivesse sabiclo mais, sua moral teria sido menos curta. Mas, colocando
a parte esse trac;o que deixamos aqui provisoriamente de lado pelo
valor de sua rel1exao inicial, bem longe disso, ele resulta em algo bem

diferente.
Os professores, a proposito da duvida cartesiana, esforc;am-se muHo

para sublinhar que ela e metoclica. Eles fazem questao disso. Metodico,
isto quer dizer duvicla a frio. Certamente, mesmo em um certo contexto,
consumiam-se pratos frios, mas na verdade, nao creio que seja esta a
maneira justa de consiclerar as coisas, nao que eu queira, de alguma
forma incita-los a considerar 0 caso psicologico de Descartes, pOl'mais
apaixonante que possa parecer encontrar em sua biografia, nas condic;oes
de seus parentescos, e mesmo em sua clescenclencia, alguns clesses trac;os
quc, reunidos, podcm conformar uma figura, pOl'meio claqual encontrarcmos

aquela que Brentano refere com justic;a a Santo 11' .
saber, que 0 ser nao poderia apreender-se om as de Aqumo, a
maneira alternante E em ,como pensamento senao de

:::::;, ~~::~' m,;"o,;, :;:p:~::~~:d,:~e::;;~:~:';::::~t~~::~
certeza. A out~ I:S~~:~;:ossa s:Juntar este pensamento em sua propria

cartesiana, e a de percebe~~~jeu:t:m:~~enoo~a::roxima ~ais da reflexao
evanescente desse ell [je J d f ater, propnamente falando,
prim~iro passo cartesian~ ee~:~~C~I::~S\~e:~:e 0 \'erdadeiro sentido do

~:~. c~nc::r~e que podemos insistir nos enfoqu:su:s:~ ~:~~~c;~:: ~~:
fi I que gasto, ao pensar, tudo 0 que posso ter de ser Q

que c aro que, afinal de contas, e por cessar de ensar . ue
entrever que eu simplesmente seia Nao sa'o . p que possoo _ J . malS que comec;os.

eu ~ens~ e eu nao sou introduz para nos toda uma sucessao de
~bser~a~oes, Justamente daquelas que Ihes falava na ultima vez relativas
~::~~e~~ea :: frances;,primeiramente aquela sobre esse eu tanto mais
ingles ou no ale::,ossa mgua na forma de primeira pessoa do que no
fez isto?" . a~, por exemplo, ou no latim, onde a pergunta "quem
e sim s~~ ~~~se~o[c~;;t r:s~olnoduerI, Ic~, E[90

'mas nao eu [jel em frances,
. ' eu nao pas mOl].

Mas eu [jel e out' ., . ra COlsa, este eu [jel tao facilmente elidido no falar
gradc;asas prop~lCdades ditas mudas de sua vocalizaC;ao, esse eu [jel qU~
po e ser urn nao sci [j'sais'J d'. .< d'f ' pus, quer lzcr que 0 e desaparcce mas nu'o
set <: leren te de . 'ex .• . .. ' voces 0 percebem bern, por terem do frances uma

,penencla ongInal, eu nao sei [je ne sais]. 0 nao n _.
nao cai sobre 0 sei, mas sobre 0 eu [je]. E por isso tambe- [e] do eu nao seta m que, contranamente
o que acontccc, com as linguas vizinhas, as quais, para nao ir muito

10hnge,fac;ot alusao agora, e antes do verba que cai esta parte decomposta
c amemo- a assll~ por agora, da negac;ao que e 0 nao [ne] em frances'
~e~uramente 0 nao [ne] nao e proprio nem unico do frances; 0 nao [nei

~ afum apresent~-se para nos com toda a mesma problematica que
nao a?o aqUl se~ao introduzir, e sobre a qual retornaremos. '

vo~es sabem, Ja fn alusao ao que Pichon nos trouxe de indicac;oes a
~rop SIlO da negac;ao em frances; nao penso, e tambem nao e no~o
mt~~el-Ihes nesse mesmo tempo, que as formulac;oes de Pichon sobr~
o O!c USIVOe 0 dlscordancial possam resolver a questao, ainda que os



1111(':I ra 'tcrlsticas gerais de uma psicastenia, e mesmo precipitar nessa
dt:lllolIstrac;:ao a celebre passagem dos cabides human os, essas especies
dt: I)larionetes em tomo das quais parece possivel restituir uma presenc;:a
q1I " grac;:as a todo 0 rodeio de seu pensamento, se ve precisamente
lIessc momenta a ponto de despregar-se, nao vejo nisto muito interesse.
o que me interessa e que, ap6s tel' tentado fazer sentiI' que a tematica
cartesiana e logicamente injustificaveI, eu possa reafirmar que ela nao
C, portanto, irracional. Ela nao e mais irracional como 0 desejo nao e
irracional pOl' nao poder ser articulavel, simplesmente porque ele e urn
rato articulado, como acredito ser todo 0 sentido do que eu lhes demonstro
faz urn ano, ao mostrar-Ihes como ele e. A duvida de Descartes, sublinhei,
e nao sou 0 primeiro a faze-Io, e, certamente, uma duvida muito diferente
da duvida cetica. Frente a duvida de Descartes, a duvida cetica se desdobra
inteiramente no nivel da questao do real. Contrariamente ao que se
acredita, ela esta longe de coloca-Io em causa; ela 0 lembra, ela ai
reune seu mundo, e tal cetico, cujo discurso inteiro nos reduz a s6
sustentar como valida a sensac;:ao, nao a faz, pOl' isso, desvanecer-se em
absoluto; ele nos diz que a sensac;:ao tern mais peso, que ela e mais real
do que tudo que podemos construir a seu respeito. Esta duvida cetica
tern seu lugar, voces sabem, na Fenomenologia do Espirito de Hegel. E
urn tempo dessa pesquisa, dessa busca na qual se engajou em relac;:ao a
si mesmo 0 saber, este saber que nao e senao urn nao saber ainda [savoir
pas encore!. logo, e pOl' este fato, urn ja saber. Nao e em ahsolutamente
nada disto quc Descartes se empenha. Descartes nao tern, em nenhuma
parte seu Jugal' na Fcnomenologia do Esp£rUo, cle coloca em questao 0

pr6prio sujeito e, apesar de nao sabe-Io, e do sujeito suposto sabe'r que
se trata; nao e se reconhecer naquilo de que 0 espfrito e capaz que se
trata, para n6s; e do sujeito ele mesmo como ato inaugural, que e a
quesUio. E, creio, isto que constitui 0 prestfgio, que da 0 valor de fascinac;:ao,
qlle produz 0 efeito de virada, que teve efetivamente na hist6ria este
d@senvolvimento insensato de Desca.rtes. e que eia tern todas as ca,racteristica,s
do que chamamos. em nosso yocabuldrio, de uma passagern ao ato ..

a primeiro tempo da meditac;:ao cartesiana tern 0 trac;o de uma passagem
ao ato. Ele se situa ao nivel desse estado necessariamente insuficiente,
e, ao mesmo tempo, necessariamente primordial, toda tentativa tendo
a relac;:aomais radical, mais original com 0 desejo. E a pro va e exatamente
isto a que ele e conduzido no desenvolvimento que ocorre logo a seguir;

o que OCO'I'reimediatamente, 0 desenvolvimento do Deus enganauol, II

que ele e? Ele e 0 apelo a algo que, pOl' coloca-Io em contraste corn I

provas anteriores, hem entendido, nao anulaveis da existencia de OCUli,

me permitirei opor como 0 verissimum ao entissimum. Para Santo i}nselmo,
Deus e 0 mais ser dos seres. a Deus de que se trata aqui, aquele que faz
entrar Descartes nesse ponto de sua tematica, e esse Deus que deve
assegurar a verdade de tudo 0 que se articula como tal. E 0 verdadeiro
do verdadeiro, a garantia de que a verdade existe e garantia tanto maior
de que a verdade. poderia ser outra, nos diz Descartes, essa verdade
como tal, que poderia ser se este Deus quisesse, que ela poderia ser,
falando propriamente, 0 erro. a que isto quer dizer? Senao que n6s
nos encontramos em tudo aquilo que se pode chamaI' a bateria do
significante, confrontada a esse trac;:ounico, a esse einziger Zug que ja
conhecemos, na medida em que, a rigor, ele poderia ser suhstituido
pOl' todos os elementos do que constitui a cadeia significante, suporta-
la, essa cadeia pOl' si s6, e simplesmente pOl' ser sempre 0 mesmo. a
que encontramos no limite da experiencia cartesian a como tal do sujeito
evanescente, e a necessidade dessa garantia, do trac;:o de estrutura 0

mais simples, do trac;:ounico, se ouso dizer, absolutamente despersonalizado,
nao somente de todo 0 conteudo subjetivo, mas tambem de toda variac;:ao
que ultrapasse esse unico trac;:o, desse trac;:o que e um, pOl' ser 0 trac;:o
unico. A fundac;:ao do urn que constitui esse trac;:o nao esta tomada em
nenhuma parte a nao ser em sua unicidade. Como tal, nao podemos
dizer dele outra coisa senao que ele e 0 que tern de comum todo significante,
[de] ser sobretudo constituido como trac;:o, [de] tel' esse trac;:opOl' suporte.

Sed que podercmos, em torno disso, encontrar-nos no concreto do
nossa experiCllcia? Quem dizer 0 que voces ja veern pontuado, a sabol',
a substituic;:i'io, de urna func;:aoque deu tantas dif1culdades ao pensamento
filos6fico, a saber, esta inclinac;:ao quase que necessariamente idealista
que tern toda articulac;:ao do sujeito na tradic;:ao c1assica, substitulr-Ih
essa funr;ao de idealizar;ao, na medida em que sobre ela repousa RHa

necessldade estrutural que e a mesma que ja articulei diante de voc Ii

sob a forma de ideal do Eu, na medida em que e a partir desse ponll),
nao mistico, mas perfeitamente concreto de identificac;:ao Inaugun I
do sujeito com 0 significante radical, nao do urn plotiniano, mns do
tra/fo unico como tal, que toda perspectiva do sujeito como nao sub lido
pode se desenvolver de um modo rigoroso. E que ap6s have-lUll /'1 ilo



p~ssar hoje, sem dU~lida,por caminhos com respeito aos quais os tranquilizo,
dlZendo-lhes que e seguramente 0 ponto mais alto da dificuldade pel a
qual devo faz~-Ios passar, franqueada hoje, eo que pense poder comegar
a formular dlante de voces, de uma maneira mais satisfat6ria mais
acabada, para nos fazer reencontrar nossos horizontes praticos.'

LI<:;AO III

Levei-os, na ultima vez, portanto, a esse significante, 0 qual, e preciso
que seja de alguma forma 0 sujeito, para que seja verdade que 0 sujeito
e significante. Trata-se muito precisamente do um enquanto trago unicoi
poderiamos elaborar sobre 0 fato de que 0 professor escreve 0 urn assim,
1, com uma barra ascendente que indica, de algum modo, de onde ele
emerge. Alias, isto nao sera urn pure requinte porque, afinal, sera tambem
o que iremos fazer, ten tar ver de onde ele sai.

Mas nao estamos ai. Entao, com 0 prop6sito de acomodar sua visao
mental fortemente perturbada pelos efeitos de urn certo tipo de cultura,
mais precisamente, aquele que deixa aberto 0 intervalo entre 0 ensino
primario e 0 outro dito secundario, saibam que nao os estou dirigindo,
nem para 0 Urn de Parmenides, nem para 0 Urn de Plotino, nem para
o Urn de nenhuma totalidade no nosso campo de trabalho, do qual
fazemos desde ha algum tempo tanta questao. Trata-se mais do 1 que
chamei ha pouco de professor, do 1 do "aluno X, voce me fara cern
linhas de 1", isto e, bas toes, "aluno Y, voce tirou urn 1 em frances!". 0
professor, em sua caderneta, traga 0 einziger Zug, 0 trago unico do
signo para sempre suficiente da notagao minima. E disso que se trata,
da relagao disso, com aquilo que esta emjogo na identificagaq. Se estabelego
uma relagao, ela deve talvez comegar a aparecer no espirito de voces
como uma aurora, que nao entra imediatamente em colapso, a identificar;ao,
nao e simplesmente esse urn, em todo caso, nao tal como n6s 0 imaginamos;
tal como n6s 0 imaginamos, ele nao pode ser - ja viram 0 caminho pelo



JlI II II I IIIIii11:t,1lmals do que 0 instrumento, a rigor, dessa identifica<;:ao,
I \'111 VI'I' 0, Ii' 0 olharmos de perto, que isto nao e tao simples.

1'111/1III INloque I ensa, 0 ser-pensante de nossa ultima palestra, permanece
III 11111'1'.111'111ilo real em sua opacidade, nao e 6bvio que ele saia de
ilf 1111111'1', olld ele nao esteja id~ntihcado; quero dizer, nao mesmo de
ilf 111.1Ii('I' ilo qual seja, em suma, lanc;ado sobre a extensao de alguma
111"'11('ii', <ill tenha precisado primeiro de urn pensamento para expulsar

1'111111111'vai'.io. Nem mesmo chegamos la ainda. No nivel do real, 0 que
JlllilI'II10H'iltrever e entreve-lo tambem no meio de tanto ser - em uma
III I' IiIVI'H, Lantoser [tand'etre), de urn ser-sendo [d'un etre-etant] -
1111111'I'll' 'sta pendurado pOl' alguma teta, em suma, no maximo capaz
ill' 1\ I)()<,:al'essa especie de palpitac;ao do ser que tanto faz rir 0 encantador
1111!'lIlIdo cia tumba, na qual 0 encerrou a astucia da dam a do lago.
1,1"Ilhl'cJn-se cleque, ha alguns anos, 0 ana do seminario sobre 0 Presidente
~;,'III'(:h'r, a imagem que evoquei a partir do ultimo seminario daquele
11111,aqu la, poetica, do monstro Chapalu, depois de hear saciado com
o (,Ol'pOSclas esfinges esmagadas pelo seu saito sUicida, aquela palavra,
iI:1IIllal rira. pOl'muito tempo 0 encantador podre, do monstro Chapalu:
"l\qll('1 ' qlle come nao esta mais s6". Certamente, para que 0 ser venha
1 IIIi'.,11fta perspectiva clo encantador; e bem ela que, no fundo, regula
1111111.laro que a verdadeira ambiguidade clessa vinda a luz da verdade
(I 0 qll configura 0 horizonte de toda a nossa pratica, mas nao nos e
1'0 'Hlvelpartir clessa perspectiva, da qual a mito lhes indica suficientemente
11111'l'la esui para alem do limite mortal, a encantador apodrecendo em
1111111I1llba. Tambem nao esta ai urn ponto de vista que seja jamais
('lIl1lpl tamente abstrato para se pensar, em uma epoca na qual os dedos
('III !'al'rapos da arvore cle Dafne perfilam-se sobre 0 campo queimaclo
Ill'lo 'ogumelo gigante de nossa onipotencia, sempre presente no momenta
1I111alno horizonte de nossa imagina<;:ao, estao ai para nos lembrar do
III 'III de on de se pode delinear 0 ponto de vista da verdade. Mas nao e
II ('olltillgencia que faz com que eu esteja aqui a falar diante de voces
111I11I'()as onclic;oes do verdadeiro. E urn incidente muito mais minusculo
'I11l' III ' pac 0 desafio de tomar conta de voces enquanto punhado de
pll('lIl1:distas, aos quais lembro que a verdade, voces certamente nao a
I III pal'a revender, mas que, mesmo assim, e esse 0 peixe que voces
\'1'11111'111,
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Esta claro que, para chegar ate voces, e atras do verdadeiro [du vrail
que se corre, eu 0 disse na pen ultima vez, que e 0 verdadeiro de verdade
[du vrai de vrai] que procuramos. E justamente pOl' isso que e legitimo
que, no que se rcferc i\ identil'ica<;:ao, eu tenha partido de urn texto, do
qual tentei faze-los sentiI' 0 carater bastante unico na hist6ria da flIosofia,
ja que a questao do verdadeiro esta ai colocada de maneira especialmente
radical, porque poe em causa, nao apenas isso que encontramos de
verdadeiro no real, mas tambem 0 estatuto do sujeito enquanto encarregado
de levar esse verdadeiro ao real, encontrando-me, ao fim de meu ultimo
discurso, aquele da ultima vez, desembocando nisso que Ihes indiquei
como reconhecivel na figura ja conhecida do tra<;:ounico, do einziger
Zug, na medida em que e sobre ele que se concentra para nos a fun<;:ao
de indicar 0 lugar onde esta suspensa no significante, on de esta pendurada,
no que concerne ao significante, a questao de sua garantia, de su~
fun<;:ao, disso a que serve este significante, no advento da verdade. E
pOl' isso que nao sei ate on de desenvolverei meu discurso hoje, mas
estara girando inteiramente em torno da finalidade de as~egurar em
seus espiritos esta fun<;:ao do tra<;:ounico, a fun<;:ao do urn. E claro que
se deve, ao mesmo tempo, colocar em causa, deve-se ao mesmo tempo
fazer avanc;ar - e penso encontrar, pOl' isso mesmo, em voces uma
especie de aprova<;:ao, de encorajamento, de animo, nosso conhecimento
do que e esse significante.

Vou come<;:ar, porque isto me agrada, pOl' faze-los divagar urn pOUC0
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Fiz alusao, outro dia, a urn observa<;:ao gentil, ainda que ironica, relativa
a escolha de meu tema deste ana como nao sendo absolutamente necessario.
E uma ocasiao para evidenciar 0 que esta certamente urn pouco ligado
a critica que implicava que a identifica<;:ao seria a chave para fazer
tudo, se ela evitasse referir-se a uma rela<;:ao imaginaria que suporta a
experiencia disso, a saber, a rela<;:aocom 0 corpo. Tudo isto esta coerente
corn a mesma critica que pode ser-me endere<;:ada nas vias que persigo,
de mante-Ios sempre mais no nivel da articulac;ao linguageira, tal como
precisamente me esfor<;:opOl' distingui-la de qualquer outra. Daf, ate A
ideia de que desconhe<;:o aquilo que se chama de pre-verbal, d <ill
desconhe<;:o 0 animal, de que creio que 0 homem, em tudo 11'11'10It\lrl

nao sei que privilegio, nao ha mais que urn passo, franqUl'lIl1o t. (I

rapidamente, que nao se tern mais 0 sentimento d t -10 ['clio. I 10
deve ser repensado, no momenta ern que, mais do qll IllllI(:i1,i I( /1110



yOUfazer girar em tomo da estrutura da linguagem tudo isto que Ihes
yOU explicar, que me voltei para uma experiencia proxima, imediata,
curta, sensivel e agradavel, que e a minha, e que talvez esclare<;a que
tambem tenho minha no<;ao do pre-verbal que se articula no interior
da rela<;ao do sujeito com 0 verbo, de uma maneira que talvez nao
tenha aparecido para voces.

Perto de mim, nas imedia<;6es do MiLsein !sercomJ, on de me sustento
como Dasein IserpresenteJ, tenho uma eadela que chamei de Justine,
em homenagem a Sade, sem que, acreditem, eu exer<;a sabre cia qualquer
maltrato tendencioso. Minha cadela, no meu entender e sem ambigilidade,
fala. Minha cadela tem a palavra, sem nenhuma duvida. Isso e importante,
porque nao quer dizer que ela tenha totalmente a Iinguagem. A medida
na qual ela tem a palavra sem tel' a relar;ao humana com a Iinguagem,
e uma questao de onde vale a pen a investigar 0 problema do pre-verbal.
o que faz minha cadela quando fala, no meu entender? Digo que ela
fala, pOl' que? Ela nao fala 0 tempo todo; ela fala, contrariamente a
muitos humanos, unicamente nos momentos nos quais ela tem necessidade
de falar. Ela tem necessidade de falar nos momentos de intensidade
emocional e de rela<;6es com 0 outro, comigo mesmo, e com algumas
outras pessoas. A coisa se manifesta pOl' especies de pequenos gemidos
guturais. Mas nao se Iimita a isso. A coisa e particularmente chamativa
e patetica, pOl' manifestar-se em um quase-humano, que faz com que
eu tenha hoje a ideia de Ihes falar sobre isso; e uma cadela boxer, e
voces veem que nessa face quase humana, bem neandertaliana afinal
de contas, aparece um certo tremor no labio, especialmente no superior,
sob 0 focinho, para um humano, um poueo generoso, mas enfim, ha
tipos como esse, tive uma empregada que se pareeia ml.lito com ela e
esse tremor labial, quando acontecia, a empregada de se comunicar
comigo em tais auges intencionais, nao era muito diferente. 0 efeito
de respira<;ao nas bochechas do animal nao evoca menos sensivelmente
toda uma gama de mecanismos de tipo propriamente fonatorio que,
pOl' exemplo, se prestaria perfeitamente as experiencias celebres que
foram as do abade Rousselot, fundador da fonetica. Voces sabem que
elas san fundamentais e consistem essencialmente em fazer habitar as
diversas cavidades nas quais se produzem as vibra<;6es fonatorias pOl'
peql.lenos tambores, peras, instrumentos vibrateis que permitem controlar
'Ill que niveis e em qual tempo vem se superpor os diversos elementos

que constituem a emissao de uma silaba, e mais precisamente, tudo 0

que nos ch'amamos de fonema, pois esses trabalhos foneticos san os
antecedentes naturais do que em seguida e definido como fonemMica.
Minha cadela tem a palavra, e incontestavel, indiscutivel, nao somente
pelas modula<;6es que resultam de seus esfor<;ospropriamente articulados,
decomponiveis, inscritiveis [inscriptibles] in loco, mas tambem pelas
corrcla<;6es de tempo cm que esse fen6meno se produz, a saber, a co-
habita<;ao em um local em que a expericncia diz aD animal que 0 grupo
humano reunido cm torno da mesa dcve pennanecer muito tempo,
que alguns restos do que se passa naquele momento, a saber, as refei<;6es,
devem voltar para ele; nao se deve acreditar que tudo esteja centrado
na necessidade, ha, sern dllvida, uma certa relar;ao com esse elemento
de consuma<;ao, mas 0 elemento de comunhilo, pelo fato de que cia
con some com os outros, tambem esta ai presente.

o que distingue esse uso da palavra, em suma, muito suficientemente
conseguido pelos resultados que tratou de obter minha cadela, de uma
palavra humana? Nao estou Ihes dando as palavras que pretendem cobrir
todos os resultados da questao, eu nao dou senao as respostas orientadas
para 0 que deve ser para nos 0 que se trata de localizar, a saber, a
rela<;ao com a identifica<;ao. 0 que distingue este animal falante do
que se pass a pelo fato de que 0 homem fala e que e inteiramente notavel,
no que conceme a minha cadela, uma cadela que poderia ser a sua,
uma cadela que nao tem nada de extraordinario, e que, contrariamente
ao que acontece com 0 homem enquanto falante, ela nao me tom a
jamais pOl' um outro. Isto e muHo claro! Esta cadela boxer de belo
porte e que, faz crer aos que a observam, que tem pOl'mim sentimentos
de amor, deixa-se levar a excessos de paixao pOl' mim, nos quais ela
toma um aspecto cornpletamente temivel para as almas mais timidas,
tais como as que existem, pOl'exemplo, no nivel de minha descendencia;
parece que se teme que, nos momentos em que ela come<;a a saltar
sobre mim, baixando as orelhas, e latindo de uma certa forma, a fata
de ela tomar meus punhos entre seus dentes, po de passar pOl' uma
amea<;a. Mas nao e nada. Rapidamente, e e pOl' isso que dizem que ela
me ama, algumas palavras minhas fazem tudo reencontrar ordem,
constatada no final de algumas reiterar;6es, pela parada da brincadeira.
E porque ela sabe muito bem que sou eu que estou ali, que ela nao me
tom a jamais pOl' urn outro, contrariamente ao que tada a experiencia



d ' voces pode testemunhar do que acontece na medida em que, na
expcricncia analftica, voces se colocam em condic;6es de ter urn sujeito
ruro falante, se posso dizer assim, como sc diz, urn "pate pure porco"
/pate pur pore].

o sujeito pure falante como tal- esta ai 0 nascimento de nossa experiencia
- e levado, pelo fato de permanecer puro falante, a toma-Ios sempre
por urn outro. Se ha algum elemento de progresso nas vias pelas quais
tento leva-los, e faze-Ios perceber que ao toma-Ios por urn outro, 0

sujeito os coloca ao nivel do Outro, com A maiusculo. E justamente 0

que falta na minha cadela, s6 ha para ela a pequeno outro. Nao parece
que sua relac;ao corn a linguagem Ihe de acesso ao grande Outro.

Por que, uma vez que fala, nao chegaria como n6s a constituir essas
articulac;6es de uma forma tal, que 0 lugar, para ela como para n6s,
desse Outro, se desenvolva on de se situa a cadeia significante? Livremo-
nos do problema dizendo que e seu olfato que a impede disso, e nao
faremos mais que encontrar ai uma indicac;ao classica, a saber, que no
homem a regressao organica do olfato esta, para muitos, ern seu acesso
a essa dimensao Outra. Lamento muito dar a ideia, corn essa referencia,
de restabelecer 0 corte entre a especie canina e a especie humana.
Isso e para dizer-Ihes que voces estariam completamente equivocados
em acreditar que a privilegio dado por mim a linguagem participa de
algum orgulho de esconder essa especie de preconceito que Faria do
homem, justamente, alguma culminac;5.o do ser. Relativizarei esse corte
dizendo-Ihes que se falta a minha cadela essa especie de possibilidade,
nao realc;ada como autonoma antes da existencia da analise, que se
chama de capacidade de transferencia, isso nao quer dizer, ern absoluto,
que isso reduza corn seu parceiro, quero dizer, comigo mesmo, 0 campo
patetico do que, no sentido corrente do termo, chama justamente de
relac;6es humanas. Esta manifesto na conduta de minha cadela no,
que concerne precisamente ao refluxo sobre seu pr6prio ser dos efeitos
do conforto, das posic;6es de prestigio, que uma grande parte, digamos,
para nao dizer a totalidade do registro do que produz 0 prazer de minha
pr6pria relac;ao, por exemplo, corn uma mulher do mundo esta ai, ,
inteiramente completo. Quero dizer que, quando ela ocupa urn lugar
privilegiado como este, que consiste ern estar ern cima do que chama
de minha cama, dito de outra maneira, 0 leito matrimonial, 0 tipo de
olhar de onde me fita nessa ocasiao, suspenso entre a gl6ria de ocupar

urn lugar dO' qual situa perfeitamente a significac;ao privilegiada C 0

temor do gesto iminente que vai faze-Ia retirar-se, nao e uma dimens110
diferente disso que nasce no olhar do que chamei, por pura demagogia,
de mulher do mundolG; porquc se ela nao tern, no que se refere ao que
chamamos prazer da conversac;ao, urn privilegio especial, e bem 0 mesmo
olhar que ela tern, quando, ap6s ter se aventurado em urn ditirambo
sobre tal filme que Ihe parece 0 supra-sumo do advento tecnol6gico,
ela scnte suspcnsa sobre si, a declarac;ao, por mim, de que aborreci-me
ao maximo, 0 que, do ponto de vista do nihil mirari, que e a lei da alta
sociedade, ja faz surgir nela esta suspeita de que teria sido melhor ter-
me deixado falar primeiro.

Isto, para moderar, ou mais exatamente, para restabelecer 0 sentido
da questao que coloco, no que diz respeito as relac;6es da fala [parole]
com a linguagem, destina-se a introduzir 0 que tentarei distinguir para
voces, referente ao que especifica uma linguagem como tal, a lingua
[langue], como se diz, na medida em que, se e 0 privilegio do homem,
isso nao esta completamente claro, por que ele ai permanece confinado?
Isto merece ser soletrado, e 0 caso de dizer. Falei da lingua; por exemplo,
nao e indiferente notar, ao menos par aqueles que nao ouviram falar
de Rousselot aqui pela primeira vez, e mesmo assim necessario que
saibam como sao feitos os reflexos de Rousselot. Permito-me ver,
imediatamente, a importancia do que ficou ausente em minha explicac;ao
de agora a pouco sobre minha cadela, e que [alo de algo de faringeo
[pharyngal], gl6tico [glottal], e entao, de algo que se estremecia para
la e para ca, e que e, portanto, regis travel em termos de pressao, de
tensao. Mas nao falei de efeitos de lingua, nao ha nada que fac;a urn
estalo, por exemplo, e men os ainda uma oclusao; ha hesitac;ao,
estremecimento, sopro, ha todo tipo de coisas que disso se aproximam,
mas nao ha oclusao. Nao quero me estender demais hoje, isso vai retardar
as coisas relativas ao urn; paciencia, e precise aproveitar 0 tempo para
explicar as coisas. Se 0 sublinho de passagem, entendam bem que niio
e por prazer, e porque 0 encontramos ai, e nao poderemos faze-Io s n110
retroativamente, 0 sentido. Esse nao e, talvez, um pilar essencial d .
nossa explicac;ao, mas, em todo caso, tomara seu sentido em urn morn 'nlO,

nesse tempo da oclusao; e os trac;ados de Rousselot, que taJv z vo .
ten ham consultado por sua conta no intervalo, 0 que me p 'f111ltlr
abreviar minha explicac;ao, serao ai talvez particularmenl signll '1l11vII.



manifestac;6es implicitas da dimensao boba, a bobagem consistindo, no
caso, no senhmento de superioridade do adulto.

Nao ha, pois, nenhuma distin<;:flOcsscncial entre 0 que chamamos
de falar babyish e, pOl' exemplo, uma especie de lingua como esta que
chamamos de pidgin, quer dizer, esses tipos de linguas constituidas
quando entram em relac;ao duas especies de articulac;6es linguageiras,
os partidarios de uma se consideram, ao mesmo tempo, na necessidade
e no direito de usar certos elementos significantes que sao da outra
area, com 0 proposito de servir-se deles para fazer penetrar na outra
area urn certo numero de comunica<;:6es proprias de sua area, com
esse tipo de preconceito de que se trata, nessa opera<;:ao, de faze-los
aceitar, de Ihes transmitir categorias de uma ordem superior. Essas
especies de integra<;:ao entre area e area linguageira sao um dos campos
de estudo da lingtiistica, portanto, merecem, como tais, serem considerados
com urn valor comp!etamente objetivo, gra<;:as ao fato de que existe,
justamente, com relac;flo a linguagem, dois munclos diferentes, na
llinguagem] cia crialH,;a e I1a dn adulto. N;"topodemos deixar de levar
em conta, nem podemos negligenciar que e nesta referencia que podemos
encontrar a origem de certos trac;os [traits] bastante paradoxais cia
constituic;ao das baterias significantes, quero dizer, a prevaJencia muito
particular de certos fonemas na designac;ao de certas relac;6es que chamamos
de parentesco, a nao universalidade, mas a esmagadora maioria dos
fonemas pa e ma para designar, para fornecer ao menos um dos mod os
de designac;ao do pai e da mae; essa irrupc;ao cle alguma coisa que so se
justifica pOl' elementos de genese na aquisi<;:ao da linguagem, isto e,
pOl'fatos de pura fala, so se explica precisamente a partir da perspectiva
de uma relac;ao entre duas esferas de linguagem distintas. E voces veem
esboc;ar-se aqui algo que ainda e 0 trac;ado de uma fronteira. Nao pen so
inovar com isso, ja que voces sabem 0 que Ferenczi tentou comec;ar a
apontar sob 0 titulo de Confusion of tongues, muito especificamente
nesse nivel da re!ac;ao verbal da crianc;a e do adulto.

Sei que essa longa volta nao me permitira abordar hoje a func;ao do
um, 0 que me vai permitir acrescentar, pois afinal de contas s6 se trata
de limpar 0 terreno, a saber, que nao creiam que la para onde os conduzo
seja urn campo exterior em relac;ao a sua experiencia, e, ao contrario,
ocampo mais interno dessa experiCncia, aquela, pOl'exemplo, que evoquei
ha pouco, particularmente nessa distinc;ao concreta entre 0 outro e 0
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Para que imaginem desde ja 0 que e esta oelusao, vou dar-lhes urn
exemplo. 0 foneticista aborda, de uma s6 vez, e nao sem razao, voces
verao, 0 fonema pa e 0 fonema ap, 0 que the permite colocar os principios
de oposic;ao da implosao ap a explosao pa, e nos mostrar que a consonancia
do p, como no casu de sua filha, e ser mucla 17. 0 senticlo do pesta entre
esta implosao e esta explosao. 0 p se ouve precisamente pOl' nao se
ouvir, e esse tempo mudo no meio, retenham a f6rmula, e alguma coisa
que s6 ao nivel fonetico da fala [parole], e como quem Faria uma especie
de anuncio de urn certo ponto de onde, voces iran vel', os conduzirei
ap6s alguns rodeios. Sirvo-me, simplesmente, do que disse sobre minha
cadela, para assinalar-Ihes que, de passagem, e para faze-Ios observar,
ao mesmo tempo, que essa ausencia das oclusivas na fala de minha cadela
e justamente 0 que ela tern em comum com uma atividade falante que
voces conhecem bem e que se chama 0 canto.

Se acontece tao frcquentemente que voces nao entendam 0 que tagarela
a cantora, ejustamente porque nao se pode cantar as oclusivas, e espero
tambem que estejam contcntes de cair cm si c de pensar que tudo se
arranja, uma vez que, em suma, minha cadela canta, 0 que a faz entrar
para 0 concerto dos animais. Hi muitos outros que cantam e a questao
nao e sempre clemonstrada no sentido de saber se tem, portanto, uma
linguagem. Disso se fala desde sempre, 0 chama, cuja Figura tenho
num linda passarinho cinza fabricado pelos Kwakiutl da Colombia britanica,
traz no seu dorso uma especie de imagem humana que comunica uma
lingua [langue] que 0 une com uma ra; a ra e suposta comunicar-Ihe a
linguagem dos animais. Nao vale a pena fazer tanta etnografia, ja que,
como voces sabem, Sao Francisco falava aos animais; nao e urn personagem
mitico, vivia em uma epoca ja muito esclarecida para seu tempo, pOl'
todas as paix6es da historia. Ha pessoas que fizeram lindas miniaturas
em pintura para mostra-Io a nos no alto de urn rochedo, e ve-se, ate
percler de vista, bocas de peixes que emergem do mar para ouvi-Io, 0

que, nao obstante, confessem-no, e 0 cumulo. Podemos perguntar, a
esse proposito, que lingua lhes falava. Isto tern sempre urn sentido no
nivel da linguistica moclerna e no nive! cia experiencia psicanalitica.
Aprendemos a definir perfeitamente a func;ao de certos acontecimentos
cia ]fngua, do que chamamos 0 falar babyish, esta coisa que para alguns,
para Jllim, pOl' exelllp!o, d<i nos nervos, csta coisa do "bilu-uilu, que
Iinclinha esta criancinha". Isso tem uma fun<;:ao que vai a!em dessas



I )111111, ('/'INti 'xperiencia, nos so podemos atravessa-Ia. A identificaC;ao,
dllll, I 10 que pode fazer muito precisamente, e tao intensamente

lillllilio 1'01' possivel imaginar, que coloca sob algum ser de suas relac;6es
II Idlill n 'ia do outra, e algo que se ilustra em urn texto etnografico
"III 1111111 'I', uma vez que e a esse respeito que se estabeleceu, com

I.,'vy 111'(\111,toda uma serie de concepc;6es teoricas que se experimenta
0110 Il'I'ItI0S"mentalidade pre-Iogica", mesmo mais tarde, "participac;ao

1IIlIIIIc:I",quando foi levado a centrar mais especialmente sobre a funC;ao
dl' Idcntif'icac;ao 0 interesse do que Ihe parecia a via de objetivaC;ao do
"iIiIIPO oncebido como 0 seu proprio. Penso aqui que voces sabem sob
'111111 p:lr(}nlese, sob qual rescrva apcnas exprcssa podem ser aceitas as
!I'I:lyr,CSintituladas com tais rubricas. E algo infinitamente mais corn urn,
'I11l' IIlio tern nada a ver com qualquer coisa que pusesse em causa a
I 19l 'il, nem a racionalidade, de onde e precise partir para situar esses
I'IIIOS,arcaicos ou nao, da identificac;ao como tal. It urn fato sempre
('OIlhecido e ainda constatavel para nos, quando nos enderec;amos a
SlI.I'ilos presos a certos contextos que estao pOl'definir, que essas especies
de I'atos, vou chama-Ios por termos que derrubam as barreiras, que
('010 am os pes pelas maos e de modo a fazer en tender claramente que
Il:in pretendo aqui me deter em nenhuma participac;ao destinada a
ohscurecer a primariedade de certos fenomenos, esses fenomenos de
1':1150 reconhecimento, digamos, de urn lado, bi-Iocac;ao, digamos, de
olltro, no nivel de tal experiencia, nas relac;6es a destacar, os testemunhos
IIhundam. 0 ser humane - cabe saber por que e com ele que essas
('oisas acontecem - contrariamente a minha cadela, 0 ser humane reconhece
110 surgimento de tal animal, 0 personagem que acaba de perder, quer
S' Irate de sua familia ou de tal personagem eminente de sua tribo, 0

'1Icf'c ou nao, presidente de tal sociedade dejovens, ou qualquer outro;
: Ic, esse bisao, e ele, ou como naquela lenda celtica, da qual e pura

:Icaso se ela vem, aqui, por mim, uma vez que seria preciso que eu
I':das e durante a eternidade para Ihes dizer tudo 0 que me pode despertar
I:rn minha memoria a respeito dessa experiencia central, tome uma
Il'llda celtica que nao e absolutamente uma lenda, que e urn trac;o [trait]
d ' I'olclore realc;ado pelo testemunho de alguem que foi empregado em
11I1l11 I'azenda. Com a morte do amo desse lugar, do senhor, ele [0 empregado]
v, aparecer uma ratinha, ele a segue. A ratinha vai dar uma volta pelo
(';I IIIpo, retorna, vai ao celeiro no qual ha instrumentos de arado, passeia

sobre esses,instrumentos, sobre 0 arado, 0 enxadao, a pa e outros, depolH
desaparece. Depois disso 0 empregado, que ja sabia do que se tratava
em relac;ao a ratinha, tern a confirmac;ao pela aparic;ao do fantasma de
seu amo que Ihe diz: "Eu estava nessa ratinha, dei uma volta pela propriedade
para dizer-Ihe adeus, queria ver os instrumentos de arado porque sac
os objetos essenciais aos quais se fica mais tempo ligado que a qualquer
outro, e e somente depois de tel' dado essa volta que pude me livrar
deles, etc.", com infinitas considerac;6es concernentes a esse proposito,
de uma concepc;ao das relac;6es do defunto e de certos instrumentos
ligados a certas condic;6es de trabalho, condic;6es propriamente campestres,
ou mais espccialmente, agnlrias, agrfcolas.

'Illmo cslc cxcl'llplo para ccntrar 0 olhar sobrc a idcntificac;ao do
ser, no que diz respeito a duas aparic;6es individuals Hio manifesta e
fortemente distintas da que pode se referir ao ser que, com relac;ao ao
sujeito narrador, ocupou a posic;ao eminente do amo com este animalculo
contingente, indo, nao se sabe aonde, indo a lugar nenhum. Ha a1 algo
que, em si mesmo, merece ser tornado nao simplesmente para explicar,
como conseqi.iencia, mas como possibilidade que merece, como tal,
ser indicada.

Quer isto dizer que uma tal referencia pode engendrar outra coisa
que nao a mais completa opacidade? Isso seria reconhecer malo tipo
de elaborac;ao, a ordem de esforc;o que exijo de voces em meu ensino,
pensar que eu possa de alguma maneira contentar-me, mesmo apagando
os limites de uma referencia folclorica, em considerar natural 0 fenomeno
da identificac;ao; porque, uma vez que reconhecemos isso como fundo
da experil'\ncia, nao sabemos absolutamente mais nada, justamente na
medida em que aqueles aos quais falo, isso nao pode chegar, salvo caso
excepcional. Temos que manter sempre uma reserva, estejam seguros
de que isso pode ainda perfeitamente ocorrer em uma ou outra zona
campestre. Que isso nao possa acontecer com voces, a quem falo, e
isso que divide a questao; a partir do momenta em que isso nao pode
acontecer com voces, voces nao podem en tender nada e, nao podendo
compreender nada, nao creiam que basta fazer a conotac;ao do
acontecimento por urn inicio de capitulo que voces chamem, com Levy-
Bruhl, de "participac;ao mistica", ou que voces 0 fac;am entrar com ele
no conjunto maior da "mentalidade pre-logica", para que voces ten ham
dito alguma coisa de interessante. Resta que 0 que voces padem af
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domesticar, tomar mais familiar pOl'meio de fenomenos mais atenuados,
nao sera nem pOl' isso mais valido, ja que e desse fundo opaco que
voces devem partir. Voces encontram ainda ai uma referencia de Apollinaire:
"Come teus pes a Santa Mehehould"IH, diz, em alguma parte, 0 heroi
[a heroina] de Mamelles de TiTesias a seu marido. 0 fato de comer seus
pes a Mitsein [Ii moda SeT-com] nao resolve nada. Trata-se, para nos,
de apreender a relac;ao dessa possibilidade que se chama identificac;ao,
no sentido em que dai surge 0 que so existe na linguagem e grac;as a
linguagem, uma verdade, para a qualla esta uma identificac;ao que nao
se distingue para 0 servidor da fazenda que acaba de nos con tar a experiencia
da quallhes falei ha pouco; e para nos, que fundamos a verdade sobre A
e A, e a mesma coisa, porque 0 que sera 0 ponto de partida do meu
discurso da proxima vez sera isto, pOl' que A e A e urn absurdo?

A analise estrita da func;ao do significante, na medida em que e pOl'
ela que pretendo introduzir a questao da significac;ao, e a partir disso,
e que se 0 A e A constituiu, se posso dizer, a condic;ao de toda uma era
[age] do pensamento, cuja explorac;ao cartesiana pela qual comecei e 0

termo, que se pode chamaI' de a era teologica, nao e menos verdadeiro
que a analise linguistica e correlativa ao advento de outra era, marcada
por correlac;6es tecnica::; precisas, entre as quais e 0 advento matematico,
quem dizer nas matematicas, de urn usa ampliado do significante. Podemos
nos dar conta de que e na medida em que 0 A e A deve ser colocado em
questao, que nos podemos fazer avanc;ar 0 problema da identificac;ao.
Indico-Ihes, desde ja que se 0 A e A nao funciona farei girar minha
demonstrac;ao em tomo da func;ao do urn, e, para nao deixa-Ios totalmente
em suspenso, e para que, l..ihez, cada urn de voces comece a se formular
algo sobre 0 caminho do que lhes direi mais adiante, lhes rogaria que
se reportassem ao capitulo do COUTS de Linguistique [CUTSOde Lingilistica
Geral] de De Saussure, que termina na pagina 175. Este capitulo termina
pOl'urn paragrafo que comec;a a pagina 174 e lei a para voces 0 paragrafo
seguinte: "aplicado a unidade, 0 principio de diferenciac;ao pode formular-
se assim: as caracteristicas da unidade confundem-se com a propria
unidade. Na lingua, como em todo sistema sernio!()gico" - isto rnereceria
ser discutido - "0 que distingue urn signo [signeJ, e tudo 0 que 0 constitui.
E a diferenc;a que faz a caracterfstica, como ela confere 0 valor e a
unidade". Dito de outra maneira, diferentemente do signo, e voces 0

verao confirrnar-se pOl' pouco que leiam 0 capitulo, 0 que distingue 0

significante e somente ser ° que os outros n1'l0s1'lO;0 que, no significante:
implica essa f4nc;ao de unidade e justamente ser somente diferenc;:a. E
enquanto pura diferenc;a que a unidade, em sua func;ao significante,
se estrutura, se constitui. Isto nflO e urn trac;o (mico, de alguma forma
ele constitui uma abstrac;1'10unilateral que diz rcspcito a relac;f!.o,pOl'
exemplo, sincronica do significante. Voces verao, na proxima vez, que
nada e propriamente pensavel, nada da func;:aosignificante e propriame~te
pensavel, sem partir disso que formulo: a Urn como tal e a OUtTO. E a
partir disso, dessa estrutura fundamental do urn como diferenc;a, que
podemos vel' aparecer essa origem, da qual se pode vel' 0 significante
se constituir, se posso dizer, e no Outro que 0 A, do A e A, a A mai6sculo,

como se diz, a grande palavra, esta dito.
Do processo dessa linguagem, do significante, somente pode partir

uma explorac;ao que seja fundamental e radical de como se constitui a
identificaC;ao. A identificac;ao nao tern nada a vel' com a unificac;:ao.
Somente distinguindo-a desta e que se pode dar-lhe, nao somente seu
destaque essencial, como suas func;6es e suas variedades.
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Retomemos nossa ideia, a saber, 0 que Ihes anunciei na ultima vez,
que eu pretendia fazer girar em tomo da no<;ao do um, nosso problema,
o da identifica<;ao,ja tendo anunciado que a identifica<;ao nao e simplesmente
fazer um. Penso que nao sera dificil para voces admitir isso.

Partimos, como e normal no que diz respeito a identifica<;ao, do modo
de acesso mais comum da experiencia subjetiva, aquele que se exprime
pelo que parece a evidencia essencialmente comunicavel na formula
que, em uma primeira aproxima<;ao, nao parece suscitar obje<;ao, que
A seja A. Eu disse uma primeira aproxima<;ao porque esta claro que,
qualquer que seja 0 valor de cren<;a que comporta essa formula, nao
sou 0 primeiro a levan tar obje<;6es a ela; basta que voces abram 0 menor
tratado de logica para encontrarem quais dificuldades a distin<;ao dessa
formula, aparentemente a mais simples, suscita em si mesma. Voces
inclusive poderfto vcr que a maior parte das dificuldades a resolver em
muitos dOlllinios - mas 6 particularmente surpreendente que seja em
16/:,rica,mais uo que elll qualquer outra parle - resulta de todas as conf'us6es
possiveis que possam surgir dessa formula, que se presta eminentemente
a conf'usao. Se voces experimentam, por exemplo, algumas dificuldades,
ate mesmo alguma fadiga ao lerem um texto tao apaixonante quanto a
do Parmenides de Platao, e na medida em que, sobre esse ponto do A e
A, digamos que Ihes falta um pouco de reflexao, e portanto,justamente,
se disse agora mesmo que A e A e uma cren<;a, e preciso entendc-Jo
como eu disse, e uma cren<;a que seguramente nem sempre reinou
sabre nossa especia, de maneira que, scja como [or, a A came<;:au em
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algum lugar, eu falo do A, let'ra A, e nao devia ser tao faci! chegar a
esse nucleo de certeza aparente que ha no A e A, quando 0 homem nao
dispunha do ~. Direi em seguida pol' qual caminho essa reflexao pode
nos conduzir. E conveniente, assim mesmo, dar-se conta do que acontece
de novo com 0 A. No momento, contentemo-nos com 0 que nossa linguagem
nos permite articular aqui, e que A e A, tern 0 ar de querer dizer algo,
isto faz significado [eela fait signifie]. Afirmo - certo de nao encontrar
a esse respeito nenhuma oposi~ao sobre esse tema pOl'parte de ninguem,
em posi~ao de competencia, cuja prova~ao foi feita pelos testemunhos
inegaveis do que se pode IeI' sobre isso - que, ao interpelar este ou
aquele matematico suficientemente familiarizado com sua ciencia, para
saber onde nos encontramos atualmente, pOl' exemplo, e depois outros,
em todos os dominios, eu nao encontraria oposi~ao para avan~ar sobre
certas condi~6es de explica~ao, que san justamente aquelas as quais
vo~ submeter-me diante de voces, que A e A nao significa nada.

E justamente desse nada que vai se tratar, porque c esse nada que
tem valor positivo para dizer 0 que isso signil"ica. Tell10s elll !lossa
experiencia, mesmo em nosso folclore analitico, algo, a imagem nU!lca
suficientemente aprofundada, explorada, que e 0 jogo do garoto tao
sabiamente indicado pOl' Freud, percebido de maneira tao perspicaz
no fOTt-da. H.etomemo~lo pOl' nossa conta, como no pegar e no atirar
urn objeto - trata-se, nessa crian~a, de seu netinho - Freud soube perceber
o gesto inaugural no jogo. H.efa~amos esse gesto, tomemos esse pequeno
objeto, uma bola de pingue-pongue; eu a pego, a escondo, tomo a mostra-
la; a bola de pingue-pongue e a bola de pingue-pongue, mas nao e urn
significante, e urn objeto, e uma aproxima~ao dizer este pequeno a e
urn pequeno a; ha, entre esses dois momentos, que identifico
incontestavelmente de maneira legitima, 0 desaparecimento da bola;
sem isso, nao ha meio de demonstrar, nao ha nada que se forme no
plano da imagem. Pois a bola esta sempre ali e posso entrar em catalepsia
de tanto olhar para ela.

Que rela~ao existe entre 0 e que une as duas apari~6es da bola e esse
desaparecimento intermediario? No plano imaginario, voces podem perceber
que pelo menos se coloca a questao da rela~ao desse e com 0 que parece
'ausa-lo, a saber, 0 desaparecimento, e ai voces se aproximam de urn

dos segredos da identifica~ao, que e aquele ao qual tentei remete-Ios
!10 /"olclore da identifica~ao, essa assun~ao, esponUinea para 0 sujeito,

da identidade de duas apari~6es, no entanto bem diferentes. Lembrem-
se da hist6ria do fazendeiro morto, 0 qual seu empregado encontra no
corpo da ratinha. A rela~ao desse "e ele" com 0 "ainda e ele", esta ai 0

que nos da a experiencia mais simples de identifica~ao, 0 modelo e 0

registro. "Ele, depois ainda ele" existe ai a visada do ser no "ainda ele"
eo mesmo ser que aparece. Com rela~ao ao outro, em suma, isso pode
funcionar assim, funciona para minha cadela, que tomei outro dia como
termo de referencia, como acabo de dizer-Ihes, funciona; essa referencia
ao ser e suficientemente suportada, parece-me, pOl' seu olfato; no campo
imaginario, 0 suporte do ser e rapidamente concebive!. Trata-se de
saber se e efetivamente essa rela~ao simples que esta emjogo em nossa
experiencia da identifica~ao. Quando falamos de nossa experiencia de
ser, nao e pOl' nada que todo 0 esfor~o de urn pensamento, que e 0

nosso, contemporaneo, vai formular alguma coisa da qual nunca desloco
o grande m6vel senao com urn certo sorriso, esse Dasein, esse modo
fundamental da nossa experiencia, do qual parece que e preciso designar
o m6vel dando acesso a esse termo do ser, a referencia prima ria .

E logo ai que algurna eoisa direrente lIDSobriga a interrogar-nos so!>rc
o fato de que a eseansao na qual se manifesta essa presen~a no mundo,
nao e simplesmente imaginaria, a saber, que ja nao e ao outro que aqui
nos referimos, mas ao mais intimo de nos mesmos, do que tentamos
fazer 0 aneoradouro, a raiz, 0 fundamento do que somos como sujeitos.
Porque, se podemos articular, como fizemos no plano imaginario, que
minha cadela me reconhece enquanto eu mesmo, nao temos, em
contrapartida, nenhuma indica~ao sobre 0 modo como ela se identifica;
de qualquer maneira que possamos implica-Ia nela mesma, nao sabemos,
nao temos nenhuma prova, nenhum testemunho do modo sob 0 qual

ela ancora essa identifica~ao.
E aqui que aparece a fun~ao, 0 valor do significante como tal; e e na

propria medida em que e do sujeito que se trata, que temos que nos
interrogar sobre a rela~ao dessa identifica~ao do sujeito com 0 que e
uma dimensao diferente de tudo 0 que e da ordem do aparecimento e
do desaparecimento, a saber, 0 estatuto do significante. Que nossa
experiencia nos mostra que os diferentes modos, os diferentes flllgulos
sob os quais somos levados a nos identificar como sujeitos, ao menos
para uma parte dentre eles, sup6em 0 significante para articula-Io,
inclusive sub a forma na lIlaioria das vczcs arnbip;ua, impropria, mal



Illallcjave,1 c sujeita a todas as especies de reserva e de distin<;oes que e
() 11. If A. E para la que quero levar sua aten<;ao; e antes de mais nada
quero dizer, sem perder mais tempo, mostrar-Ihes que, se temos a chance
de dar urn passu a mais neste sentido, e tentando articular 0 estatuto
do significante como tal.

Indico-o imediatamente, 0 significante nao e 0 signo. Vamos nos esfor<;ar
para ciaI' a essa distin<;ao sua f6rmula precisa. Quero clizer que e para
mostrar oncle reside essa diferen<;a, que poderemos vel' surgir esse fato
ja dado pOl' nossa experiencia, que e do efeito do significante que surge
o sujeito como tal. Efeito metonfmico ou efeito metaf6rico? N6s nao 0

saiJelllos ainda, e, talvez ja haja algo articul:\vel antes desses ereitos
que nos permita vel' apareeer, formal' em urn vinculo, em uma rela<;ao:
a dependencia do sUjeito como tal, em relagao ao significante. E isso
que n6s vamos colocar a prova.

Para adiantar 0 que trato de faze-Ios entender, para adianta-Io em
uma breve imagem, a qual s6 importa atribuir ainda uma especie de
valor de suporte, de ap6logo, megam a diferen<;a entre 0 que, a principio,
pode parecer-Ihes talvez urn jogo de palavras, mas que justamente e
urn deles, ha 0 rastro de urn passu [la trace d'un pas)19 [e 0 nenhum
rastroJ2° [le pas de trace). EUja os levei pOl' essa pista fortemente tingida
de misticismo, correlativa, justamente, do tempo em que come<;a a se
articular no pensamento a fun<;ao do sUjeito como tal, Robinson, diante
do rastro do passo [trace de pas) que the mostra que ele nao esta sozinho
na Hha. A distancia que separa esse passo [pas]. e isso que se tornou
!oneticarnente mio [le pas] como instrurnellto da negagao, Sao,justamente,
dOls extremos da cadeia que rogo-Ihes reteI', antes de mostrar-Ihes
efetivamente 0 que a constitui, e que c entre as duas extremidades da
cadeia que 0 sUjeito pode surgir, e em nenhum Dutro lugar. Ao entende-
10, chegaremos a relativizar algo, de tal maneira, que voces possam
considerar esta f6rmula, A If A, em si mesma, como uma especie de
estigma [stigmate), quero dizer, em seu carateI' de cren<;a, como a afirma<;ao
cloque chamarei uma epoca, epoca, momento, parentese, termo hist6rico,
enfim, do qual podemos, voces verao, entrever 0 campo como limitado.
o que chamei outro dia uma indica<;ao, que continuara ainda sendo
uma indica<;ao de identidade dessa falsa consistencia do A If A, com 0

que chamei de uma era teol6gica, me permitira, creio, dar urn passo
no que concerne 0 problema da iclentificagao, na medida em que a

analise necessita que n6s a coloquemos, em rela<;ao a urn certo acesso ao
identico, tr<inscendendo-a.

Essa fecundidade, essa especie de determina<;ao suspensa nesse
significado do A If A, nao poderia apoiar-se sobre sua verdade, ja que
essa afirma<;ao nao e verdadeira. 0 que se trata de alcan<;ar naquilo
que me esfor<;o para colocar diante de voces, e que essa fecundidade
repousajustamente sobre 0 fato objetivo, emprego aqui objetivo no sentido
que tern, pOl' cxemplo, no texto de Descartes, quando se vai urn pouco
mais longe, ve-se surgir a distin<;ao concernente as ideias, de sua realidade
atual com sua realidade objetiva, e naturalmente os professores nos
saem com volumes eruditos, tais como urn fndice escolastico-cartesiano
para IlOSdizer () que nos parece, ja que Deus sabe que somos espertos,
urn pouco confuso, que e uma heranga da escol{lstica, pOl'meio da qual
se ere tcr explicado tudo. Quero dizer que nos libertamos do que se
trata, isto e, porque Descartes, 0 anti-escolastico, foi levado a servir-se
desses velhos acess6rios. Nao parece que chega tao facilmente a icleia,
mesmo dos melhores historiadores, que a (mica coisa interessante e 0

que 0 obriga a tornar a servir-se desse velhos acess6rios. Fica claro que
nao e para refazer 0 argumento de Santo Anselmo que ele tom a a colocar
tudo isso novamente na cena.

o fato objetivo de que A nao pode ser A, e 0 que eu queria em primeiro
lugar colocar para voces em evidencia,justamente para faze-Ios compreender
que se trata de algo que tern relagao com 0 fato objetivo, e ate mesmo
nesse falso efeito de significado, que nao e senao sombra e conseqilencia
do que IlOSdcixa ligados a cssa especie de imediatismo que ha no A If

A. Que 0 signil'icante seja f'ecundo par naa pader ser, em nenhum caso,
identico a si mesmo, entendam bem 0 que quero dizer - esta absolutamentc
claro que nao estou, ainda que valha a pen a distingui-Io de passagem,
tentanda faze-Ias observar que nao ha tautologia no fato de dizer que a
guerra e a guerra. Todo mundo sabe que, quando dizemos que a guerra
e a guerra, estamos dizendo qualquer coisa, nao sabemos exatamente
o que, mas podemos procura-Io, e podemos encontra-Io e encontramo-
10 muito facilmente ao alcance da mao. Isto quer dizer, 0 que come<;a
a partir de urn certo momento, esta-se em estado de guerra. Isto implica
condigoes um pouco diferentes das coisas, tal como Peguy dizia "que
as pequenas cavilhas nao entravam mais nos pequenos buracos". It
uma defini<;ao peguysta, quer dizer, que nao e nada menos que certa;
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poderfamos sustentar a'contrario, a saber, que ejustamente para recolocar
as ca~ilhas em seus verdadeiros buracos que a guerra come\{a, ou, ao
contrano, que e para fazer novos pequenos buracos para velhas pequenas
cavllhas, e assim por diante. Por outro lado, isso nao tern para n6s,
estritamente, nenhum interesse, salvo que essa persegui\{ao, qualquer
que seja, se realiza com uma notavel eficacia, por intermedio da mais
profunda imbecilidade, 0 que nos deve igualmente fazer refletir sobre
a fun\{ao do sujeito com rela\{ao aos efeitos do significante.

Mas tomemos algo simples e terminemos rapidamente. Se digo
meu avo e meu avo, voces devem assim mesmo compreender que nao
ha ai nenhuma tautologia, que meu avo, primeiro termo, e urn usa de
indice [index] do segundo termo meu avo, que nao e sensivelmente
diferente de seu nome pr6prio, por exemplo, Emile Lacan, nem tampouco
do c do c'est reste e], quando eu 0 designo ao entrar em urn como do
este e meu avo. 0 que nao quer dizer que seu nome pr6prio seja ~
mesma coisa que este c de "this is my grandfatheT". Ficamos estupefatos
que urn 16gico como Russell tenha po dido dizer que 0 nome pr6prio e
da mesma categoria, da mesma classe significante que 0 this, that ou
it, sob 0 pretexto de que san suscetiveis do mesmo usa funcional em
certos casos. Isto e urn parentese, mas como todos os me us parent~ses
urn parentese destinado a ser retomado mais tarde, a prop6sito do estatut~
do nome pr6prio, do qual nao falaremos hoje. Seja como for, 0 que esta
em questao em meu avo e meu avo, quer dizer isso, que esse execravel
pequeno burgues que era 0 mencionado born homem, esse horrivel
personagem gra\{as ao qual cheguei, em idade precoce, a essa fun\{ao
fundamental de maldizer Deus, esse personagem e exatamente 0 mesmo
que se ap6ia sobre 0 estado civil, como fica demonstrado pelos la\{os do
casamento, ser pai de meu pai, ja que e justamente do nascimento
deste que se trata no ato em questao.

Voces veem ate que ponto meu avo e meu avo nao e uma tautologia.
Isso se aplica a todas as tautologias, e nao da uma f6rmula univoca
porque aqui se trata de uma rela\{ao do real com 0 simb61ico. Em outro~
casos, havera uma rclac,;ao do imaginario com 0 simb6lico e, l'eitas todas
as series de permuta\{oes, trata-se de ver quais SaD valid as. Nao posso
compr?meter-me por essa via, porque, se lhes falo disso, que e, de
c~rta forma, uma maneira de descartar as falsas tautologias que SaD
Sllllplc mente 0 usa com urn, permanente da linguagem, e para dizer-

Ihes que nao e isso que quero dizer. Se afirmo que nao ha tautologia
possivel, nao e enquanto A primeiro e A segundo querem dizer coisas
diferentes, que digo que nao ha tautologia, e dentr·o do estatuto mesmo
de A que esta inscrito que A nao pode ser A, e foi ai que terminei meu
discurso da ultima vez, apontando-Ihes em Saussure 0 ponto em que
esta dito que A, como significante, nao pode, de nenhuma maneira, se
definir senao como nao sendo 0 que sao os outros significantes. Do
fato de ele nao poder se definir senao justamente por nao ser todos os
outros significantes, depende essa dimensao, igualmente verdadeira,
de que ele nao poderia ser ele mesmo.

Nao basta avan\{ar assim dessa maneira opaca, justamente porque
ela surpreende, porque ela atordoa essa cren\{a suspensa ao fato de
estar ali 0 verdadeiro suporte da identidade, e preciso faze-Ios sentir. 0
que e urn significante? Se to do mundo, e nao somente os 16gicos, fala
de A, quando se trata de A e A , nao e por acaso. E que, para suportar
o que se designa, e preciso uma letra. Pen so que voces concordam
comigo, mas mesmo assim nao tomo esse saIto por decisivo, ate que
meu discurso 0 comprove, 0 demonstre de uma maneira suficientemente
abundante para que voces estejam convencidos; e estarao tanto mais
convencidos, quando eu tratar de mostrar-Ihes na letra justamente,
essa essencia do significante, por onde ele se distingue do signo. Fiz
alguma coisa para voces, sabado passado, em minha casa de campo, na
qual pendurei a parede 0 que se chama de uma caligrafia chine sa. Se
nao fosse chinesa, eu nao a teria pen dura do a parede, pela razao de
que s6 na China a caligrafia ganhou urn valor de objeto de arte; e a
mesma coisa que ter uma pintura, tern 0 mesmo pre\{o. Ha as mesmas
diferen\{as, e talvez mais ainda, de uma escrita a outra em nossa cultura,
do que na cultura chinesa, mas n6s nao atribufmos 0 mesmo valor. Por
outro lado, terei ocasiao de mostrar-Ihes 0 que, para n6s, pode mascarar
o valor da letra, 0 que, em razao do estatuto particular do caractere
chines, esta particularmente bem posto em evidencia nesse caractere.
o que vou, portanto, mostrar-Ihes, nao toma sua plena e exata posi\{ao
lsituation] senao atraves de uma certa reflexao sobre 0 que e 0 caractere
chines; ja fiz, nao obstante, alguma vez, bastante alusao ao caractere
chines e a seu estatuto, para que voces saibam que chama-Io de ideografico
nao e, de forma alguma, suficiente. Eu 0 mostrarei a voces, talvez, em
mais detalhes; e 0 que ele tern, alias, de com urn com tudo 0 que se
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11111111111III' 11I1'o!\l':Hico,nao ha, propriamente falando, nada que merec;a
I II 11'1I1II1110H 'IiUdo em que 0 imaginamos habitualmente, eu diria,
" III 111111111111111111'Ilte, no sentido em que 0 pequeno esquema de Saussure,
1111111111111'I: a (lrvore desenhada em baixo, ainda 0 sustenta pOl' uma
II 11"'1'I' d(' Imprudencia que e aquilo a que se prendem os mal-entendidos
"IIII'III""IS) 'S21.0 que quero mostrar-Ihes, preparei em dois exemplares.
II.I\' 11111IIICdado, ao mesmo tempo, urn pequeno instrumento novo, 0
IlIlIiI :t1gUII, pintores dao grande importancia, que e uma especie de
pllll'l'l 'sp sso em que a tinta vem do interior, 0 que permite fazer
II'III;IISI ( mils] com uma espessura, uma consistencia in teressan te. Disso
11'1Iii lOll, que eu copiei muito mais facilmente do que teria feito
lIol'lllalrncnte, a forma que tinham os caracteres em minha caligrafia;
Iia (;oluna da esquerda, a caligrafia desta frase que quer dizer: a sambra
tit' I/U!n chapell. dant;a e tremula sabre as flares de Hai Tang; do Dutro
la!lo, voces veem escrita a mesma frase em caracteres mais comuns, os
I1lais Ifcitos, os que °estudante hesitantc faz quando escreve corrctamentc
S 'liS caracteres. Essas duas series sao perfeitamente identificaveis, e,
ao mesmo tempo, nao se assemelham em nada. Percebam, que e da
Illaneira mais clara que nao se parecem em nada, que sao evidentemente,
dc alto a baixo, it direita e it esquerda, os sete mesmos caracteres, mesmo
para alguem que nao tern nenhuma ideia, nao somente dos caracteres
clrineses, mas nenhuma ideia ate entao, de que havia coisas que se
clramavam caracteres chineses. Se alguem descobrir, pela primeira vez,
isto desenhado em alguma parte de urn deserto, veriaque se trata, it
direita e it esquerda de caracteres, e da mesma sucessao de caracteres
it direita e it esquerda.

Isto para introduzi-Ios no que faz a essencia do significante, e que
11:10e pOl' nada que a ilustrarei melhor pOl' essa forma mais simples,
que 6 0 que designamos desde algulTl tempo como 0 ei1lziger Zug22• 0
einzi.ger Zug, que e ° que da a essa funC;ao seu valor, seu ato e seu
principio, eo que, para dissipar 0 que poderia aqui restar de confusao,
nccessita que eu introduza, para traduzi-Io melhor e mais proximo do
termo, que nao e absolutamente urn neologismo, que e empregado na
tcoria dita dos conjuntos, a palavra unario [unaire] em lugar da palavra
lLnico. Ao menos e uti! que me sirva dele hoje, para faze-Ios sentiI' esse
ncrvo de que se trata na'distin<;ao do estatuto do significante. 0 tru90
Illl~irio [trait una ire ], portanto, seja ele como aqui, vertical- chamamos

a isso "fazer bast6es"23 - ou seja ele, como 0 fazem os chineses, horizontal,
po de parecer que sua func;ao exemplar esteja ligada it reduc;ao extrema,
a seu proposito justamente, de todas as ocasi6es de diferenc;a ~ualitativa.
Quero dizer que, a partir do momento em que eu deva fazer simplesmente
urn trac;o, parece que nao ha muitas variedades nem variac;6es possiveis;
e is to que vai constituir seu valor privilegiado para nos.

Nao se enganem. Nao se tratava, agora ha pouco, de despistar 0 que
ha na formula nao hd. tautolagia, de perseguir a tautologia no lugar
ondejustamente ela nao esta, como tampouco se trata aqui de discernir
o que chamei de carateI' perfeitamente apreensivel do estatuto do
significante, qualquer que ele seja, A au urn outro, pelo fato de que
alguma coisa em sua estrutura eliminaria essas diferenc;as - eu as chama
de qualitativas porque e desse termo que as logicos se servem, quando
se trata de definir a identidade - da eliminac;ao das diferenc;as qualitativas,
de sua rcduc;iio, como se diria, a urn esquema simplificado; ai e que
estaria 0 mecallislllO desse recollhecimcllto caractcristico de nossa
apreensao do que e 0 suporte do significante, a letra. Nao e nada disso,
nao e disso que estamos tratando. Porque, se fac;o uma linha de bastoes,
e perfeitamente claro que, qualquer que seja meu empenho, nao havera
urn so semelhante, e eu diria mais, eles sac muito mais convincentes
como linha de bast6es, pois justamente nao me terei esforc;ado par
faze-Ios rigorosamente semelhantes.

Desde que tento formular para voces 0 que estou formulando agora,
com as recursos it mao, is to e, os que estao dados a todo mundo, tenho-
me interrogado sobre 0 que, afinal de contas, nao esta evidente de
imediato, em qual momento vemos aparecer uma linha de bastoes?
Estive em urn lugar realmente extraordinario, no qual, talvez, afinal,
com as meus propositos vou propiciar que se anime 0 deserto, quero
dizcr que alguns de voces entrarao h1, quero dizcr, a Museu Saint-
Germain. E fascinante, e apaixonante, e 0 sera muito mais se voc8s
tratarem de encontrar alguem que ja tenha estado la antes de voces,
porque nao ha nenhum catalogo, nenhum plano, e e compJetamente
impossivel saber onde equal e 0 qIJe, e de se oriental' na sequencia das
salas. Ha uma sala que se chama ~ala Piette, 0 nome do urn juiz que foi
\,1m g~niQ e que fez as mnis !Jt'odigtosas dti1scobertas cia pre,hMpria.
digo, de alguns objetos miudos, em geral, de tamanho tnuito peqw,mo,
que sac 0 que se pode verde mais !'ascinante. SeguraI' nas maos uma
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pequena cabec;a de mulher'que tem certamente trinta mil anos tem, de
qualquer maneira, seu valor, alem de essa cabec;a estar cheia de quest6es.
Mas, voces poderao vel' atraves de uma vitrine, e muito facil de vel',
pois, grac;as as disposic;6es testamentarias desse homem notavel, foi-se
absolutamente forc;ado a deixar tudo na maior desordem, com as etiquetas
completamente ultrapassadas que encontramos nos objetos, conseguiu-
se, apesar de tudo, co local' sobre um poueo de plastico algo que permite
distinguir 0 valor de alguns desses objetos; como dizer-Ihes dessa emo<;ao
que me tomou quando, inelinado pOl' sobre uma dessas vitrines vejo,
sobre uma costela fina, evidcntementc a eostela de urn mamifero -- niio
sei bem qual, e nao sei se algu6m sabera melhor do que eu - do genero
cabrito montes, uma serie de pequenos bas toes, dois primeiramente,
logo um pequeno intervalo, depois cinco, e depois recomec;ando. Eis
aqui, dizia, dirigindo-me a mim mesmo pelo meu nome secreta ou publico,
eis porque, em suma, Jacques Lacan, tua filha nao e muda [ta fille
n'est pas muettej24. Tua filha e tua filha, porque se fOssemos mudos, ela
nao seria tua filha. Evidentemente, isso e vantajoso, mesmo vivendo
em urn mundo muHo comparavel aquele de urn asilo universal de loucos,
conseqi.iencia nao menos certa da existencia de significantes, voces verao.

Esses bastoes, que s6 aparecem muito mais tarde, muitos milhares
de anos mais tarde, depois dos homens terem sabido fazer objetos com
uma exatidao realista, que no periodo Aurignacian025 desenharam bis6es,
atras dos quais, do ponto de vista da arte da pintura, ainda que corramos
nunca alcanc;aremos. Mas, bem mais, na mesma epoca fazia-se, em
osso, bem pequena, a reproduc;ao de algo pelo qual nao pareceria tel'
sido necessario fatigar-se, ja que e uma reprodu<;ao de uma outra coisa
em osso, mas muito maioI', urn cranio de cavalo. POl' que refazer em
osso, bem pequeno, essa reprodu<;flO inigualavel, quando realmente
imaginamos que naquela epoca eles tin ham outra coisa para fazer?
Quero dizer que, no Cuvier26, que tenho em minha casa de campo,
tenho gravuras muHo notaveis de esqueletos de f6sseis que SaD feitas
pOl'artistas renomados, e que nao sac melhores que esta pequena reduc;ao
de urn cranio de cavalo esculpida no osso, que e de uma exatidao anat6mica
tal, que nao e somente convincente, mas rigorosa.

Muito bem! E somente muito mais tarde que encontramos 0 rastro
Itmce] de algo que 6, sem ambigiiidade, significante. E esse significante

so!iUirio, porque nao sonho em dar, pOl'falta de informa<;ao, urn sentido

especial ao pequeno aumento no intervalo que ha em algum lugar nessa
linha de bast6es. E possivel, mas nao posso dizer nada sobre isso. 0
que quero dizer, ao contrario, e que aqui vemos surgir algo sobre 0

qual nao digo que e a primeira apariC;ao, mas, em todo caso, uma aparic;ao
certa de algo que voces veem que se distingue completamente do qu
po de se desenhar como a diferenc;a qualitativa. Cad a urn desses trac;os
[traits] nao e, em absoluto, identico aquele de seu vizinho, mas nao
porque sac diferentes, que funcionam como diferentes, mas em razao
de que a diferen<;a signil'icante e distinta de tudo 0 que se refere i\
diferen<;a qualitativa, como lhes tenho mostrado com essas pequenas
coisas que acabo dc fazer circular entre voces. A diferenc;a quaJitativa
pode, inclusive, no caso, sublinhar a mesmidade signilicante. Essa rneslllidad '
e constituida assim, justamente porque 0 significante como tal scrv
para conotar a diferen<;a em estado puro, e a pro va e que, em sua primeira
apariC;ao, 0 urn, manifestamente designa a multiplicidade atual.

Dito de outro modo, sou ca<;ador, ja que estamos transportados ao
nivel do Magdaleniano IV. Deus sabe que pegar urn animal nao cra
muHo mais simples naquela epoca, do que 0 que e em nossos dias para
os que se chamam Bushmen27, e era uma aventura! Parece que logo
apos tel' atingido 0 animal, era preciso bater nele longamente, para ve-
10 sucumbir ao que era 0 efeito do veneno. Mato urn, e uma aventura,
mata outro, e uma segunda aventura que posso distinguir da primeira
pOl' certos trac;os, mas que se assemelha essencialmente a primeira,
pOl' estar marcada pela mesma linha geral. Na quarta vez, pode haver
confusao, 0 que e que a distingue da segunda, pOl' exemplo? Na vigesima,
como e que me situarei, ou mesmo, como e que saberei que acab'l
com vinte? 0 Marques de Sade, na Rua Paradis, em Marseille, fechac10
com seu rapazinho, procedia igualmente com os orgasmos

28
[coupsl,

ainda que diversamente variados, que ele tinha na companhia do parcciro,
ou mesmo com alguns companheiros diversamente variados. Esse horn 'Ill

notavel, cujas relac;oes com 0 desejo deviam, seguramente, ser marcadas
pOl' urn ardor pouco comum, nao importa 0 que se pense, marcava 11:1

cabeceira de seu leito, dizem, com pequenos trac;os, cad a urn de S'LL'

orgasmos [coups] - para chama-Ios pOl' seu nome - que foi levado II
cometer ate sua consumac;ao nessa especie de retiro probatorio singular,
Com certeza, e preciso estar-se bem engajado na aventura do des '.10,
pelo menos de acordo com tudo 0 que 0 comurn das coisas nos clIsilia



accrca da experiencia mais ordinaria dos mortais, para sentiI' uma tal
neccssidade de se demarcar na sucessao de suas realizac;6es sexuais;
todavia, nao e impensavel que, em algumas epocas favorecidas da vida,
alga possa tornar-se vago, no ponto exato em que se esta no campo da
numerac;ao decimal.

o que e importante no entalhe, no trac;o entalhado, e algo que nao
podemos ignorar que aqui surge alguma coisa nova em relac;ao ao que
se pode chamaI' de imanencia de alguma ac;ao essencial, qualquer que
seja. Este ser, que podemos imaginal' ainda desprovido desse modo de
orientac;ao, a que ele fara no fim de um tempo bastante curto e limitado
pela intuic;ao, para nao se sentiI' simplesmente solidario de um presente
sempre facilmente renovado, no qual nada the permite discernir mais
a que existe como diferenc;a no real? Nao basta dizer,ja esta bem evidente
que essa diferenc;a esta na vivencia do sujeito, do mesmo modo que
nao basta dizer, "mas de todo jeito, esse fulano nao sou eu!". Nao e
simplesmente porque Laplanche tern as cabelos assim, e que eu os
tcnha assado, e que ele tenha os olhos de certa maneira, e que ele nao
tenha exatamente 0 mesmo sorriso que eu, que ele e diferente. Voces
dirao: "Laplanche c Laplanche, e Lacan c Lacan". Mas ejustamente ai
que esta toda a quesUio, ja que justamente, na analise coloca-se a questao
de se Laplanche nao e 0 pensamento de Lacan, e se Lacan nao e 0 ser
de Laplanche, ou inversamente. A questao nao esta suficientemente
resolvida no real. E a significante que decide, e ele que introduz a
diferenc;a como tal no real, ejustamente na medida em que 0 que importa
nao SaD diferenc;as qualitativas.

Mas entao, se esse significante, em sua func;ao de diferenc;a, e
alga que se apresenta assim sob 0 modo do paradoxa de ser justamente
diferente dessa diferenc;a que se fundaria sabre, au nao, a semelhanc;a,
de ser outra coisa distinta e, repito, da qual podemos supaI', porque
nos os temos a nosso alcance, que ha seres que vivem e se suportam
muito bem, ignorando completamente esse tipo de diferenc;a que certamente,
pOl' exemplo, nao esta acessivel a minha cadela - e nao lhes mostro
imediatamente, porque lhes mostrarei mais em detalhes e de uma forma
mais articulada - que e bem pOl' is so que, aparentemente, a (mica coisa
que ela nao sabe, e que ela mesma e. E que ela mesma seja, devemos
procurar sob qual modo isto esta suspenso a essa especie de distinc;ao

particularme!Jte manifesta no trac;o unario, ja que 0 que 0 distinguc Ilao

e uma identidade de semelhanc;a, e outra coisa.

alguma coisa --t S
(signo)
alguem

Qual e essa outra coisa? E que 0 significante nao e um signa. Um
signa - dizem-nos - e representar alguma coisa para alguem, a alguem
esta la como suporte do signo. A primeira definic;ao que ~odemos dar
de um alguem, e alguem que esta acessivel a um signo. E a forma, a
mais elemental', se podemos nos exprimir assim, da subjetividade. Nao
ha objeto algum aqui ainda, ha outra coisa, 0 signa, que representa
esta alguma coisa para alguem. Um significante se distingue de urn
signo, primeiramente pOl' aquilo que tentei fazer voces sentirem, e que
os significantes nao manifestam senao a presenc;a, em primeiro lugar,
da diferenc;a como tal e nada mais. A primeira coisa, portanto, que ele
irnplica, e que a relac;fw do signo com a coisa esta apagada. Aqueles 1
do osso Magdaleniano, bem esperto aquele que pudesse dizer signo de
que eles cram. Enos estamos, grac;as a Deus, bastante avanc;ados desde
o Magdaleniano IV, para que voces se apercebam elissa, que para voces
tem a rnesma especie, sem duvida, de evielencia ingenua, permitam-
me dizer-Ihes, que A Ii A, is to e, que como lhes ensinaram na escola,
nao podemos somal' trapos com guardanapos, peras e cenouras, e assim
pOl'diante; e absolutamente um erro, is to so comec;a a se tornar verdadeiro
a partir de uma definic;ao de adic;flO que suponha, asseguro-Ihes, uma
quantidade de axiomasja suficiente para cobrir toda esta sec;ao do quadro
negro.

No niveI em que as coisas sao tomadas em nossos dias, na reflexao
matematica, nomeadamente, para chama-la pOl' seu nome, na teoria
dos conjuntos, nao poderia, em absoluto, nas operac;6es mais fundamentais
tais como, POI'exemplo, de uma reuniao, de uma intersecc;ao, tratar-se
de colocar condic;6es muito exorbitantes para a validade das operac;6es.
Voces podem muito bem somal' 0 que quiserem no nivel de urn certo
registro, pela simples razao de que 0 importante em um conjunto e,
como 0 exprimiu muito bem um dos teoricos especulando sabre urn dOB

ditos paradox as, nao se trata nem de objeto, nem de coisa, trata-sc d 1
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muHo exatamente, no que/se chama elemento dos conjuntos. Isto nao
esta bem marcado no texto ao qual fa<;o alusao, por uma celebre razao,
e quejustamente essa reflexao sobre 0 que e urn 1 nao esta bem elaborada,
inclusive por aqueles que, na teoria materna tic a mais moderna, fazem
disso, no entanto, 0 uso mais claro e 0 mais manifesto.

Este 1 como tal, enq lanto mdrca da diferen<;a pura, e a ele que
vamos nos referir para colocar a prova, em nossa proxima reuniao, as
rela<;6es do sujeito com 0 significante. Teremos, em primeiro lugar,
que distinguir 0 significante do signo, e mostrar em que sentido 0 passu
que e franqueado e aquele da coisa apagada; os diversos apagamentos
[effagonsj29, se me permitem utilizar essa formula, pelos quais 0 significante
vem a luz, nos darao precisamente os modos capitais da manifesta<;ao
do sujeito. Desde ja para indicar-Ihes, recordar-Ihes as formulas sob as
quais eu anotei para voces, por exemplo, a fun<;:ao da metonfmia, fun<;:ao
S, f (S), na medida em que ele est<'[numa cadeia que continua em S',
S", S"', etc., f (S, S', S", S''', ...) = S (-) s, e isto que deve dar-nos 0

efeito que chamei de pouco sentido [peu de sens], na medida em que 0

signo menos designa, conota urn certo modo de apari<;:ao do significado
tal, que ele resulta da coloca<;ao em fun<;ao de S, 0 significante, numa
cadeia significante. Nos 0 colocaremos a prova de uma substitui<;ao desses
S e S' por 1, ja que justamente, essa opera<;:ao e absolutamente lfcita, e
voces 0 sabem melhor do que ninguem, voces, para quem a repeti<;:ao e
a base de sua experiencia; 0 que faz 0 nervo da repeti<;:ao, do automatismo
de repetic;ao para a sua experiencia, nao e que seja sempre a mesma
coisa 0 que e interessante, mas sim 0 porque isso se repete, isso de que
o sujeHo, do ponto de vista de seu conforto biologico nao tern, voces 0

sabem, estrita e verdadeiramente nenhuma neccssidade, para 0 que diz
respeito as repetic;6es que nos interessam, isto c, repetic;6es as mais pegajosas,
as mais enfadonhas, as mais sintomatogenicas. E para la que deve dirigir-
se sua aten<;ao, para revelar all a incidencia como tal da func;ao do significante.
Como pode produzir-se essa rela<;ao tfpica do sujeito constitufdo pel a
existencia do significante como tal, unico suporte possfvel do que e para
n6s originalmente a experiencia de repetic;ao?

Deter-me-ei aqui, ou indicarei a voces como e preciso modificar a
f6rmula do signo para discernir, para compreender 0 que e importante
no advento do significante. 0 significante, ao contrario do signo, nao e
() qllc representa alguma coisa para alguem, e 0 que representa,

precisamente, 0 sujeito para urn outro significante. Min~a cadela.esta
em busca de meus signos e, portanto, ela fala, como voces sabem, por

f I, nao e uma linguagem? Porque, justamente, eu sou para
que sua a ad' 'fi t
ela algo que pode Ihe dar signos, mas que nao I~e pode ,ar 0 sl~m can e.
A distin<;ao entre a fala [parole], como ela eXlste no myel pre-ver~al, e
a linguagem, consiste justamente nessa emergencia da func;ao do

significan te.
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LI~AO V

Movac; eO"n xa'tllv exaO"'tov .. 'tCJ.lVOU'tCJ.lVev AEye'tlXl
Aot8l-loC; 8e 'to ex l-lova8CJ.lv O"uyKEtl-levoy nA1l8oC;

Essa frase e uma frase que tomei emprestada do inicio do setimo
livro dos Elementos de Euclides e que me pareceu, no final das contas,
a melhor que encontrei para exprimir, no plano matematico, essa fun<;ao
sobre a qual quis chamar a atenc;ao de voces da ultima vez, do urn, em
nosso problema. Nao quer dizer que tive que procura-la, que me dei ao
trabalho para encontrar, nos matematicos, alguma coisa que se relacionasse
com aquilo; os matematicos, pelo menos uma parte deles, aqueles que
na sua epoca estiveram na ponta na explorac;ao de seu campo, ocuparam-
se muito com 0 estatuto da unidade, mas estao longe de terem chegado,
todos, a formulas igualmente satisfat6rias. Parece-me que, para alguns,
isso ocorreu em suas definic;6es: foram em linha reta no sentido oposto
aquele que convem.

Seja como for, alegra-me pensar que alguem como Euclides, que, de
qualquer maneira, em materia de matematica, s6 pode ser considerado
como de boa cepa, oferec;a esta f6rmula, justamente ainda mais notavel
porque articulada pOl' urn geometra, do que e a unidade, pois esta af 0

sentido da palavra J.wvac;, e a unidade no sentido preciso com que tentei
designar para voces na ultima vez, sob a designa<;ao daquilo que chamei
- ainda retornarei ao porque a chamei assim - de trac;o umirio. 0 tra<;o
unario, enquanto suporte como tal da diferen<;a, e exatamente 0 sentido
que aqui tern J.wvac;. Nao pode haver nenhum outro sentido, tal como n
sequencia do texto lhes mostrara.

Portanto, J..lOvac; quer dizer essa unidade no sentido do tra<;o unar!u
tal como aqui indico-lhes que ele recorta, que ele indica, em sua fUIIO 0,

aquilo a que n6s chegamos, no ana passado, no campo de nossa exp 1'1 II -III,



a observar no pr6prio texto de Freud como 0 einziger Zug, aquilo por
meio do qual cad a urn dos entes e dito ser urn um, com toda a ambigGidade
que traz este en neutro de eis que quer dizer urn em grego, sendo
precisamente 0 que se pode empregar, tanto em grego como em frances,
para designar a funr;ao da unidade enquanto ela e 0 fator de coerencia
pelo qual alguma coisa se distingue daquilo que a cerca, faz urn todo,
urn 1 no sentido unWirio da funr;ao. Portanto, !lovas e por intermedio
da unidade que cad a urn desses seres vel1l a ser dito UITI. 0 advento, no
dizer, dessa unidade como caracteristica de cada urn dos entes e aqui
designado, ele vem do uso da !lovas, que nao e nada mais que 0 trar;o
unico. Essa coisa merecia ser realr;ada justamente sob a pluma de urn
geometra, is to e, de alguem que se situa na matemcitica de uma maneira
tal, aparentemente, que para ele, no minimo, devemos dizer que a
intuir;ao conservara todo seu valor original. E verdade que nao se trata
de urn geometra qualquer, dado que, em suma, podemos distingui-Io
na hist6ria da geometria como aquele que, pela primeira vez, introduziu,
como devendo absolutamente domina-Ia, a exigencia da demonstrar;ao
sobre 0 que se pode chamar de experiencia, de familiaridade do espar;o.
Termino a tradur;ao da citar;ao: "... que 0 numero, ele, nada mais e que
essa especie de multiplicidade que surge precisamente pel a introdu<;:ao
das unidades", das monadas, no sentido como sao entendidas no texto
de Euclides.

Se identilko essa funr;ao do trac;:oun,lrio, sc fac;:odcla a f1gura dcsvclada,
daquele einziger Zug da identiflcar;ao, onde fomos levados por nosso
caminho no ana passado, apontemos aqui, antes de avanr;armos mais,
e para que voces saibam que 0 contato nao e nunca perdido com aquilo
que e 0 campo mais direto de nossa referencia tecnica e te6rica a Freud,
apontemos que trata-se da identificar;ao da segunda especie, pagina
I 17, vol ume 13 das Gesammelte Werke de Freud.

E cxatamcnte na conclusiio da definir;ao da segunda especie de
lei nlificar;ao, que ele chama de regressiva, tanto quanto esta ligada a
urn rlo abandono do objeto que ele define como 0 objeto amado [que
s d 'si6'l1a hurnoristicamente, no desenho de Toepffer, com urn trar;o
d IllliflOl. Esse objeto amado vai da mulher [eleita] aos livros raras
1"1' i I", . rno dizia alguem de meu meio, com alguma indignar;ao pela
.nlnll:l Ilibliofi!i:ll E sempre, em algum grau, ligado ao abandono ou a
p '1'(1:1 d 'ss ' ob.i 'lO lue se produz, nos diz Freud, essa especie de estado

regressivo de onde surge essa identificar;ao que ele sublinha, com alguma
coisa que e para n6s fonte de admirar;ao, como cad a vez que 0 descobridor
designa urn trar;o garantido de sua experiencia do qual pareceria, a
primeira vista, que nada precisa, que se trata ai de urn carateI' contingente.
Da mesma forma nao 0 justifica, senao por sua experiencia, que nessa
especie de identificar;ao em que 0 eu copia na situar;ao, ora 0 objeto
nao amado, ora 0 objeto amado, mas que nos dois casos essa identificar;ao
e parcial, hochst beschriinhte, altamente limitada, mas que e acentuado
no sentido de estreiteza, de encolhimento, que e nUT eincn cinzigen
Zug, apenas urn trac;:ounico da pessoa objetalizada, que e como 0 ersatz,
tornado emprestado da palavra alema.

Pode, portanto, parecer-Ihes que abordar essa identificar;ao pela segunda
especie e tambem me beschTii1Zlwn, limitar-me, restringir 0 alcance de
minha abordagem, pois ha a outra, a identificar;ao da primeira especie,
aquela singularmente ambivalente que se faz sobre 0 fundo da imagem
da devorar;ao assimilante. E que relar;ao tern ela com a terceira, aquela
que comer;a imediatamente depois desse ponto que designo no paragrafo
freudiano, a identificar;ao com 0 outro, por intermedio do desejo, a
identificar;flO que conhecemos bern, que e histerica, mas justamente
que Ihes ensinei que nao se podia distinguir bem - acho que voces
devem se dar conta disso suficientemente - que a partir do momento
em que se tern estruturado 0 desejo (e nao vejo ninguern que 0 tenha
feito em outro lugar senao aqui e antes que isso se fizesse aqui) como
supondo em sua subjacencia, exatamente, no minima, toda a articular;ao
que temos dado das relag6es do sujeito precisamente com a cad cia
significante, ja que essa relagao modifica profundamente a estrutura
de tod~ relagao do sujeito com cada uma de suas necessidades?

Essa parcialidade da abordagem, essa entrada - se posso dizer assim
_ enviesada dentro do problema, tenho 0 sentimento de que, ao designa-
la a voces, convem que eu a legitime hoje, e espero poder faze-Io bem
depressa para me fazer entender sem muitos desvios, lembrando-Ihes
urn principio de metodo para n6s: que, visto nosso lugar, nossa fungao,
o que temos de fazer em nossa abordagem iniciapo, devemos desconfiar,
digamos - e lev em isso 0 mais longe que quiserem - do genero e mesmo
da classe. Pode lhes parecer singular que alguem que para voces acentua
a pregnancia de nossa articular;ao dos fenomenos que nos cO,ncernem,
da fungao da linguagem, se distinga aqui pOl' urn modo de relar;ao que
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" \'1 lIalidramente fundamental no campo da 16gica. Como indicar, falar
III' 1IIIIa16gica que deve, num primeiro tempo de sua partida, marcar a
dl'N('olll'iaIH;a, que en tendo colocar como inteiramente original, da no<;ao
1111('Inss ''1 E precisamente em que se originaliza, se distingue 0 campo
1/111'IClllamos articular aqui. Nao e nenhum preconceito de principio
Ijlle III 'Ieva ali, e a necessidade mesma de nosso objeto que nos empurra
:10 que se desenvolve efetivamente no curso dos anos, segmento pOl'segmento,
1IIIIaarticula<;ao 16gica que faz mais que sugerir, que vai cada vez mais
p 'rto - precisamente, nesse ano, espero - de destacar os algoritmos que
III' permitem chamaI' de l6gica esse capitulo que teremos de acrescentar as
f'ullc;:6esexercidas pela linguagem num certo campo do real, aquele do qual
116s outros, seres falantes, somos os condutores. Desconfiemos, portanto, ao
III{tximode toda Kmvwvta 'tom y£vuom, para empregar urn termo platonico,
d . tudo 0 que e a flgura de comunidade em qualquer genera e, mais
'specialmente, naqueles que sac para n6s os mais originais. As tres identifica<;6es
n[w formam provavelmente uma classe. 5e elas podem, todavia, levar 0

rn smo nome que ai traz uma sombra de conceito; cabe-nos tambem, sem
duvida, dar conta disso. 5e operarmos com exatidao, isso nao pare cera uma
Iareta acima das nossas for<;as.

De fato, sabemos desde ja que e no nivel do particular que sempre
surge 0 que para n6s e fun<;ao universal, e nao tern os muito pOl' que nos
. urpreendermos com is so no nivel do campo em que nos movemos, posta
que, no que concerne a fun<;ao da identifica<;ao, sabemos desde ja - ja
I rabalbamos bastante juntos para sabe-Io - 0 sentido dessa formula, que
o q Ie se passa, se passa essencialmente no nivel da estrutura. E a estrutura,
s'r{t preciso lembra-lo, e creio que justamente hoje, antes de dar urn
P;lS 0 mais adiante, sera precise que eu 0 lembre, que e 0 que temos
i IIIrod uzido principalmente como especifica<;ao, registro do simb6lico?

. () distinguimos do imaginario e do real, esse registro simbolieo -
a '110 dever indicar tambem tudo 0 que poderia haver ali de hesita<;ao
('III deixar a margem aquilo em relac;ao ao qual nao vi ninguem se inquietar
:11> '1't;rl11ente, razao a mais para dissipar toda a ambigiiidade sobre isso

II:"lIlse trata de uma defini<;ao ontol6gica, nao estao aqui os campos
1111,'('I' que eu separo. 5e, a partir de urn certo momento, e justamente
11(11)('1' do nascimento desses seminarios, acreditei dever deixar entrar
1'111.101'.0'ssa o·rade do simb6lico, do imagin<lrio e do real, e na medida
1'111Ijll(' ('sse tcrceiro elemento, que ate ai nao era absolutamente, em

nossa experie~cia, suficientemente discernido como tal, e exatamen~e
aos me us olhos a que e constituido exatamente pelo fato da revel~<;ao
de urn campo de experiencia. E, para suprimir toda a ambiguidade
desse termo, trata-se da expericncia freudiana, eu diria, de urn campo
de experiencia. Quero dizer que nao se trata de Erlebnis, trata-se de urn
campo constituido de uma certa maneira, ate urn certo grau pOl' algum
artificio, aquele que inaugura a tecnica psicanalitica como tal, a face
complemental' da descoberta freudiana, complemental' como a frente 0

e ao avesso, realmente colado. 0 que e revelado primeiro nesse campo,
voces sabem bern, naturalmente, que foi a func;ao do simbolo e ao mesmo
tempo 0 simb6lico. Desde 0 inicio esses termos tiveram 0 efeito fascinante,
sedutor, cativante que voces sabem, no conjunto do campo da cultura,
esse efeito de choque ao qual, voces sabem, quase nenhum pensador, e
mesmo dentre os mais hostis, pode se subtrair.

E preciso dizer que e tambem urn fato de experiencia ~ue per,demos,
do tempo da revelac;ao e de sua correlac;ao com a func;ao do sl~bolo,
n6s perdemos seu frescor, se se pode dizer, esse frescor correlatlvo ao
qual chamei de efeito de choque, de surpresa, como, pr~priament~ 0

definiu 0 proprio Freud, como caracteristica dessa emergencla das re:a~oes
do inconsciente; essas especies de flash sobre a imagem, cara~tenstlcos
dessa epoca, pOl'meio dos quais, se se po de dizer, apareciam novos mo~os
de inc1usao dos seres imagim'irios, pOl' onde subitamente alguma COlsa
guiava seus sentidos, falando propriamente, se esclarecia pOl'uma apreensao
que nao poderiamos melhor qualificar senao designando-~s pelo ter~o
Begriff, apreensao pegajosa, ali onde os pianos colam, fun.c;ao da fixac;ao,
de nao sei qual Haftung, tao caracteristica de nossa relac;ao (abordagem]
no campo imaginario, ao mesmo tempo evocando uma dimensao da genese
onde as coisas se dilatam mais do que evoluem; certa ambiguidade que
permitiria deixar 0 esquema evoluc;ao como presente, como implicado,
eu direi, naturalmente no campo de nossas descobertas.

Como em tudo isso podemos dizer que, no final das contas, 0 que
caracteriza que esse tempo morto - indicado pOl' todas as especies de
te6ricos e de praticos na evoluc;ao da doutrina, sob indicac;6es e rubricas
divers as _ se tenha produzido? Como essa especie de fracasso surgiu, 0

qual nos imp6e 0 que e propriamente nosso objeto aqui, aquele ond,
tento lhes gUiar, retomar toda nossa dialetica sobre principios n:ais seguros?
E exatamente que em algum lugar n6s devemos designar a font cI H'I\
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especie de extravio que faz com que, em sum a, possamos dizer que, ao
cabo de certo tempo, esses dados s6 ficavam vivos para n6s para nos
reme~e~ ~o tempo de seu surgimento, e isso mais ainda sobre 0 plano
da eficacla em nossa tecnica, no efeito de nossas interpreta<;6es, em
sua parte eflcaz. ~or que as imagos descobertas pOl' n6s, de alguma
manelr~, se banahzaram? sera apenas pOl' uma especie de efeito de
famlhan~ade? Aprendemos a viver com esses fantasmas, nos avizinhamos
ao vamplro, ao polvo, respiramos no espac,;o do ventre materna ao menos
pOl' metafora. As revistas em quadrinhos tambem, com urn certo estilo
o. desenho humoristico, fazem-nos vivel' essas imagens como nunca s~
VlUnuma outra epoca, veiculando as proprias imagens primordiais da
revela<;ao analitica ao fazer delas urn objeto de divertimento corrente.
No honzonte, 0 rel6gio mole e a fun<;ao do grande masturbador, guard ados
nas Imagens de Dali. Sera apenas para isso que a nossa competencia
parece fazer 0 uso instrumental dessas imagens como reveladoras?
Seguramente que nao, pois projetadas, se posso dizer, aqui nas cria<;6es
de art~, elas guardam ainda sua for<;a, que chamarei nao apenas de
per.cu.cl.ente, mas de critica. Elas guardam alguma coisa de seu carateI'
de lrnsao ou de alarme. Mas, nao e disso que se trata, em nossa rela<;ao
com aq~ele que vem para n6s designa·los na atualidade do tratamento?
AqUl, nao nos resta mais como designio de nossa a<;ao senao 0 dever de
f~zer bern, sendo 0 fazer ricapenas urn caminho muito ocasional e
hmltado em seu emprego. E ali 0 que nos vimos acontecer nao e nada
~als, que urn efeito que podemos chamar de recaida ou de degrada<;ao,
lStOe, que ~quelas i~agens, nos as vimos simplesmente retornar aquilo
que se desl~nou multo bem sob 0 tipo de arquetipo, isto e, de velho
truque, da 10Jados acess6rios em uso. E uma tradi<;ao que se reconheceu
sob 0 titulo d_ealquimia ou de gnose, mas que estava ligada justamente
a uma confusao mUlto antiga e que era aquela onde tinha ficado atravancado
o campo do pensamento humano durante seculos.

Pode parecer que me distingo, ou que Ihes coloco em guarda contra
u~ modo de compreensao de nossa referencia que seja aquele da Gestalt.
Nao.e exato. Estou longe de subestimar 0 que trouxe, num momenta
da ~lst6~'la do pensamento, a fun<;ao da Gestalt, mas para me expressar
rapldamen.te, e porque ai f'H;O essa especie de varredura de nosso horizonte
que e preClSOque eu ref~Ir;" Je tempos em tempos para evitar justamente
que renas<;am sempre as r l :smas confus6es, introduzirei, para me fazer

entender, essa distinc;ao: 0 que constitui 0 nervo de algumas produc;o '11

desse modo de explorar 0 campo da Gestalt, 0 que chamarei de Gestal t
cristalografica, aquela que acentua esses pontos dejunc;ao, de parentes .()
entre as forma<;6es naturais e as organizac;6es estruturais, a medida
que eles surgem e san definiveis apenas a partir da combinat6ria significant "
e aquela que faz disso a for<;a subjetiva, a eficacia desse ponto ontol6gi '0

onde nos foi deixada alguma coisa da qual temos muita necessidad "
que C, a saber, se ha alguma rela<;flO que justil'ica cssa introdur;ao ao
modo de rclha do efeito do significante no real. Mas isso nao nos concem "
porque esse nao e 0 campo que nos ocupa; n6s nao estamos aqui para
julgar 0 grau de natural da fisica moderna, ainda que ele possa nos
interessar. Eo que fa<;ode tempos em tempos, diante de voces, algumas
vezes, ao mostrar que historicamente e justamente na medida em qu '
ela negligenciou inteiramente 0 natural das coisas que a fisica comec;oll

a entrar no real.
A Gestalt contra a qual coloco-Ihes em guarda e uma Gestalt que

voces 0 observarao ao contrario daquilo a que se sentem ligados os
iniciadores da teoria da Gestalt - da uma referencia puramente confusional
a func;ao da Gestalt, que e aquela que chamo de Gestalt antropom6rfica,
aquela que, pOl'alguma via que seja, confunde 0 que traz nossa experiencla
com a velha referencia analitica do macrocosmo e do micro cosmo, do
homem universal, registros bem curtos no final das contas, e que a
analise, na medida em que ela acreditou se encontrar ai, nao faz sen[lo
mostrar uma vez mais a relativa infecundidade. Isso nao quer diz r
que as imagens que evoquei ha pouco, humoristicamente, nao tenhaltl
seu peso, nem que ebs nao estcjam ai para que n6s nos sirvarnos deb:-:
ainda. Para nos mesmos deve ser indicativa a maneira que ha muilo
tempo preferimos deixar na sombra. Nao se fala mais, absolutament·,
senao 'a uma certa distancia. Elas estao ali, para empregar uma me tafo!':1
freudiana, como uma dessas sombras que, no campo dos infernos, est. 0

prontas a surgir. Nos nao podemos, verdadeiramente, reanima-Ias; nno
lhes demos sem duvida bastante sangue a beber. Mas afinal, tanto melho!',

nao somos necromantes.
E justamente aqui que se ins ere essa chamada caracteristica do qllt:

lhes ensino, que est:! ai para mudar 'inteiramente a face das coisas, a
saber, de mostrar que 0 contundente do que trazia a descoberta freudian:l



nao consistia nesse retorno dos velhos fantasmas, mas numa relar;ao
outra. Subitamente, hoje de manha encontrei, do ana de 1946, urn
desses pequenos Prop6sitos sobre a causalidade psiquica pelos quais
eu fazia a minha entrada no circulo psiquiatrico, imediatamente depois
da guerra. E aparece nesse pequeno texto que, vejam, publica do nas
entrevistas de Bonneval, numa especie de aposto ou de incid€mcia no
inicio de urn mesmo panigrafo conclusivo, cinco linhas antes de terminal'
o que eu tinha a dizer sobre a imago: "mais inacessivel a nossos olhos
feitos para os signos do cambista", pouco importa a sequencia, "que os
do car;ador do deserto", digo, que s6 evoco isso porque n6s 0 encontramos
da ultima vez, se me lembro bern, "sabe vel' 0 trar;o imperceptivel, 0

passu da gazela sobre 0 rochedo, urn dia se revelarao os aspectos da
imago". No momento, 0 acento e para ser colocado no inicio do paragrafo,
"mais inacessivel a nossos olhos ... " 0 que san esses "signos do cambista"?
Quais signos? Equal mudanr;a? Ou qual cambista? Esses signos sao,
precisamente, 0 que lhes convoquei a articular como os significantes,
isto e, esses signos enquanto eles operam propriamente pela virtu de
de sua associatividade na cadeia, de sua comutatividade, da funr;ao de
permutar;ao tomada como tal. Eis ai onde esta a funr;ao do cambista, a
introdur;ao no real de uma mudanr;a que nao e absolutamente demovimento,
nem de nascimento, nem de corrupr;ao nem de todas as categorias da
mudanr;a que desenha uma tradir;ao que podemos chamar de aristotelica,
aquela do conhecimento como tal, mas de uma outra dimensao, on de
a mudanr;a de que se trata e definida como tal na combinat6ria topol6gica
que ela nos permite definir como emergencia desse fato, pelo fato de
estrutura, como degradar;ao na ocasiao, a saber, queda nesse campo da
estrutura e retorno a captura da imagem natural.

Em suma, desenha-se como tal 0 que e apenas, afinal, 0 quadro
funcionante do pensamento, dirao voces. E pOl' que? Nao esquer;amos
que essa palavra pensamento esta presente, acentuada desde a origem
pOl' Freud como, sem duvida, nao podendo ser outra senao 0 que ela e,
para designar'o que se passa no inconsciente. Porque nao era certamente
a necessidade de conservar 0 privilegio do pensamento como tal, eu
nao sei qual primazia do espirito que podia aqui guiar Freud. Bern
longe disso, se ele pudesse evitar esse termo, ele 0 teria feito. Eo que
e que isso quer dizer nesse nivel? E pOl' que e que esse ana acreditei
dever partir, nao do pr6prio Platao, para nao falar absolutamente dos

outros, mas tampouco de Kant, nem de Hegel, mas de Descartes? E
justamente p'ara designar que 0 que esta em questao, onde esta 0 problema
do inconsciente, para n6s, e a autonomia do sujeito, tanto quanto ela e
nao apenas preservada, que ela e sublinhada como nunca foi em nosso
campo; e precisamente pOl' esse paradoxo, pois esses caminhos que af
descobrimos nao sao absolutamente concebiveis se, falando propriamente,
nao fosse 0 sujeito que e 0 guia, e de maneira tanto mais segura quanta
o e sem saber, sem ser cumplice disso, se posso dizer, conscius, porque
ele nao pode progredir em dire<;ao a nada, se nao for se localizando
nisso s6 depois, pois nada e pOl' ele engendrado, senao, justamente, a
medida de urn desconhecimento inicial. E isso que distingue 0 campo
do inconsciente, tal como e revelado pOl' Freud. E impossivel formaliza-
10, formula-Io, se nao vemos a todo instante que ele s6 e concebivel ao
vel' preservada, e da maneira mais evidente e sensivel, essa autonomia
do sujeito, quero dizer, isso pelo que 0 sujeito em nenhum casu poderia
ser reduzido a urn sonho do mundo.

Dessa perman en cia do sujeito Ihes mostro a referencia, e nao a presenr;a,
pois essa presenr;a nao poded ser cingida senao em funr;ao dessa referencia.
Eu a demonstrei, designei da ultima vez, em nosso trar;o unario, nessa
funr;ao do bastao como figura do urn enquanto ele nao e senao trar;o
distintivo, trar;o justamente tanto mais distintivo quanta esta apagado
quase tudo 0 que ele distingue, exceto ser urn tra<;o, acentuando esse
fato de que mais ele e semelhante, mais ele funciona, eu nao digo
absolutamente como signo, mas como suporte da diferen<;a, e isso sendo
apenas uma introdur;ao ao relevo dessa dimensao que tento pontuar
diante d~ voces. Pois na verdade nao existe "mais"; mas, nao ha ideal
da similitude, ideal do apagamento dos trar;os. Esse apagamento das
distinr;6es qualitativas s6 esta ai para nos permitir apreender 0 paradoxo
da alteridade radical designada pelo trar;o e, afinal, e pouco importante
que cada urn dos trar;os se parer;a com 0 outro. E alhures que reside 0

que chamei, ha pouco, de funr;ao de alteridade. E, terminando da
ultima vez meu discurso,indiquei qual era sua funr;ao, aquela que
garante a repetir;ao justamente aquilo que, pOl' essa funr;ao, apenas
pOl' ela, essa repetir;ao escapa: a identidade de seu eterno retorno sob
a figura do car;ador in screven do 0 numero de que? De trar;os pOl' oncle
ele atingiu sua presa, ou do divino Marques que nos mostra que, me ma
no auge de seu desejo, ele toma muito cuidado de con tar esscs gulp H,
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e que esta ai uma dimensao essencial, posta que ela jamais abandona a
necessidade que ela implica em quase nenhuma de nossas func;oes.

Con tar os golpes, 0 trac;o que conta, 0 que c isso? Sera que ainda
aqui voces acompanham bem? Apreendam bem 0 que pre tendo designar.
o que pretendo designar e isso que e facilmente esquecido em seu
principio, e que isso com que lidamos no automatismo de repetic;ao e
isso, urn cicio, de alguma maneira tao amputado, tao deformado, tao
conoido, que n6s 0 definfamos desde entao que ele e cicio e que ele
comport a retorno a urn ponto final, n6s podemos concebe-Io sobre 0

modelo da necessidade, da satisfaC;ao. Esse cicio se repete; que importa
que seja realmente 0 mesmo, ou que ele apresente minimas diferenc;as,
esses minimas diferenc;as nao serao manifestamente feitas senao para
conserva-Io em sua funC;ao de cicio como se referindo a alguma coisa
de definivel como a urn certo tipo pelo qual, justamente, todos os ciclos
que 0 precederam, na medida em que se reproduzem, para falar
propriamente, se identificam no instante como sendo os mesmos. Tomemos
como exemplo do que estou Ihes dizendo, 0 cicio da digestao. Cada vez
que fazemos uma, repetimos a digestao. E a isso que nos referimos
quando falamos, na analise, de automatismo de repetiC;ao? sera que e
em virtude de urn automatismo de repetiC;ao que fazemos digestoes
que san sensivelmente sempre a mesma digestao? Nao Ihes deixarei a
abertura, de dizer que ate ai e urn sofisma. Pode haver, naturalmente,
incidentes nessa digestao que sejam devidos a lembranc;as de antigas
digest6es que foram perturbadas, efeitos de desgosto, de nausea, ligados
a tal ou qualligaC;ao contingente de tal alimento com tal circunstancia.
Isso nao nos fara transpor, contudo, urn pas so a mais na distancia a
cobrir entre 0 retorno do cicio e a funC;ao do automatismo de repetiC;ao.
Pois 0 que quer dizer 0 automatismo de repetiC;ao enquanto temos a
ver com ele, e isso, e que se urn cicio determinado que foi apenas
aquele ali - e aqui que se perfila a sombra do "trauma", que eu nao
coloco aqui senao entre aspas, porque nao e seu efeito traumatico que
o retem, mas apenas sua unicidade - aquele, portanto, que se designa
pOl' urn certo significante que pode sozinho suportar 0 que aprenderemos
EI s 'guir a definir como uma letra, instancia da letra no inconsciente,
'ss A maiusculo, 0 A inicial enquanto e numeravel, que aquele cicio

uf .. n. 0 urn Olltro, equivale a urn certo significante; c nesse sentido

ortamento se repete para fazer ressurgir esse significante
que 0 comp

ue e como tal 0 numero que ele funda.
q Se' ara n6s a'repetic;ao sintom:Hica tem um sentido ~ara 0 qual ,lhes
diri'o ~ovamente, ref1itam sobre 0 alcancc de seu pr6pn~ p~nsam~nto.

Q J ndo voces falarem da incidencia repetitiva na formac;ao smtomatlca,
ua , I' - as para preenchere na medida em que 0 que se repete esta a; nao apen. .
fun ao natural do signo, que e de representar uma COlsa que sena

:qUi :tualizada, mas para presentificar como tal 0 significantc q~e essa
_ DI'goque e enquanto 0 que esta recalcado e um slgm cante,

ac;ao se tornou. IE'
ue 0 cicio de comportamento real se apresenta em. seu u~ar. aqUl,

q . dar um limite de hora precIso e comodo para
posto que eu me Imp us . d
urn certo numero dentre voces, quanto ao que devo exp.or dIa.nte e

_ . 0 que se impoe a tudo isso de confirmac;ao e devoces que eu pararel. . .
come~Uirios con tern comigo para Ihos dar, a seguir, da manhelra a m.~s
convenientemente articulada, pOl' mais espantoso q.ue ten a parecI 0

a voces 0 abrupto do momento em que expus tudo ISSO.
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Da ultima vez deixei-Ihes nessa observagao feita para dar 0 sentimento
de que meu discurso nao perde suas amarras, a saber, a importancia
para nos nessa pesquisa, esse ano, liga-se ao fato de que 0 paradoxo do
automatismo de repeti<;ao e que voces vejam surgir urn cicio de
comportamento inscritivel, como tal, nos term os de uma resolugao de
tensao do par, portanto, necessidade-satisfac;iio, e que, todavia, qualquer
que seja a fungao implicada nesse cicio, pOI' mais carnal que voces a
suponham, nao e errado dizer que 0 que ela quer dizer, enquanto,
automatismo de repetigao e que ela esta ai para fazer surgir, para lembrar,
para fazer insistir alguma coisa que nao e nada mais, em sua essencia,
do que urn significante, designavel pOI' sua fungao, e especialmente
sob essa face, que ela introduz no cicio de suas repetig6es, sempre as
mesmas em sua esscncia e, portanto, concernente a alguma coisa que
e, sempre, a mesma coisa, a diferenga, a distingao, a unicidade. Que e
porque alguma coisa, na origem, se passou, que e to do 0 sistema do
trauma, a saber, que uma vez que se produziu algo que tomou desde
entao a forma A, na repetigao, 0 comportamento, pOI' mais complexo e
por mais engajado que voces ° suponham na individualidade animal,
esta ai para fazer ressurgir esse signo A. Digamos que 0 comportamento,
desde entao, e exprimivel como 0 comportamento numero tal. E, esse
comportamento numero tal, digamos, 0 acesso histerico, pOI' exemplo.
Vma das formas, em urn determinado sujeito, sac seus acessos histericos.
E isso que sai como comportamento numero tal. Apenas 0 numero esta
perdido para 0 sujeito. E justamente enquanto 0 numero esta perdido
que ele sai, esse comportamento, mascarado nessa fungao de fazer ressur~ll'



o numero atras do que se chamad de psicologia de seu acesso, por tras
das motivac;6es aparentes. E voces sabem que sobre esse ponto nflO sera
dificiI para ninguem the encontrar 0 ar de uma razao: e pr6prio da
psicologia fater sempre aparecer uma sombra de motivagao. E, portanto,
nesse abrac;o estrutural de alguma coisa inserida radicalmente nesta
individualidade vital com esta fungao significan te, que n6s estamos na
experiencia analftica. Vorste[[ungs-reprasentanz: c isto que c recalcado,
e 0 numero perdido do comportamento tal.

Onde esta 0 sujeito ai dentro? Ele esta na individualidade radical,
real? No paciente puro desta captura? No organismo desde entao aspirado
pelos efeitos do isso fala, pelo fato de que um ser vivo entre os demais
foi chamado a se tarnar 0 que 0 Senhor Heidegger chama de "0 pastar
do ser", tendo sido presQ nos mecanismos do significante. No outro
extremo, e ele identificavel ao pr6prio jogo do significante? Eo sujeito
e apenas 0 sujeito do discurso, arrancado de alguma forma a sua imanencia
vital, condenado a sobrevoa-Ia, a viver nessa especie de miragem que
decorre dessa reduplicagao que faz com que nao apenas ele fale de tudo
o que ele vive, mas que 0 vivente 0 viva falando-o e que 0 que ele vive se
inscreva num EnOS, uma saga tecida ao lango de seu pr6prio ato? Nosso
esforgo, esse ano, se ele tern urn sentido, C justalllcllte 0 dc mostrar
como se articula a func;ao do sujeito, em algum lugar .que nao seja em
um ou outro desses p610s, jogando entre os dois. E, afinal, imagino, 0
que a cogitac;ao de voces - pelo menos gosto de pensar assim - depois
desses poucos anos de seminarios, pode dar-Ihes, como ponto de referencia
pelo menos implicitamente, a todo instante. Sera que basta saber que a
func;ao do sujeito esta no entre-dois, entre os efeitos idealizantes dafunc;ao
significante e essa imanencia vital que voces confundiriam, penso, ainda,
~e bom grado, apesar de minhas advertenci~s, com a fungao da pulsao?
E justamente nisso que estamos engajados e que tentamos levar mais
adiante, e e por isso que acreditei dever come gar pelo "cogito" cartesiano,
para tornar sensivel 0 campo que e aquele no qual tentamos dar articulac;6es
mais precisas concernentes a identificac;ao.

Eu lhes falei, ha alguns anos, do Pequeno Hans. Ha, na hist6ria do
Pequeno Hans - acho que voces guardaram a lembranc;a de alguma
forma -, a hist6ria do sonho ao qual se poderia aplicar 0 titulo da girafa
amarrotada, zerwutzelt Giraffe. Esse verbo, zerwutzeln, que se traduz
por amarrotar, nao e urn verbo muito corrente do lexico germanico comum.

Pode-se encontrar wurzeln, mas nao zerwutzeln. Zerwutzeln quer dize!'
fazer uma bola. Esta indicado, no texto do sonho da girafa amarrotada,
que e uma girafa que esta ali, ao lado da grande girafa viva uma girafa
de papel, e que como tal pode se transformar numa bola. Voces sabem
todo 0 simbolismo que se desenrola, ao longo dessa observac;ao, da relac;ao
entre a girafa e a girafinha, girafa amarrotada numa de suas faces,
concebivel sob a outra como a girafa reduzida, como a girafa segunda,
como a girafa que pode simbolizar urn bocado de coisas. Se a grande
girafa simboliza a mae, a outra girafa simboliza a filha, e a relaC;ao do
Pequeno Hans co·m a girafa; no ponto em que esta naquele momento
de sua analise, tended de born grado a encarnar-se no jogo vivo das
rivalidades familiares. Lembro-me do espanto - ele nao ocorreria mais
hoje - que provoquei entao, ao designar naquele momenta, ali, na observac;ao
do pequeno Hans, e como tal, a dimensao do simb6lico, em ato, nas
produC;6es psiquicas do jovem sujeito a prop6sito dessa girafa amarrotada.
o que e que poderia haver, ali, de mais indicativo da diferenga radical
do simb6lico como tal?· Senao ver aparecer na produgao - certamente
sobre esse ponto nao sugerido, pois nao ha trago nesse momenta ai de
uma articulac;ao semelhante concernente a func;ao indireta do simbolo
_ na observac;ao, alguma coisa que encarne, verdadeiramente, para n6s
e nos de a imagem da aparic;ao do simb6lico como tal na dialetica psiquica.
"Na verdade, onde voce pode encontrar isso?", dizia-me urn de voces
gentiImente ap6s aquela sessao. A coisa surpreendente nao e que eu
tenha vista i8S0ali, pois isso dificilmente pode ser indicado mais cruamente
no pr6prio material. E que, sobreisso, pode-se dizer que 0 pr6prio Freud
nao para, quero dizer, nao poe todo 0 lealce que convem sabre esse
fenomeno, sobre 0 que 0 materializa, se se po de dizer, a nossos olhos.
E exatamente 0 que prova 0 carater essencial destas delineagoes estruturais,
e que, ao nao faze-las, ao nao indica-las, ao nao articula-Ias com toda
a energia da qual soma~ capazes, ha uma certa face, uma certa dimensao
dos pr6prios fenomenos que estamos nos condenando de alguma forma

a desconhecer.
Nao vou, nesta oportunidade, refazer para voces a articulac;ao daquiIo

de que se trata, do que esta em jogo no casu do Pequeno Hans. As
coisas foram bastante publicadas, e 0 bastante para que voces possam
se referir a elas. Mas a func;ao como tal, nesse momento critico, aquele
determinado por sua suspensao radical ao desejo de sua mae, de uma



IIllIIleira, se podemos dizer, que e sem compensa<;ao, sem recurso, sem
HII cia, e a fun<;ao de artificio que lhes mostrei ser aquela da fobia, na
III 'dlda em que ela introduz urn mecanismo significante chave que permite
au sujcito preservar 0 que esta em questao, para ele, a saber, esse minimo
d • ancoragem, de centragem de seu ser, que Ihe permite nao se sentir
Illn s r completamente a deriva do capricho materno. It disso que se
Irala, mas 0 que quero indicar nesse nivel e 0 seguinte: e que, numa
produ<;ao eminentemente pouco sujeita a cau<;ao, na ocasiao - digo
i,so tanto mais porque tudo aquilo para 0 qual se orientou precedentemente
a pequeno Hans, pois Deus sabe que 0 orientam, como Ihes mostrei,
nada disso e de natureza a colocaclo num campo deste tipo de elabora<;ao
- 0 pequeno Hans mostra-nos aqui, sob uma figura fechada certamente,
mas exemplar, 0 saito, a passagem, a tensao entre 0 que defini primeiramente
como os dois extremos do sujeito, 0 sujeito animal que representa a
mae, mas tambem com seu pesco<;o grande, ninguem duvida, a mae
enquanto ela e esse imenso falo do desejo, terminando ainda no bico
faminto deste animal voraz; eo outro, alguma coisa sabre uma superficie
de papel - retornaremos sobre essa dimensao da superficie - esse algo
que nao e desprovido de todo acento subjetivo, porque se ve bem toda a
trama de que se trata, a grande girafa, vendo-o brincar com a pequena
amarrotada, grita bem alto, ate que finalmente ela se cansa, esgota seus
gritos, e 0 Pequeno Hans, sancionando de alguma maneira a tomada de
posse, a Besitzung de que se trata, a trama misteriosa do caso, senta-se
encima, draufgesetzt.

Essa bela mecanica deve nos fazer sentir 0 que esta em causa, se e de
sua identifica<;ao fundamental, da defesa dele mesmo contra essa captura
oril,rinnl no mundo cia mae, como ninguem naturalmente cluvida, no ponto
em que estamos da elucida<;ao da fobia. Aqui ja vcmos exemplificada essa
run<;ao do significante.

It exatamente ai que quero me deter hoje ainda, no que concerne ao
ponto de partida do que temos a dizer sobre a iden tifica<;ao.Afun<;aosignificante,
enquanto ponto de amarra<;ao de alguma coisa de onde 0 sUjeito continua,
(\ 0 que vai fazer com que eu me detenha urn instante, hoje, sobre algo que,
parece-me, deve vir naturalmente ao espirito, nao apenas pOl' raz6es de
logica geral, mas tamMm pOl' alguma coisa que voces devem tocar com a
'xpcriencia de voces, quero dizer: a fun<;ao do nome.

Nao 0 nomen, 0 n'ome definido gramaticalmente, 0 que chamamos
de substantivo: nas escolas, mas 0 name, como em ingles, e em alemfLO
tambem, alias, as duas fun<;6es se distinguem. Eu queria dizer urn pouco
mais sobre isso aqui. Mas voces compreendem bem a diferen<;a de name:
e 0 nome proprio. Voces sabem, como analistas, a importancia que tem,
em toda analis'e, 0 nome pr6prio do sujeito. Voces tern sempre que
prestar aten<;ao em como se chama seu paciente. Nunca e indiferente.
E se voces ped~m os nomes na analise e algo muito mais importante
que a desculpa que voces podem dar ao paciente, a saber, de que toda
especie de coisas pode esconder-se atras dessa especie de dissimula<;ao
ou de apagamento que haveria no nome, referindo-se as rela<;6es que
ele tern para pOl' em jogo com algum outro sujeito. Isso vai muito alem.
Voces devem pressenti-Io, senao sabe-Io.

a que e urn nome pr6prio? Deveriamos tel' muito a dizer aqui. a fato
e que, de fato, podemos trazer muito material ao nome. Esse material,
n6s analistas, nas pr6prias supervis6es, mil vezes iremos ilustrar a
importancia disso. Nao acho que pudessemos dar, justamente aqui,
todo seu alcance sem nos referirmos - esta ai uma ocasiao a mais para
compreendermos c1aramente a necessidade metodol6gica' - aquilo que
a esse respeito 0 Iingiiista tern a dizer. Nao para nos submeter for<;osamente
a isso, mas porque concernente a fun<;ao, a defini<;ao do significante,
que tern sua originalidade, devemos pelo menos encontrar ai urn controle,
senao urn complemento do que podemos dizer. De fato, e exatamente
o que vai se produzir. Em 1954, foi publicado urn opusculo de Sir Allan
H. Gardiner. Ha todo tipo de trabalhos dele e, particularmente, uma
gramatica egipcia muito boa, quero clizer do Egito antigo. It entao urn
egipt610go, mas e tambem e antes de tudo urn lingi.iista. Gardiner fez -
foi Ilessa 6poca que 0 adquiri, durante uma viagem a Londres - urn
Iivrinho que se chama A tcoria dos names pr6prios. Ele 0 escreveu de
uma maneira urn pouco contingente. Ele 0 chama cle urn controversial
essay, urn ensaio controvertido. Pode-se mesmo dizer, isso e uma litotes,
urn ensaio polemico. Ele 0 escreveu ap6s a intensa exaspera<;ao a que
o levara urn certo numero de enuncia<;6es de urn fil6sofo que nao Ihes
apresento pela primeira vez, Bertrand Russell, do qual voces sabem 0

enorme papel na elabora<;ao do que se poderia. chamar, em nossos dias,
de 16gicamatematizada, ou a matematica logificada. Em tomo dos P1'incipia
mathematica, com Whitehead, ele lios deu urn simbolismo geml claN
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operac;6es 16gicas e matematicas que nao se pode deixar de levar em
conta, quando se entra nesse campo. Portanto, Russell, em uma de
suas obras, da uma certa definic;ao inteiramente paradoxal- 0 paradoxo
e, alias, uma dimensiio a qual ele esta longe de repugnar para se deslocar,
bem ao contrario: ele, pOl' sua vez, serve-se dela mais freqi.ientemente
- M. Russell trouxe, portanto, concernente ao nome pr6prio, algumas
observac;6es que colocaram literalmente M. Gardiner fora de si. A querela
e, em si mesma, bastante significativa, de maneira que acho dever,
hoje, introduzi-Ios nela e, nesse sentido, acrescentar observac;6es que
me parecem importantes. POl'qual ponta vamos comec;ar? POl'Gardiner
ou pOl' Russell? Comecemos pOl' Russel!.

Russel se encontra na posic;ao do 16gico. 0 16gico tern uma posic;ao
que nao data de ontem. Ele faz funcionar urn certo aparelho ao qual
ele da diversos tHulos, raz6es, pensamentos. Ele descobre urn certo
numero de leis implfcitas. Num primeiro tempo, ele destaca essas leis,
sa·o aquelas sem as quais nao haveria nada que fasse cia ordcm cia raz{lO,
que fosse possive!. It no cursu dessa pesquisa inteiramente original do
pensamento que nos governa, [a reflexao gregaJ, que apreendemos, pOl'
exemplo, a importancia do principio de contradic;ao. Esse principio de
contradic;ao descoberto, e em torno do principio de contradic;ao que
alguma coisa se desprende e se organiza, que mostra seguramente que,
se a contradic;ao e seu principio fossem apenas alguma coisa de tautol6gica,
a tautologia seria singularmente fecunda, pois nao e simplesmente em
algumas paginas que se desenvolve a 16gica aristotelica.

Com 0 tempo, contudo, 0 fato hist6rico e que, longe do desenvolvimento
da 16gica se dirigir para uma ontologia, uma referencia radical ao ser
que se suporia ser visado nessas leis mais gerais do modo de apreensao
necessario a verdade, ele se orienta para urn formalismo, ou seja, que
aquilo a que se consagra 0 !ider de uma escola de pensamento tao
importante, tao decisiva na orientac;ao que ela da a todo urn modo de
pensamento em nossa epoca, que e Bertrand Russell, chegue a colocar
tudo 0 que concerne a critica das operac;6es em jogo no campo da
16gica e da matematica, numa formalizac;ao geral tao estrita, tao econ6mica
quanto possive!. Em suma, a correlac;ao do esforc;o de Russell, a inserc;ao
do esforc;o de Russell nessa mesma direc;ao, em matematicas, termina
na formac;ao do que se chama de teoria dos conjuntos, cUjo alcance
geral se pode caracterizar pelo que se esforc;a em reduzir todo 0 campo

da experiencia matematica acumulada pOl' seculos de desenvolvimento,
e acho que nao podemos dar melhor definic;ao disso senao reduzindo
o a urn jogo de letras. Isso, portanto, devemos levar em conta como Uill

dado do progresso do pensamenta, digamos, em nossa epoca, essa epoc:!
sendo definida como urn certo momenta do discurso da ciencia. 0 qu .
e que Bertrand Russell foi levado a dar como definic;ao de urn nom
pr6prio, nessas condic;6es, no dia em que ele se interessou pOl' isso? f:
algo que, em si mesmo, vale que ai nos detenhamos, porque e 0 que val
nos permitir apreender - poderiamos apreende-Io alhures, e voces verao
que mostrarei que 0 apreendemos alhures - digamos, essa parte de
desconhecimento implicada numa certa posic;ao, que acontece ser
efetivamente 0 angulo onde e empurrado todo 0 esforc;o de elaborac;ao
secular da 16gica. Esse desconhecimento e, para falar propriamente,
que sem nenhuma duvida, dou-Ihes de alguma sorte, de saida, no que,
coloquei ai forc;osamente pOl' uma necessidade da exposic;ao: esse
desconhecimento e exatamente a rclac;ao a mais radical do sujeito pensante
com a letra. Bertrand Hussell ve tudo exceto isso: a funC;{10da lctra. E
o que espero poder fazer voces sentirem e Ihes mostrar. Tenham confianc;a
erne sigam. Voces vaover agora como vamos avanc;ar.O que e que ele
da como definic;ao do nome pr6prio? Urn nome pr6prio e, diz ele, a:
word for particular, uma palavra para designar as coisas particulares

como tais, fora de toda descric;ao.
Ha duas maneiras de abordar as coisas; descreve-Ias pOl'suas qualidades,

suas referencias, suas coordenadas no ponto de vista do matematico, se
quero designa-Ias como tais. Esse ponto, pOl' exemplo, digamos aqui que
eu possa dizer-Ihes, ele esta a direita no quadro, mais ou menos a tal
altura, ele e branco, e isso e aquilo. Isto e uma descriC;ao, nos diz M.
Russell. Sao as maneiras que ele tern de designa-Io, fora de toda descric;ao,
como particular, e isso que you chamaI' de nome pr6prio. 0 primeiro
nome pr6prio para M. Russell - ja fiz alusao a isso em meus seminarios
precedentes - eo thiS, esse aqui, this is the question. Vejam 0 demonstrativo
elevado a categoria de nome pr6prio. Nao e menos paradoxal que M.
Russell encare friamente a possibilidade de chamaI' este mesmo ponto
de John. It preciso reconhecer que temos ai, contudo, 0 signo, que talvez
haja alguma coisa que ultrapasse a experiencia, pois 0 fato e que e raro
que se chameJohn urn ponto geometrico. Todavia, Russell nunca recuou
diante das express6es as mais extremas de seu pensamento.



J)c qualljuel' modo c aqui que 0 lingi.iista se alanna. Alarma-se tanto
1IIIIIsquanto entre essas duas extremidades da definic;ao russelliana,
I/lli/'rl jor particular, ha essa conseqiiencia inteiramente paradoxal que,
Il"gi '0 consigo mesmo, Russell nos diz que Socrates nao tern nenhum
dll't'ilo de ser considerado pOl' nos como urn nome proprio, dado que ha
11111110tempo nao e mais urn particular. Vou abreviar 0 que diz Russell.
I\('I'('S ento ate uma nota de humor, mas e exatamente 0 espirito do
1111'cle quer nos dizer, a saber, que Socrates era para nos 0 mestre de
1'1:lIno, 0 homem que tomou cicuta, etc. E uma descri<;ao abreviada.
I'Ol'lallto, nao e mais assim que ele chama "uma palavra para designar
o pal'ticular em sua particularidade". E certo que aqui vemos que perdemos
Ililciramente a mead a do que nos da a consciencia lingiiistica, ou seja,
11\1' se e preciso que eliminemos tudo 0 que dos nomes proprios se
IIINOI"numa comunidade da no<;ao, chegamos a uma especie de impasse
<ill' 6 exatamente aquilo contra 0 qual Gardiner tenta contrapor as
IH"'Spcctivas propriamente lingi.iisticas como tais.

o que e notavel e que 0 lingiiista, nao sem merito, nao sem pratica,
1'11:10sem habito, pOl'uma experiencia tanto mais profunda do significante

pOl'que nao e pOl' nada que Ihes assinalei que e alguem cujo labor em
Pill'! e desenvolve num angulo especialmente sugestivo e rico da
('XI)('l'i6ncia~ que e 0 do hieroglifo, ja que e egiptologo - vai, pOl' sua
VI"/',N 'I" levado a contra-formular para nos 0 que Ihe parece caracteristico
till f'lInGao do nome proprio. Esta caracteristica da func;ao do nome
P" IIJl'io, ele, para elabora-Ia, vai fazer referencia a John Stuart Mill e a
11111/',rarnitico grego do seculo II A.C., que se chama de Dionisio Tracio.
" III-\Idarmente, ele vai encontrar nesses autores alguma coisa que, sem
tll' 1I/',llarno mesmo paradoxa de Bertrand Russell, da conta das formulas
lillI', 11I11ll primeiro aspecto, poderao aparecer como homonimicas, se
I c' pod' dlzer assim. 0 nome proprio, t8tov ovo/-ta, alias, e apenas a
II' Itlll~': () do que os gregos trouxeram,a este estudo, e principalmente
11iollfNIoTracio: t8tov oposto a xOtvov. Sera que t8tov aqui se confunde
1'111110 particular, no sentido russelliano do termo? Obviamente nao,
pili, I'Nt{j 'Iaro que nao seria af que Gardiner se apoiaria, a men os que
II"I/II'tlNC'clltral' em acordo com seu adversario. Infelizmente, ele nao
11I1I11I'f',IH''sp 'ciJkar a diferenc;a, aqui, do termo de propriedade como
111'1"('lido 110 que distingue o ponto de vista grego original, com as
11111I'C! Ilclas paradoxais as quais chega urn certo formalismo. Mas,

ao abrigo do pl'Ogressoque lhe permitc a referencia aos gregos, completamcnl
no fundo, e e~ seguida a Mill, mais proximo dele, ele valoriza 0 ponto
em questao, isto e, 0 que funciona no nome proprio que faz com que 0

distingamos imediatamente, que 0 reconhec;amos como urn nome proprio.
Com uma pertinencia correta na abordagem do problema, Mill sublinha
o seguinte: e que aquilo em que urn nome proprio se distingue do nome
comum e algo que esta no nivel do sentido. 0 nome comum parece concemir
o objeto enquanto, junto com ele, vem urn sentido. Se alguma coisa e urn
nome proprio, e porque nao e 0 sentido do objeto que ele traz consigo,
mas algo que e da ordem de uma marca aplicada de alguma maneira ao
objeto, superposto a ele, e que, pOl'causa disso Ihe sera tanto mais estreitamente
solid aria quanta menos for aberta, devido a ausencia de sentido, a toda
participac;ao com uma dimensao pOl' onde esse objeto se ultrapassa, se
comunica com os outros objetos. Alias, Mill, nesse ponto, faz intervir, jogar
uma especie de pequeno apologo ligado a urn con to: a entrada em jogo de
uma imagem da fantasia. E a historia do papel da fada Morgana~ que quer
preservar alguns de seus protegidos de nflO sei que flagelo ao qual eles
estao condenados~ pelo fato de alguem tel' feito uma marca de giz em suas
portas. Morgana evita que eles caiam vitimas do flagelo exterminador,
fazendo a mesma marca em todas as portas da mesma cidade.

Aqui, Sir Gardiner nao mede esforc;os para demonstrar 0 desconhecimento
que esse apologo implica; e que, se Mill tivesse tido uma noc;ao mais
completa daquilo de que se trata na incidencia do nome proprio, nao
seria apenas do carateI' de identificac;ao da marca que ele deveria tel'
levado em conta em sua propria construc;ao, e tambem do carateI' distintivo.
E, como tal, 0 apologo seria mais conveniente se se dissesse que a fada
Morgana teve de marcar as outras casas tambem com urn sinal de giz,
mas diferente do primeiro, de modo a que aquele que, introduzindo-se
na cidade para cumprir sua missao, procurasse a casa onde ele devia
fazer incidir sua fatalidade, nao soubesse mais de que sinal se tratava,
pOl' nao tel' sabido previamente qual 0 sinal exato que era necessario
reconhecer, em meio aos demais. Isso leva Gardiner a uma articulac;ao
que e a seguinte: e que, em referencia manifesta a distinc;ao entre
significante e significado, que e fundamental para todo lingiiista, mesmo
que ele nao a promo va como tal em seu discurso, Gardiner, nao sem
fundamento, observa que nao e tanto a ausencia de sentido que importa
no usa do nome proprio, pois tudo diz 0 contrario. Muito amiUd all



nomes proprios tern urn sefitido. Mesmo Durand tern urn sentido. Smith
quer dizer ferreiro, e e claro que nao e porque 0 Sr. Ferreiro seria
ferreiro pOl' acaso que seu nome deixaria de ser urn nome proprio. 0
que causa 0 Usa do nome proprio - diz-nos Gardiner - e que 0 acento
em seu emprego e posta nao sobre 0 sentido, mas sobre 0 som enquanto
distintivo. Ha af manifestamente urn enorme progresso das dimensoes,
a que na maioria dos casos nos permitira praticamente perceber que
algo funciona mais especialmente como urn nome proprio.

Todavia, e de toda maneira paradoxal vel' justamente urn lingilista,
cuja primeira definic;ao que ele tera a dar de seu material, as fonemas,
e que sao justamente sons que se distinguem uns dos outros, dar como
urn trac;o particular a func;ao de urn nome proprio 0 fato dele, 0 nome
proprio, ser composto de sons distintivos, os quais nos permitem caracterizar
urn nome proprio como tal.

Pois, evidentemente, sob um certo angulo, e evidente que todo uso
d~ linguagem esta justamente fundado sobre isso: e que uma lingua e
felta com urn material que e a de sons distintivos. Evidentemente, essa
objec;ao nao deixa de aparecer ao proprio autor dessa elaborac;ao. E
aqui que ele introduz a noc;ao subjetiva - no sentido psicol6gico do
termo - da atenc;ao dispensada a dimensao significante como, aqui,
material sonora. Observem voces 0 que estou mostrando aqui: que 0

lingilista que deve esforc;ar-se pOl' afastar - nao digo eliminar totalmente
de seu campo - tudo 0 que e referencia prapriamente psicologica, e
apesar de tudo levado aqui, como tal, a apoiar-se numa dimensao psicologica
como tal, quero dizer, devido ao fato de que 0 sujeito, diz ele, investe,
presta atenc;ao especialmente no que e 0 corpo de seu interesse quando
se trata do nome proprio. E enquanto ele veicula uma certa diferenc;a
~onora que ele e tornado como nome proprio, fazendo observar que
mversamente no disc ursa comum, 0 que eu estou comunicando a voces
pOl' exemplo, agora, nao presto a menor atenc;ao ao material sonor~
disto que lhes con to. Se eu prestasse atenc;ao demais nisso eu seria
logo levado a vel' meu discurso amortecer-se e esvaziar-se. Eu tento
primeiramente comunicar-Ihes alguma coisa. E porque creio saber falar
Frances que 0 material, efetivamente distintivo em seu fundo, me vem.
Ele esta ai como urn vefculo ao qual nao presto muita atenc;ao. Penso
no objetivo que tenho, que e fazer passar para voces certas qualidades
de pensamentos que Ihes comunico.

Sera de fato uma verdade que cad a vez que nos pronunciamos urn
nome pr6prio nos sejamos psicologicamente advertidos deste acento pas to
sobre 0 material sonora como tal? De forma alguma, nao e verdade.
Nao pense mais no material sonora Sir Alan Gardiner quando lhes falo
dele ou quando falo de zerwutzeln ou de qualquer outra coisa.
Primeiramente, meus exemplos aqui seriam mal escolhidos porque sao
ja palavras que, ao escreve-Ias no quadro, coloquei em evidencia como
palavras. E eel' to que qualquer que seja 0 valor da reivindicac;ao aqui do
lingilista, ela fracassa muito especificamente, ainda que ela creia nao
tel' outra referencia a fazer valeI' que a psicol6gica. E ele fracassa em
que? Precisamente em articular algo que e, talvez, a func;ao do sujeito,
mas do sujeito definido de uma maneira bem outra que pelo que quer
que seja da ordem do psicol6gico concreto, do sujeito tanto quanto n6s
poderiamos, que n6s deveriamos, que faremos defini-Ia, propriamente
falando, em sua referencia ao significante. Ha urn sujeito que nao se
confunde com 0 significante como tal, mas que se desdobra nesta referencia
ao significante, com trac;os, com caracterfsticas perfeitamente articulaveis
e formalizaveis e que devem permitir-nos captar, discernir como tal 0

carateI' idiotico - se tome a referencia grega e porque estou longe de
confundi-Ia com 0 emprego da palavra particular na definic;ao russelliana
_ 0 carateI' idiotico como tal do nome proprio.

Tentemos agora indicar em que sentido pretendo fazer com que voces
o apreendam. Nesse sentido .•.onde ha muito tempo fac;o intervir no
nfvel da. definic;ao do inconsciente a func;ao da letra. Essa fun<;ao da
letra, eu a fiz intervir para voces de maneira, primeiramente, de alguma
forma poetica. 0 seminario sobre A Carta roubada, em nossos primeiros
anos de elaborac;ao, estava aIi para indicar que, de uma forma ou de
outra, alguma coisa, a tomar no sentido literal do termo lettre, ja que
se tratava de uma missiva, era alguma coisa que nos podiamos considerar
como determinante ate na estrutura psiquica do sujeito. Fabula, sem
duvida, mas que so fazia encontrar a mais profunda verdade em sua
estrutura de ficc;ao. Quando falei da instancia da letra no inconsciente,
alguns anos mais tarde, pus, ali, atraves de metaforas e metonimias,
urn acento bem mais preciso.

Chegamos agora, com essa largada que fizemos a partir da fun<;ao do
tra<;o unario, a algo que vai permitir-nos ir mais longe. Digo que nao
pode haver defini<;ao do nome proprio senao na medida em que nos



1111IIpl'I'('(:/)cmos da rela<;ao da emissao nomeadora com algo que, em
1111 11111111''Zfl radical, e da ordem da letra. Voces me dirao: eis ai uma

1',1IIldl' <lll1culdade, pois existe uma imensidao de pessoas que n[1Osabem
1"1' (1 ifill' se servem dos nomes pr6prios; al6m do mais, os nomes pr6prios
,''(11111':1111om a identifica<;ao que eles determinam antes do aparecimento
dll I' '('rita. E sob este termo, sob este registro, a Homem antes da escrita,
till(' 1'01publicado urn livro muito born que nos da a ultima noticia do
tit III 1,;(:conhece atualmente da evolu<;ao humana antes da hist6ria. Alem
dl so, omo n6s definiriamos a etnografia, que algunsjulgaram plausivel
dl'l'illir que se trata, para falar propriamente, de tudo 0 que e da ordem
dll 'lIltura e da tradi<;ao e que se desenvolve fora de toda possibilidade
<1('do umenta<;ao pOl' meio da escrita? Sera assim tao verdadeiro?

Ila urn livro ao qual posso pedir a todos os que se interessam pOl' isso
c alguns ja se anteciparam a minha indica<;ao - que se remetam, e 0

Ilvro de James Fevrier sobre A hist6ria da escrita. Se voces tiverem
I '11110durante as ferias, pe<;o-Ihes que 0 leiam. Voces verao ali se desdobrar
'orn evidencia algo de que Ihes indico 0 mecanismo geral, porque ele

de certa forma nao esta destacado e porque esta presente em toda parte,
, que pre-historicamente falando, se posso exprimir-me assim, quero

dizer, na medida em que os estagios estratigraficos do que n6s encontramos
alcstam uma evolu<;ao tecnica e material dos acess6rios humanos, pre-
historicamente tudo 0 que podemos vel' do que se passa no advento da
'scrita e, portanto, na rela<;ao da escrita com a lingua, tudo se passa

da eguinte maneira, cujo resultado aqui esta precisamente, articulado
diante de voces, tudo se passa da seguinte maneira: sem duvida alguma
podemos admitir que 0 homem, desde que e homem, tern uma missao
vocal como falante. POI' Dutro lado, ha algo que e da ordem daqueles
tra<;os de que Ihes contei a emo<;ao admirativa que tive, ao encontra-Ios
lTlarcados num certo alinhamento sobre algumas costelas de antilope. Ha
110material pre-hist6rico uma infinidade de manifesta<;6es de tra<;ados que
IIUOtern outro carateI' senao serem, como esse tra<;o, significantes e nada
IIlai5. Fala-se de ideograma ou de ideografismo, 0 que quer dizer isso?

que vemos sempre cada vez que se pode fazer intervir esta etiqueta
de 1<1ograma e algo que se apresenta como, de fato, muito pr6ximo de
1IIIIa irnagem, mas que se torna ideograma na medida em que perde,
\1111que 5e apaga cada vez mais este carateI' de imagem. Foi assim 0

IllIsclrn lito da escrita cuneiforme: e, pOl' exemplo, urn bra<;o ou uma

cabe<;a de cab~ito montes que, a partir de urn certo momenta toma urn
aspecto, pOl' exemplo, como este, para 0 bra<;o, isto e, nada mais da
origem 6 reconhecivel. a rato das transi<;6es existircm ali nao tern Dutro
peso senao nos confortar em nossa posi<;ao, ou seja, que 0 que se cria
e em qualquer nivel que vejamos surgir a escrUa, a bagagem, uma bateria
de algo que nao temos 0 direito de chamaI' de abstrato, no sentido com
que empregamos hoje esta palavra, ao falarmos de pintura abstrata.
Pois sao, de fato, tra<;os que saem de algo que, em sua essencia, e
figurativo, e e par isso que se cre que e ideograma, mas e urn figurativo
apagado, usemos a palavra que nos vem aqui for<;osamente ao espirito,
recalcada, ou mesmo rejeitada. a que fica e algo da ordem daquele
tra<;o unario enquanto funciona como distintivo, enquanto pode, no
momento, desempenhar 0 papel de marca.

Voces nao ignoram - ou ignoram, pouco importa - que na casa de
campo de Azil, outro lugar vasculhado pOl' Piette, de quem Ihes falava
outro dia, encontraram-se calhaus, seixos sobre os quais veem-se coisas,
pOl' exemplo, como isso. Sera em vermelho, pOl' exemplo, sobre seixos
de tipo bastante bonitos, esverdeados. Sobre urn Dutro voces verao,
sem duvida, isso que e tanto mais bonito porque este sinal e 0 que
serve na teoria dos conjuntos para designar que urn elemento pertcnc
a urn conjunto. E h<iurn outre que quando voce 0 olha de longe, par' .
urn dado, ve-se cinco pontos. Do outro voce ve dois. Quando vo s oJhom
do outro lado e ainda dois pontos. Nao e urn dado como as nO/mil t, ri(
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. voce pedir ao encarregado que the abra a vitrina, voce ve que do outro
lado do cinco ha uma barra, urn 1. Portanto, nao e, de forma alguma
urn dado, mas e impressionante que, a primeira vista, voce tenha pensado
tratar-se de urn dado. E, afinal de contas, voce ted razao, pois e claro
que uma cole«ao de caracteres m6veis - para chama-Ios pelo nome -
desta especie, e algo que, seja como for, tern uma fun«ao significante.
Voces jamais saberao para que aquilo servia, se era para tirar a sorte,
se eram objetos de troca, se eram tesseras propriamente ditas, objetos
de reconhecimento ou se serviam para qualquer coisa que voces possam
elucubrar sobre tern as misticos. Nada muda no fato de que voces tenham
ai significantes. Que 0 mencionado Piette tenha levado, ap6s isso, Salomon
Reinach a deliberar sobre 0 carater arcaico e primordial da civiliza«ao
oCidental, porque pretensamente aquilo seria ja urn alfabeto, essa ja e
outra hist6ria; mas isso deve ser apreciado como sintoma, mas tambem
critic ado em seu alcance real. Que nada nos permita obviamente falar
de escrita arquiarcaica no sentido em que aqueles caracteres m6veis
teriam servido para criar uma especie de imprensa das cavernas, nao e
disso que se trata. 0 que esta em questao e isso, ja que tal ideograma
quer dizer alguma coisa, para tomar 0 pequeno carater cuneiforme que
lhes mostrei ha pouco, no nivel de uma etapa totalmente primitiva da
escrita, ele designa 0 ceu. Dai resulta que e articulado an. 0 sujeito
que olha este ideograma chama-o an, ja que ele representa 0 ceu. Mas
o que vai resultar dai e que a posi«ao se inverte, pois, a partir de urn
dado momento, esse ideograma do ceu vai servir, numa escrita do tipo
silabico, de suporte para a silaba an, que nao tera mais nenhuma rela«ao,
agora, com 0 ceu. Todas as escritas ideograficas, sem exce«ao, ou ditas
ideograficas, trazem 0 tra«o da simultaneidade desse emprego que se
chama de ideografico com 0 usa que se chama fonetico do mesmo material.
Mas 0 que nao se articula, 0 que nao se poe em evidencia, aquilo diante
do que me parece que ninguem se tenha detido ate 0 presente momento,
e isso: e que tudo acontece como se os significantes da escrita, tendo
sido primeiramente produzidos como marcas distintivas, e disso n6s temos
testemunhos hist6ricos, pois alguem que se chama Sir Flanders Petrie
mostrou que, bem antes do nascimento dos caracteres hier6glifos, na
. 'rarnica que nos resta da industria dita pre-dinastica, encontramos,
omo marca sobre a ceramica, aproxirnadamente todas a formas que

('oram utilizadas em seguida, isto e, ap6s uma longa evolu«ao hist6rica

no alfabeto grego, etrusco, latino, fenicio, tudo 0 que nos interessa no
mais alto grau'como caracteristicas da escrita.

Voces veem aonde quero chegar. Embora em ultimo termo 0 que os
fenicios, primeiro, e depois os gregos, fizeram de admiravel, ou seja,
este algo que permite uma notagao em aparencia tao estrita quanto
possivel das fungoes do fonema com auxilio da escrita, e numa perspectiva
totalmente contraria que devemos vel' 0 que nos importa. A escrita
como material, como bagagem, esperava - em seguida a um processo
sobre 0 qual retornarei: 0 da formagao, diremos, da marca, que hoje
encarna esse significante de que lhes falo - a escrita esperava para ser
fonetizada, e e na medida em que ela e vocalizada, fonetizada como
outros objetos, que a escrita aprende, se posso dizer assim, a funcionar
como escrita. Se voces lerem essa obra sobre a hist6ria da escrita, voces
encontrarao a todo momento a confirmagao do que lhes dou aqui como
esquema. Pois, cada vez que ha urn progresso da escrita, e porque uma
populagao tentou simbolizar sua pr6pria linguagem, sua pr6pria articulagao
fonematica com 0 auxilio de urn material de escrita tornado emprestado
de uma outra populagao e que s6 era aparentemente bem adaptado a
uma outra lingua - pois ela nao era melhor adaptada, ela jamais e bem
adaptada, evidentemente, pois que rela«ao hi entre esta coisa modulada
e complexa e uma articulagao falada? - mas que era adaptada pelo fato
mesmo da interagao que hi entre urn certo material e 0 uso que se Ihe
di numa outra forma de linguagem, de fonematica, de sintaxe, tudo 0

que quiserem, is to e, que era 0 instrumento em aparencia men os apropriado,
no comego, ao que se queria fazer com ele.

Assim se passa a transmissao daquilo que foi primeiramente forjado
pelos sumerios, isto e, antes que isso chegue ao ponto em que estamos,
e quando e recolhido pelos Akkadianos, todas as dificuldades provem
do fato de que esse material se adapta muito mal ao fonematismo onde
ele tern de entrar, mas, em contrapartida, uma vez que ele ali entra,
ele 0 influencia segundo toda aparencia e eu retomarei esse assunto.
Em outras palavras, 0 que representa 0 advento da escrita e 0 seguinte:
que alguma coisa que ja e escrita - se considerarmos que a caracteristica
e 0 isolamento do trago significante - sendo nomeada, vem a poder
servir como suporte deste famoso som sobre 0 qual Gardiner poe todo 0

acento, no que diz respeito aos nomes pr6prios.



() qlle I' 'sulta disso? Resulta que devemos encontrar, se minha hipotese
iI,Illillll, algo que assinale sua validade. Ha mais de uma validade, desde
11111' Illsso pensemos, elas formigam; mas a mais acessivel, a mais aparente,
I ('sl:1flU ' cu yOUimediatamente Ihes dar, a saber, que uma das caracteristicas
ilo !lOlll proprio -terei, e claro, de voltar a esse ponto e sob mil formas,
vo .. s v rao mil demonstrac;6es disso - e que a caracteristica do nome
I!l'()prio C sempre mais ou menos ligada a cstc trac;o de sua ligac;ao, niio
1I0 sam, mas a escrita. E uma das provas, a que hoje quero par em
Il"illlciro plano, e esta: e que, quando temos escritas indecifradas, porque
11,0 conhecemos a linguagem que elas encarnam, ficamos muito
(:Illh:lrac;ados, pois temos de esperar tel' uma inscric;iio bi!ingi.ie, e niio
avanc;amos se nao sabemos nada sobre a natureza de sua linguagem,
Isto e, de seu fonetismo. 0 que esperamos, quando somos criptografistas
, lingi.iistas? It discernir nesse texto indeci1'rado algo que poderia bem
s 'I' urn nome proprio, porque existe essa dimensao, a qual nos surpreendemos
quc Gardiner nao recorra, ele que de qualquer maneira tern, como
'here de fila, 0 !ider inaugural de sua ciencia, Champollion, e que ele
lIa.o se lembre de que foi pOl' causa de Cleopatra e Ptolomeu que toda a
dccifrac;iio do hieroglifo egipcio comec;ou, porque em todas as !inguas

lcopatra e Cleopatra, Ptolomeu e Ptolomeu. 0 que distingue urn nome
pl'6prio, apcsar de pcquenas aparencias de adaptac;ao - chamamos de
'olonia a ciclade de K6ln - e que de uma Ifngua para outra isso se
onserva em sua estrutura, sua estrutura sonora provavelmente; mas

essa estrutura sonora se distingue pelo 1'ato, justamente, de que a esta,
l'ln meio a todas as outras, n6s devemos respeitar, e isso em razao da
:i1'inidadejustamente do nome proprio com a marca, com a designac;iio
dlrcta clo significante como objeto. E eis-nos aparentemente recaindo
da rnaneira mesmo mais brutal sobre 0 word for particular. QueI' dizer
flU ' agora eu dou razao a Bertrand Russell? Voces sabem que certamente
Ilao. lois, no intervalo esta toda a questao, justamente, do nascimento
do significante a partir daquilo de que ele e 0 signo. 0 que quer dizer?
(; aqui que se insere como tal uma func;ao que e a do sujeito, nao do
sll.ieilo 110 senticlo psicologico, mas clo sujeito no senticlo estrutural.

COIIIO podemos, sob que algoritmos poclemos - ja que se trata cle
1'01'11I;t1iZ;Ic;ao- situar este sujeito? It na orclem do significante que temos
11111III('io Ie representar 0 que concerne a genese, ao nascimento, a
IIIII('''I',C'I1 'ja do proprio significante? It para la que se clirige 0 meu discurso
II lilli' 1'l'lol1lar i no ana que vem.

LI<.;Ao VII

Eu nunc a tive tao pouca vontade de fazer meu seminario. Nao tive
tempo de aprofundar pOl' qual causa, contudo ... muitas coisas a dizer.
Ha momentos de abatimento, de lassidao. Recordemos 0 que eu disse
cia ultima vez. Eu Ihes falei do nome proprio, ja que nos 0 encontramos
em nosso caminho ciaidentificac;ao do sujeito, segundo tipo de identificac;ao,
regressiva, ao trac;o unario do Outro. A proposito desse nome proprio,
vimos a atenc;ao que ele solicitou de alguns lingi.iistas e matematicos
na func;ao de filosofo.

o que e 0 nome proprio?
Parece que a coisa nao se entrega a primeira abordagem, mas, tentando

resolver essa questao, tivemos a surpresa de encontrar a 1'unc;ao do
significante, sem d(lvida no estado puro. Era bem nesse caminho que 0

pr6prio lingi.iista nos dirigia, quando nos dizia: um nome pr6prio e
algo que vale pel a 1'unc;ao distintiva de seu material sonora. Com isso,
naturalmente, ele s6 1'aziarepetir as proprias primicias da anilise saussuriana
da linguagem, a saber: que e 0 trac;o distintivo, e 0 fonema como acoplado
a urn conjunto, a uma certa bateria, porquanto unicamente ele nao e 0

que os outros sao, que nos 0 encontravamos aqui devendo designar
como 0 que era 0 trac;o especial, 0 usa de uma func;ao do sujeito na
linguagem, aquela de nomear pOl' seu nome proprio. It certo que nos
nao podiamos nos contentar com essa de1'inic;ao como tal, mas que
estavamos, contudo, postos no caminho de alguma coisa, e essa alguma
coisa nos pudemos ao menos aproximarmo-nos dela, circunda-Ia ao
designarmos 0 que esta, se se pode dizer, sob uma forma latente na
pr6pria linguagem: a func;ao da escrita, a 1'unc;ao do signo enquanto ele
mesmo se Ie como urn objeto. It urn fato que as letras tern nomes. Temos
muita tendencia a confundi-Ios, pel os nomes simplificados que elas t~m



em nosso alfabeto, que tern 0 ar de se confundir com a emissao fonematica
a qual a letra foi reduzida. Urn a tern 0 ar de querer dizer a emissao a.
Urn b nao e, falando propriamente, urn be, ele nao e urn be senao na
medida em que, para que a consoante b se fa<;a escutar, e preciso que
ela se ap6ie numa emissao vocalica.

Olhemos a coisa mais de perto. Veremos que, pOl' exemplo, em grego,
alfa, beta, gama e a seqiiencia san nada mais, nada menos que nomes
e, coisa mais surpreendente, nomes que nao tern sentido algum na
lingua grega em que eles se formulam. Para compreende-Ios, e preciso
se aperceber que eles reproduzem os nomes correspondentes as letras
do alfabeto fenicio, de urn alfabeto proto-semitico, alfabeto tal que podemos
reconstituir com um certo numero de estagios, de estratos das inscri<;6es.
N6s encontramos as formas significantes disso; esses nomes tern urn
sentido na lingua, seja fenicia textual, seja tal que n6s possamos reconstrui-
la, essa lingua proto-semitica de on de seria derivada urn certo numero
- eu nao insisto sobre seu detalhe - das linguagens na evolugao das
quais esta estreitamente ligada a primeira apari<;ao da escrita. Aqui, e
urn fato que e importante ao menos, que vem no primeiro plano, que 0

pr6prio nome do aleph tenha uma rela<;ao com 0 boi, que a dita primeira
forma do aleph reproduziria, de uma maneira esquematizada, em diversas
posig6es, a cabec;a. Resta ainda alguma coisa: podemos vel' ainda em
nosso A maiusculo a forma de urn cranio de boi invertido, com os chifres
que 0 prolongam. Igualmente, cada urn sabe que bet e 0 nome da casa.
Naturalmente, a discussao se complica, ate se anuvia, quando se tenta
fazer urn recenseamento, urn catalogo do que designa 0 nome da seqiiencia
das outras letras. Quando chegamos ao gimel somos muito tentados a
encontrar ali 0 nome arabe do camejo, mas, infelizmente, ha urn obstaculo
de tempo; e no segundo milenio mais ou menos antes de nossa era que
esses alfabetos proto-semiticos podiam estar em condig6es de conotar
esse nome da terceira letra do alfabeto. 0 camelo, infelizmente para
nossa comodidade, ainda nao tinha feito sua aparigao no uso cultural
como meio de transporte nessas regi6es do Oriente Medio. Vai-se, pois,
entrar numa serie de discuss6es sobre 0 que podia afinal representar
esse nome gimel [Aqui, Lacan faz um desenvolvimento sobre a terciariedade
consonantica das linguas semiticas e sobre a permanencia dessa forma
na base de toda forma verbal no hebraico]. E um dos trac;os pOl' onde
podcmos vcr que ° que esta em questao, no que diz respeito a uma das

raizes da estrutura onde se constitui a linguagem, e essa alguma coisa
que se chama, primeiramente, leitura dos signos, uma vez que eles ja
aparecem a~tes de todo uso da escrita - ja assinalei isso para voces, ao
terminal', da ultima vez - de uma forma surpreendente, de uma forma
que parece antecipar - se a coisa d.eve ser admitida - em quase urn
milenio 0 uso dos mesmos sinais nos alfabetos que sao os alfabetos
mais correntes, que san os ancestrais diretos do nosso: alfabeto latino,
etrusco, etc., os quais se acham, pel a mais extra ordinaria mimicry31 da
hist6ria, sob uma forma identica em marcas feitas em ceriimicas pre-
dinasticas do antigo Egito. Sao os mesmos sinais, embora nao se deva
cogitar que eles tenham podido, aquela epoca, de alguma forma ser
empregados em usos alfabeticos, ja que a escrita alfabetica estava, naquele
momento, longe de nascer. Voces sabem que, mais acima, fiz alusao
aqueles famosos seixos do Mas d'Azil, que san muito importantes nos
achados feitos ali, a ponto de, no final do paleolitico, um estagio ser
denominado com 0 termo aziliano pelo fato dele se relacionar com 0

que podemos definir como 0 ponto de evolugao tecnica no final do
paleolitico, no periodo nao propriamente falando de transigao, mas de
pre-transigao do paleolitico ao neolitico. Nesses seixos do Mas d'Azii
encontramos sinais analogos, cuja estranheza espantosa, pOl'se assemelhar
tao de perto aos sinais do nosso alfabeto, po de desviar, voces sabem,
espiritos que nao eram especialmente mediocres a toda sorte de especulag6es
que s6 podiam levar a confusao, ate ao ridiculo.

Permanece, todavia, 0 fato de que a presenc;a daqueles elementos
esta ali para nos fazer tocar alguma coisa que se prop6e como radical
dentro do que podemos chamar de enlac;amento da linguagem com 0

real. Obviamente, problema que s6 se coloca uma vez que pudemos
vel' primeiro a necessidade, para compreender a linguagem, de ordena-
la pOl' meio do que podemos chamar de uma referencia a si mesma, a
sua pr6pria estrutura como tal, que nos colocou a que podemos quas
chamar de seu sistema, como algo que de alguma maneira nao se sustenla
com uma genese puramente utilitaria, instrumental, pratica, uma genes
psicol6gica, que nos mostra a linguagem como uma ordem, um registro,
uma fungao on de toda a nossa problematica e que precisamos ve-la
como capaz de funcionar fora de toda consciencia pOl' parte do sujeito,
e cujo campo somas levados a definir como sendo caracterizado pOl'

valores estruturais que Ihe sao pr6prios. Desde logo, e necessaria cstabcl ' ' 'I'



II IIIIHillo de seu funcionamento com aquela coisa que, no real, leva a
II1I l!larca. E ela centrifuga ou centripeta? E ai, ao redor deste problema

1111('116scstamos pOl' enquanto, nao detidos, mas em suspensao.
I~:,portanto, enquanto 0 sujeito, a prop6sito de algo que e marca,

II11(' 'slgno, ja Ie antes de se tratar dos sinais da escrita, que ele percebe
1I11()slnais podem trazer pedac;os diversamente reduzidos, recortados
!It' Hlia rnodulac;ao falante e que, invertendo sua func;ao, pode ser admitido
II cr em seguida 0 suporte fonetico, como se diz. Voces sabem que e de
1'111 () assim que nasce a escrita fonetica, que nao ha nenhuma escrita
nlll S 'U conhecirnent032, mais exatamente, que tudo 0 que e da ordem
!IIIcscrlta, propriamcnte f;dando, e nao sirnplesmcntc de um desenho,
(, nIgo que comec;a sempre com 0 usa combinado desses desenhos
11I1Ilpliricados, desses desenhos abreviados, desses desenhos apagados
(1'1' hamamos diversamente, impropriamente de ideogramas em particular.
A combinac;ao desses desenhos com urn usa fonetico dos mesmos sinais
1I11' lem a aparencia de representarem alguma coisa, a combinac;ao de
IIIIIIJOS parece, por exemplo, evidente nos hier6glifos egipcios. Alias,
pod damos, bastando olhar uma inscric;ao hierogJifica, crer que os egipcios
II. 0 tinham outros objetos de interesse alem da bagagem, soma muito
IIll1ilada, de urn certo numero de animais, de urn numero muito grande,
!Ie urn numero de passaros a bem dizer surpreendente pela incidencia
('om a qual podem efetivamente intervir os passaros nas inscric;6es que
pr' Isam ser comemoradas, de um numero sem duvida abundante de
f'Ol"lllasinstrumentais agrarias c outras; de alguns sinai;' tambem quc,
d('sde sempre, foram utcis sob sua forma simplificada: 0 trac;o unario
prllllciro, a barra, a cruz da multiplicac;ao que, alias, nao designam as
opcrac;6es que foram posteriormente relacionadas a esses sinais, mas
t'lll"illlno conjunto, e totalmente evidente, a primeira vista, que a bagagem
!II' d senhos de que se trata nao tern proporc;6es, nao tern congruencia
('()III a diversidade efetiva dos objetos que poderiam ser validamente
t:vocados em inscric;6es duraveis. Assim, 0 que voces veem, 0 que tento
!I(:signar-Ihes e que e importante designar de passagem para dissipar
('olll"us6es para aqueles que nao tern tempo de ir ver as coisas mais de
Iwrto, c que, par exemplo, a figura de urn grande bufo, de uma coruja,
para lamar uma forma de passaro noturno particularmente bem desenhada,
"I ..(vel nas inscric;6es classicas em pedra, n6s a veremos reaparecer
('xl rcmamente amiude, e por que? Nao e certamente porque se trate
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sempre deste animal, e que 0 nome comum desse animal na Hngua
egipcia antiga 'pode ser a ocasiao de urn suporte para a emissao labial
m e que cad a vez que voce ve esta Figura animal, trata-se de'um

m e de mais nada, cujo m, alias, longe de estar representado sob seu
valor somente literal, cada vez que voce en contra essa figura da dita
grande coruja, e suscetivel de algo que se faz mais ou menos assim. 0
m significara mais de uma coisa e, em particular, 0 que n6s nao podemos,
nao mais nessa lingua que na lingua hebraica, quando nao tern os a
adjunc;ao dos pontos-vogais, que n6s nao estamos bem fixados sobre os
suportes vocalicos, nao saberemos como exatamente se completa esse
m, mas ja sabemos bastante, a partir do que podemos construir da
sintaxe, para saber que esse m pode igualmente representar uma certa
func;ao, que c aproximadamente uma func;5.ointrodut6ria do tipo: vejam,
uma func;ao de fixac;ao da atenc;ao, se se pode dizer, urn eis aqui. Ou
ainda, em outros casos, em que provavelmente ele devia se distinguir
por seu apoio vocalico, podia representar uma das formas, nao da negac;ao,
mas de algo que e necessario precisar, com mais intensidade, do verba
negativo, de algo que isola a negac;ao sob uma forma verbal, sob uma
forma conjugavel, sob uma forma nao simplesmente niio, mas de algo
como diz-se que niio. Em resumo, que e urn tempo particular de urn
verba que n6s conhecemos, que e certamente negativo, ou mesmo mais
exatamente uma forma particular em dois verbos negativos: 0 verba
imi por urn lado, que parece querer dizer niio seT, e 0 verba tm, pOl'

outro lado, que indicaria mais especialmente a nao-existencia efctlvfl.



Significa dizer a voces, a~esse respeito, e introduzindo a esse respeito
de uma forma antecipada a fungao, que nao e a-toa que isso diante do
que n6s nos achamos ao avangarmos neste caminho e a relagao que
aqui se encarna, se manifesta imediatamente da coalescencia a mais
primitiva do significante com alguma coisa que imediatamente levanta
a questao do que e a negagao, de que ela esta mais pr6xima.

Sera que a negagao e simplesmente uma conotac;ao que, todavia, se
prop6e como da questao do momenta em que, em relac;ao a existencia,
ao exercicio, a constituic;ao de uma cadeia significante, introduz-se ali
uma especie de indice, de sigla suplementar, de palavra virtual como
nos exprimimos, que deveria, portanto, ser sempre concebida como
uma especie de invenc;ao segunda, mantida pelas necessidades da utilizac;ao
de alga que se situa em diversos niveis? No nivel da resposta, a que e
posta em questao pela interrogac;ao significante, isso nao estd la, sera
que e no nivel da resposta que este nao e? parece bem manifestar-se na
lingua como a possibilidade da emissao pura da negac;ao nao? Sera
que, par outro lado, e na marca das relac;6es que a negac;ao se imp6e,
e sugerida pel a necessidade da disjunc;ao, tal coisa nao e se tal outra e,
au nao poderia ser com tal outra, em suma, a instrumento da negac;ao?
N6s a sabemos, claro, nao menos que outros. Mas se, no que diz respeito
a genese da linguagem, estamos reduzidos a fazer do significante alga
que deve pouco a pouco se elaborar a partir do signa emocional, a
problema da negac;ao e alga que se coloca como, propriamente falando,
de urn salta, ate mesmo de urn impasse.

Se, fazendo do significante alguma coisa totalmente outra, alga, cuja
genese e problematica, nos leva ao nivel de uma interrogac;ao sabre
uma certa relac;ao existencial, aquela que, como tal, ja se situa numa
referencia de negatividade, a modo sob a qual a negac;ao aparece, sob a
qual a significante de uma negatividade efetiva e vivido, pode surgir, e
alguma coisa que toma urn interesse todo outro e que nao e, desde ja,
par acaso, e sem ser de natureza a esclarecer-nos, quando n6s vemos
que, desde as primeiras problematicas, a estruturac;ao da linguagem se
identifica, sc 5e poclc dizer, na rccupcrac;;ao cia primeira conjugac;;ao dc
uma emissao vocal com urn signo como tal, isto e, com alga que ja se
refere a uma primeira manipulac;ao do objeto. N6s a chamamos de
simplificadora, quando se tratou de definir a genese do trac;o. 0 que e
que hii de mais destruido, de mais apagado de urn objeto. Se e do objeto

que a trac;o surge, e alga do objeto que a trac;o retem, justamente, sua
unicidade. 0 apagamento, a destruic;ao absoluta de todas essas outras
emergencias, de todos esses outros prolongamentos, de todos esses outros
apendices, de tudo a que pode haver de ramificado, de palpitante, ora,
essa relac;ao do objeto com a nascimento de alga que se chama aqui
signo,ja que ele nos interessa no nascimento do significante, e exatamente
em torno disso que estamos detidos, e em torno do que nao e sem
promessa que tenhamos feito, se se pode dizer, uma descoberta - pais
acredito que e uma - esta indicac;ao de que ha, digamos, num tempo,
urn tempo recuperavel, historicamente definido, urn momenta em que
alguma coisa esta ali para ser lida,lida com a linguagem quando ainda
nao ha escrita. E e pela inversao dessa relac;ao, e dessa relac;ao de leitura
do signa, que pode nascer em seguida a escrita, uma vez que ela pode
servir para conotar a fonematizac;ao.

Mas se parece, nesse nivel, quejustamente a nome pr6prio, enquanto
ele especifica como tala enraizamento do sujeito, esta mais especialmente
ligado que urn outro, nao a fonematizac;ao como tal, a estrutura da
linguagem, mas aquilo que jei na lingua esta pronto, se podemos dizer
assim, para receber essa informagao do trago; se a nome pr6prio ainda
traz a marca disso ate para n6s e em nosso usa, sob essa forma que de
uma lingua para outra nao se traduz, ja que ele apenas se transp6e, se
transfere, e e exatamente essa sua caracteristica - eu me chama Lacan
em todas as linguas e voces tambem, cada urn par seu nome. Isso nao
e urn fato contingente, urn fato de limitac;ao, de importfmcia, urn fato
sem sentido, posta que, ao contrario, e aqui quejaz, que reside a propriedade
muito particular do nome, do nome pr6prio na significac;ao. Nao sera
is so feito para fazer com que nos interroguemos sabre a que hei nissa,
nesse ponto radical, arcaico, que precisamos com toda a necessidade
supor na origem do inconsciente, is to e, dessa alguma coisa pela qual,
enquanto a sujeito fala, ele s6 pode avangar sempre mais adiante na
cadeia, no desenrolar dos enunciados, mas que, dirigindo-se aos enunciados,
par esse fato mesmo, na enunciagao ele elide alga que e, propriamente
falando, a que ele nao podc sabcr, isto e, 0 nome do que elc e enquanto
sujeito da enunciagao. No ato da enunciagao hii essa nominac;;ao latente
que e concebivel como sendo a primeiro nucleo, como significante, do
que em seguida vai se organizar como cadeia girat6ria, tal como representei



JIll1':1 voces desde sempre, desse centro, do corac;ao falante do sujeito
'III' chamamos de inconsciente.

Aqui, antes que avancemos mais adiante, creio dever indicar alguma
('()Isa que e apenas a convergencia, a ponta de uma tematica que ja
lI!Jordamos em varias ocasi6es neste seminario, em varias ocasi6es tomando-
:I nos diversos niveis aos quais Freud foi levado a aborda-Ia, a representa-
la, a representar 0 sistema, primeiro sistema psiquico, tal como Ihe foi
n cessario representa-Io, de alguma maneira, para fazer sentir 0 que
'sta em causa, sistema que se articula como inconsciente, pre-consciente,
consciente. Muitas vezes tive de descrever, nesse quadro, sob formas
diversamente elaboradas, os paradoxos aos quais as formulac;6es de
Freud, no nivel do Entwurf, por exemplo, nos confrontam. Hoje me
aterei a uma topologizac;ao tao simples quanta a que ele da no final da
Traumdeutung, ou seja, a das camadas atraves das quais podem acontecer
as ultrapassagens, os limiares, as irrupc;6es de urn nivel para 0 outro,
tal como nos interessa no mais alto grau, a passagem do inconsciente
no pre-consciente, por exemplo, que e de fato urn problema, que e urn
problema - alias, noto-o com satisfac;ao, de passagem, esse nao e certamente
o menor esforc;o que eu possa esperar do esforc;o de rigor em que arras to
voces, que imponho a mim mesmo para voces aqui, e que os que me
escutam, que me ouvem, levam as coisas a urn grau susceptivel de ir
acliante. Em seu notavel texto, publicado em Temps modernes, sobre 0

assunto do Inconsciente, Laplanche e Leclaire - nao distingo por enquanto
a parte de cad a urn deles nesse trabalho - se interrogam qual a ambigiiidade
que permanece na enunciac;ao freudiana, que concerne ao que se passa
quando podemos falar da passagem de alguma coisa que estava no
lnconsciente e que vai no pre-consciente. Significa dizer que se trata
apenas de uma mudanc;a de investimento, como eles colocam muHo
jllstamente a questao, ou trata-se de que ha uma dupla inscric;ao? Os
:lulOres nao disfarc;am sua preferencia pela dupla inscric;ao, eles nos
IlIcllcam isso em seu texto. Ai esta, no entanto, urn problema que 0 texto
d 'ixa aberto e, afinal, isso com que nos ocupamos nos permitira, este
11110, lrazer talvez alguma resposta a isso ou pelo menos alguma precisao.

(;ostaria, ii. guisa de introduc;ao, de Ihes sugerir 0 seguinte: e que, se
d('v()lIl()S considerar que 0 inconsciente e esse lugar do sujeito on de
III () rala, acabamos por nos aproximarmos desse ponto on de podemos
dl~.(·1''Ill alguma coisa, ii. revelia do sujeito, esta profundamente remanejada

pelos efeitos da retroac;ao do significante, implicados na fOlIa.E na m elida
- e pela menor de suas palavras - em que 0 sujeito fala, que tudo 0 qu
ele pode sempre fazer, uma vez mais, e nomear-se sem 0 saber, sem
saber por qual nome? Sera que nao podemos ver que, para sHuar, em
suas relac;6es, 0 inconsciente e 0 pre-consciente, 0 limite para n6s nao
deve ser situ ado primeiro em algum lugar no interior, como se diz, de
urn sujeito que mais nao seria que 0 equivalente do que se chama, no
sentido amplo, de psiquico? 0 sujeito de que se trata para n6s e, sobretudo,
se tentamos articu1<i-Io como 0 sujeito do inconsciente, comport a uma
outra constituic;ao da fronteira; aquilo que e do pre-consciente, na medida
em que 0 que nos interessa no pre-consciente e a linguagem, a linguagem
tal como efetivamente n6s nao apenas a vemos, a ouvimos falar, mas
tal como ela escande, articula nossos pensamentos. Toclos sabem que
os pensamentos de que se trata, no nivel do inconsciente, mesmo se
digo que eles sao estruturados como uma linguagem - evidentemente,
e porque eles esUio estruturados em ultimo termo e num ultimo nivel
como uma linguagem que eles nos interessam - mas a primeira coisa a
constatar, os pensamentos de que falamos, e que nao e facil faze-Ios
exprimirem-se na linguagem comum. 0 que importa ever que a Iinguagem
articulada do discurso com urn, em relac;ao ao sujeito do inconsciente,
enquanto ele nos in teressa, esta do lado de fora. Urn lado de fora que
reline em si 0 que chamamos de nossos pensamentos intimos, e essa
linguagem que escoa do lado de fora, nao de uma maneira imaterial,
porque sabemos bern, pois toda sorte de coisas all esta para no-Io representar,
n6s sabemos 0 que nao sabiam talvez as culturas em que tudo se passa
no sopro da palavra, n6s que temos diante de nos quilos de linguagem,
e que sabemos, alem do mais, inscrever a fala mais fugidia em discos,
sabemos bem que 0 que e falado, 0 discurso efetivo, 0 discurso pre-
consciente, e inteiramente homogeneizavel como algo que se mantem
do lado de fora. A Iinguagem, em substancia, corre as ruas e, ali, ha
efetivamente uma inscric;ao sobre uma fita magnetica da necessidade.
o problema do que se passa quando 0 inconsciente chega a se fazer
ouvir ali e 0 problema do limite entre esse inconsciente e esse pre-
conscien te.

Como precisamos ver esse limite? E 0 problema que, por enquanto,
YOU deixar aberto. Mas 0 que podemos, no momento, indicar e qu ,



ao passar do inconsciente para 0 pre-consciente, 0 que se constituiu no
inconsciente encontra um-disourso ja existente, se se pode dizer, um
jogo de signos em liber'dade, nao somente interferindo com as coisas do
real, mas pode-se dizer estreitamente, tal um mlcelio, tecido em seus intervalos.
Do mesma modo, nao e af que esta a razao verdadeira do que se parle
ch~mar de fascina9ao, de estorvo fdealista? Na experiencia filos6fica, se 0

homem se apercebe, ou ere se aperceber que nunca tem mais que idiias
das coisas, isto e, que das coisas ele s6 conhece enfim as ideias, e justamente
porque, ja no mundo das coisas, esse embrulho num universo do discurso
e algo que nao e de forma alguma desembara9avel. 0 pre-consciente, em
suma, esta desde ja no real, e 0 estatuto do inconsciente, pOI'sua vez, se
ele levanta urn problema, e porque se constituiu num nivel totalmente
outro, num nivel mais radical da emergencia do ato de enuncia9ao. Nao
ha, a principio, obje9ao a passagem de algo do inconsciente para 0 pre-
consciente, 0 que tende a se manifestar, cujo carateI' contradit6rio Laplanche
e Leclaire notam muito bem. 0 inconsciente tem, como tal, seu estatuto
como alga que, par posi9ao e par estrutura, nao poderia penetrar no nivel
em que e suscetivel de lima verbaliza9ao pre-consciente. E, no entanto,
dizem-nos, esse inconsciente, a todo momenta, faz esfor90, empurra em
dire9ao a fazer-se conhecer. Seguramente, e nao sem razao, e que ele
esta em sua casa, se podemos dizer, em urn universo estruturado pelo
discurso. Aqui, a passagem do inconsciente para 0 pre-consciente nao e,
pode-se dizer, mais que uma especie de ereito de irradia9ao normal do
que gira na constitui9ao do inconsciente como tal; daquiIo que no inconsciente,
man tern presente 0 funcionamento primeiro e radical da articula9ao do
sujeito enquanto sUjeito falante. 0 que e preciso vel' e que a ordem que
s~ria aquela do inconsciente pre-consciente e depois chegaria a consciencia,
nao pode ser aceita sem ser revista, e pode-se dizer que, de certo modo, ja
que devemos admitir a que e pre-consciente como definido, como estando
na circula9ao do mundo, na circula9ao real, devemos conceber que a que
se passa no nivel do pre-consciente e algo que temos de IeI' da mesma
maneira, sob a mesma estrutura, que e aquela que eu tentava fazer voces
sentirem, nesse ponto de raiz onde algo vem trazer a linguagem a que se
poderia chamaI' de sua ultima san9ao, esta leitura do signo.

~-
percep~ao

~

No nivel atual da vida do sujei.to constituido, de um sujeito elaborado pOl'
uma longa hist6ria de cultura, 0 que se passa e, para 0 sujeito, uma leitura
do lado de fora do que e ambiente, pelo fato da presen9a da linguagem no
real, e no nivel da consciencia este nivel que, para Freud, sempre pareceu
ser um problema; ele nunca deixou de indicar que era certamente oobjeto
de uma futura precisao, de uma articula9ao mais precisa quanto a sua fun9ao
econ6mica. No nivel em que ele no-Io descreve no come90, no momenta
em que se liberta seu pensamento, lembremo-nos de como ele nos descreve
essa camada protetora que ele designa com 0 termo j; e antes de tudo algo
que, para ele, deve ser comparado com a pelicula de superficie dos orgaos
sensoriais, is to e, essencialmente como algo que filtra, que [echa, que s6
retem esse indice de qualidade cuja fun9ao nos mostramos ser homologa
com esse in dice de realidade que nos permite ate apreciar 0 estado em que
estamos, bastante para ficarmos seguros de que nao sonhamos, se se trata
de algo analogo. E, na verdade, algo do visivel 0 que vemos. Da mesma
forma, a consciencia, em rela9ao ao que constitui 0 pre-consciente e nos
faz este mundo estreitamente tecido pOl'nossos pensamentos, a consciencia
e a superficie pOl'onde alguma coisa que esta no cora9ao do sujeito recebe,
se se pode dizer, de fora seus pr6prios pensamentos, seu pr6prio discurso. A
consciencia ali esta para que a inconsciente, se se pode dizer assim, recuse
o que Ihe vem do pre-consciente ou escolha ali da maneira mais estreita
aquilo de que ele tern necessidade para seus oficios.



I': 0 que e isso? £: bem aqui que encontramos esse paradoxa que e 0
qll 'chamei de 0 entTecruzamento dasfunr;6es sistemicas, nesse primeiro
11v'l, tao essencial de ser reconhecido, da articulac;ao freudiana, 0
iii 'onsciente e representado por ele como urn fluxo, como urn mundo,
como uma cadeia de pensamentos. Sem duvida a conscHlncia tambem
('.r ita da coerencia das percepc;6es. 0 teste de realidade e a articulac;ao
das percepc;6es entre si num mundo ... Inversamente, 0 que encontramos
110 inconsciente e essa repetic;ao significativa que nos leva de algo que
H ' chama pensamentos, Gedanken, muito bem formados, diz Freud, a
\lma concatenac;ao de pensamentos que nos escapa a n6s mesmos. Ora,
() que e que 0 pr6prio Freud vai dizer-nos? 0 que e 0 que 0 sujeito
I>usca no nivel de urn e de outro dos dois sistemas? Que no nivel do
pre-consciente 0 que buscamos seja, propriamente falando, a identidade
dos pensamentos, eo que foi elaborado por todo esse capitulo da filosofia;
o csforc;o de nossa organizac;ao do mundo, 0 esforc;o 16gico, e, falando
propriamente, reduzir 0 diverso ao identico, e identificar pensamento
a pensamento, proposic;ao a proposic;ao em relac;6es diversamente articuladas
(PiC formam a pr6pria trama do que se chama de 16gica formal, 0 que
I 'vanta, para aquele que considera de urn modo extremamente ideal 0
'<IiIlcio da ciencia como podendo ou devendo, mesmo virtualmente,

H'I' ja acabado, 0 que levanta 0 problema de saber se efetivamente toda
'iencia do saber, toda captac;ao do mundo de uma forma ordenada e

arLiculada nao desemboca numa tautologia. Nao foi a toa que voces
III ouviram varias vezes evocar 0 problema da tautologia e nao poderiamos
de maneira alguma terminar, neste ano, nosso discurso sem trazer para
essa questao urn julgamento definitivo.

o mundo, portanto, este mundo, cuja func;ao de realidade e ligada a
1'11Oc;aoperceptiva, e, apesar de tudo, aquilo em torno do qual n6s s6
progredimos em nosso saber pela via da identidade dos pensamentos.
Isso, para n6s, nao e de forma alguma urn paradoxo, mas 0 paradoxal e
I 'I', no texto de Freud, que 0 que 0 inconsciente busca, 0 que ele quer,
HI: podemos di·zer assim, que 0 que e a raiz de seu funcionamento, de
,'\1:1entrada em jogo, e a identidade das percepc;6es, isto e, que is so
II!iO teria literalmente sentido algum se 0 que estava em questao nao
I'OHSC 0 seguinte: que a relac;ao do inconsciente com 0 que ele busca
('11\seu modo pr6prio de retorno ejustamente aquilo que uma vez percebido
{, 0 identicamente identico, se podemos dizer, e 0 percebido daquela

vez ali, e esse ~nel que ele passou ao dedo dessa vez com a punc;i\o. £
e justamente isso 0 que faltara sempre: e que, em toda especie de outra
reaparic;ao do que responde ao significante original, no ponto onde estci
a marca que 0 sujeito recebeu deste, seja 0 que for, que esta na origem
do Urverdriingt, faltara sempre ao que quer que seja que venha representa-
10,essa marca que e a marc a unica do surgimento original de urn significante
original que se apresentou uma vez no momenta em que 0 ponto, 0

algo do Urverdriingt em questao passou a existencia inconsciente, a
insistencia nessa ordem interna que e 0 inconsciente, entre, por urn
lado, 0 que ele recebe do mundo exterior e onde ele tern coisas a ligar;
e, pelo fato de liga-Ias sob uma forma significante, ele s6 as pode receber
em sua diferenc;a. E e exatamente por isso que ele nao pode de maneira
nenhuma ser satisfeito por essa procura como tal da identidade perceptiva,
se e isso mesmo que 0 especifica como inconsciente. Isso nos da a triade
consciente-inconsciente-pre-consciente, numa ordem ligeiramente modificada
e, de certa forma, que justifica a f6rmula que ja tentei dar a voces do
inconsciente, ao dizer que ele se achava entre percepc;ao e consciencia,
tal como se diz: entre 0 couro e a carne.

£: exatamente ai que esta algo que, uma vez que 0 colocamos, nos
indica que nos report em os aquele ponto do qual eu parti ao formular
as coisas a partir da experiencia filos6fica da procura do sujeito, tal
como ela existe em Descartes, ja que ele e estreitamente diferente de
tudo 0 que se pode fazer em algum Dutro momenta da reflexao filos6fica,
porque e 0 pr6prio sujeito que e interrogado, que busca se-Io como tal,
o sujeito enquanto ai vai com toda a verdade em seu prop6sito; que 0

que e ali interrogado e nao 0 real e a aparencia, a relac;ao de quem
existe e de quem nao existe, do que permanece e do que foge, mas
saber se se pode confiar no Outro, se, como tal, 0 que 0 sujeito recebe
do exterior e urn signo confiavel.

Eu sou ~ Eu penso---------
Eu sou ~_E_u_p_e_n_so _

Eu sou ~ Eu penso, etc

o penso logo sou, eu ja 0 triturei suficientemente diante de vo R

para que possam vel' agora mais ou menos como se coloca 0 probl mil.

Esse penso, do qual dissemos que propriamente falando era urn 11011



sens - e e 0 que the da 0 valor - ele, obviamente, mio tern mais sentido
que 0 minto, mas ele, a parf(r de sua articula«;ao, s6 pode dar-se conta
de que logo existo nao e a conseqi.iencia que ele tira, mas e que ele s6
pode pensar a partir do momenta em que verdadeiramente ele come«;a
a pensar.

Quer dizer que e enquanto este eu penso impossivel passa a algo
que e da ordem do pre-consciente, que ele implica como significado, e
nao como consequencia, como determina<;ao ontol6gica, que implica
como significado que este penso remete a urn sou que doravante nao e
mais senao 0 x de sse sujeito que buscamos, a saber, do que ha na partida
para que se possa produzir a identificaC;ao desse penso. Observem que
isso continua, e assim por diante; se penso que penso que sou - nao
estou mais ironizando, se penso que nao posso fazer mais que ser urn
pensa-ser ou urn serpensante - a penso que esta aqui no denominador
ve muito facilmente se reproduzir a mesma duplicidade, a saber: que
tudo a que posso fazer e dar-me conta de que, pensando que penso,
esse penso que esta na extremidade de meu pensamento, sabre meu
pensamento, e ele pr6prio urn penso que reproduz 0 penso logo sou.
Sera isso ad infinitum? Certamente nao. E tambem urn dos modos
mais correntes dos exercicios filos6ficos, quando se come<;ou a estabelecer
uma tal f6rmula, que, aoaplicar que 0 que se pode reter de experiencia
efetiva e, de alguma maneira, indefinidamente multiplicavel como num
jogo de espelhos. Ha urn pequeno exercicio que e aquele ao qual me
dediquei num tempo - meu pequeno sofisma pessoal - a da asser<;ao
de certeza antecipada a prop6sito do jogo dos discos, on de e da referencia
daqui!o que fazem as dois outros que urn sujeito deve deduzir a marca
par ou impar de que ele pr6prio esta afetado em suas costas, isto e,
algo de muito pr6ximo aquilo de que se trata aqui. E fici! ver, na articula«;ao
deste jogo que, longe que a hesita«;ao que e, de fato, completamente
possivel de se ver produzir, pois se vejo os outros decidirem demasiado
rapidamente, pela mesma decisao que quero tomar, is to e, que estou,
como eles, marcado por urn disco da mesma cor, se os vejo tirar demasiado
rapidamente suas conclus6es, tirarei disso justamente a conclusao ...
Posso, no ~nomento, ver surgir para mim alguma hesita<;ao, a saber, que
se eles viram tao rapidamente 0 que eles eram, e que eu mesmo sou
bastante distinto deles para..rne fazer apanhar, pais com toda l6gica eles

devem fazer a mesma reflexao. N6s os veremos tambem oscilar e dizer-
se: "Olhemos isso duas vezes", is to e, que os tres sujeitos terao a mesma
hesita<;ao juntos, e demonstra-se facilmente que e efetivamente ao cabo
de tres oscilac;6es hesitantes que eles poderao verdadeiramente ter e
terao, certamente e de alguma forma plenamente, figuradas pel a escansao
de sua hesita<;ao, as limita«;6es de todas as possibilidades contradit6rias.

Ha algo de analogo aqui. Nao e indefinidamente que pode~os incluir
todos os penso, logo sou em urn penso. Onde esta 0 limite? Eo que n6s
nao podemos imediatamente aqui tao facilmente dizer e saber. Mas a
questao que coloco, ou mais exatamente, a que you pedir-Ihes que
acompanhem, parque, e 6bvio, voces VaGse surpreender, talvez, mas e
da seqi.iencia que voces verao vir juntar-se aqui que pode modificar,
quero dizer tornar operante ulteriormente, a que me pareceu a prirneira
vista s6 como uma especie de jogo, ate como se diz uma recreaC;ao
matematica. Se vemos que alguma coisa na apreensao cartesiana, que
termina certamente em sua enunciac;ao em dais niveis diferentes, ja
que tambem ha alguma coisa que nao pode ir mais longe que isso que
e inscrito aqui, e e preciso que ele fac;a intervir algo que vem, nao da
pura elabora<;ao, sabre 0 que eu me posso fundar?, a que e confiavel?
Ele vai ser levado como todo 0 mundo a ten tar se desembara<;ar com a
que se vive no exterior, mas na identifica«;ao que e a que se faz com 0

tra<;o unario. Sera que nao ha bastante disso para suportar esse ponto
impensavel e impossivel do penso, ao menos sob sua forma de diferenc;a
radical? Se e par 1 que n6s representamos esse penso que, repito, na
medida_que ele s6 nos interessa porque tern rela<;ao com 0 que se da na
origem da nomina<;ao, ja que e 0 que implica a nascirnento do sujeito -
a sujeito e 0 que se nomeia - se nomear e antes de tudo alga que tern
a ver com uma leitura do tra<;o 1, designando a diferenc;a absoluta,
podemos perguntar-nos como cifrar a especie de sou que aqui se constitui
em alguma especie retroativamente, simplesmente pela reproje<;ao do
que se constitui como significado do penso, a saber, a mesma coisa, 0

desconhecido Ii) do que esta na origem sob a forma do sujeito.
Se 0 1 que aqui indico, sob a forma definitiva que YOU the deixar, e

algo que aqui se sup6e numa problematica total, a saber, que e tao
verdadeiro que ele nao e, posto que ele s6 e ao pensar a pensar, e
todavia correlativo, indispensavel- e e exatamente 0 que faz a for«;a do
argumento cartesiano de toda apreensao de urn pensamento, desde 0



1I10!llento em que ele se encadeia - esse caminho Ihe e aberto em direC;ao
II urn cugitatum de algo que se articula: cogito ergo sum. Vou saltar pOl'
Ilojc os intermediarios disso, porque voces verao na sequencia donde
<l! 'S vem e porque. afinal. no ponto em que me encontro, foi necessario
que eu passasse pOl' aiL Ha algo de que direi que e ao mesmo tempo
paradoxal- pOl' que nao dizer divertido? - mas Ihes repito: se isso tern
um interesse, e pelo que isso pode tel' de operante. Uma tal f6rmula em
rnatematica e 0 que se chama de serie. Passo para voces aquilo que pode
irnediatamente, para qualquer pessoa que tenha uma pratica da matematica,
s' colocar como questao: se e uma serie, e uma serie convergente? Isso
quer dizer 0 que? Isso quer dizer que, se no lugar de tel' pequeno i voces
livessem 1 pOl' toda parte, urn esforc;o de formalizac;ao lhes permitiria
imediatamente vel' que essa serie e convergente, isto e, que se minha
Icmbranc;a e boa, ela e igual a algo como:

1+1/5
-2-

o importante e que isso quer dizer que se voces efetuarem as operac;6es
de que se trata, voces terao, portanto, os valorcs que, se voces os reportarern,
tomarao aproximadamente essa forma, ate vir a convergir sobre urn
valor perfeitamentc constante que se chama de limite:

11+ - = 21
1+-\-= ~ 1+

1+ 1-iT 1+

_! ,etc
5

Encontrar uma formula convergente na f6rmula precedente nos
i1ltcressaria tanto menos quanto 0 sujeito e urna func;ao que tende a
lima perfeita estabilidade. Mas 0 que e interessante - e e ai que dou
lIm saito, porque, para fornecer os elementos necessarios a compreensao,
!lao vejo Dutro jeito senao comec;ar a projetar a tarefa e voltar em seguida
~ Ianlerna -lomem i confiando em mim com 0 valor que ele tern exatarnente
11:1Icoria dos numerus, onele c charnado de imaginario - nao e urna

homonirnia q~e, pOl' si s6, me parece aqui justificar essa extrapolac;. 0

~et6dica, esse pequeno momenta de saito e de confianc;a que Ihes pcc;o
fazercrn -- esse valor imaginario e 0 seguinle: IT Voces sabern, se.la
como for, 0 suficiente de aritmetica elemental' para saberem que IT
ralZ de menos urn nao e nenhum numero real. Nao ha nenhum numer~
negativo, /-1/ pOl' exemplo, que possa de algum modo preencher a func;ao
de ser a raiz de urn numero qualquer cujo fator seria IT POl' que?
Porque, para ser a raiz quadrada de urn numero negativo, quer dizer
que elevado ao quadrado, da urn numero negativo. Ora, nenhum numero
elevado ao quadrado pode dar urn numero negativo, ja que todo nurnero
negativo elevado ao quadrado torna-se positivo. It pOl' isso que IT e
apenas urn algoritmo, mas urn algoritmo que serve. '

Se voces definem como numero complexo todo numero composto de
urn numero real a ao qual e acrescido urn numero imaginario, isto e,
urn numero que nao pode de forma alguma se adicionar a ele - ja que
ele nao e urn numero real - feito do produto de IT, com b, se voce
define isso como numero complexo, voce podera fazer com esse numero
complexo, e com 0 mesmo sucesso, todas as operac;6es que voce pode
fazer com numeros reais, e quando voces se tiverem lanc;ado nesse
~ami~ho: voces terao tido nao somente a satisfac;ao de perceber que
ISSO funclOna, mas que isso permitira fazer descobertas, isto e, perceber
que os numeros assim constituidos tern urn valor que permiLe notadamente
operaI' de maneira puramente numerica com 0 que se chama de vetores
isto e, com grandezas que serao nao somente providas de urn valo:
diversamente represenUivel pOl' urn comprimento, mas, alem disso, que
gr_ac;asaos numeros complexos voces poderao implicar em sua conotac;ao,
nao somente a dita grandeza, mas sua direc;ao e, sobretudo, 0 angulo
que ela faz com tal outra grandeza, de sorte que IT que nao e um
n.umero real, mostra, do ponto de vista operat6rio, te~ uma potencia
smgularmente mais prodigiosa, se posso dizer, que tudo aquilo de que
~oce dis~6s ate agora limitando-se a serie dos numeros reais_ Isso para
mtroduzl-Ios ao que e esse pequeno i.

E entao, se se sup6e que buscamos aqui conotar, de maneira numerl :1,
alguma coisa sobre a qual podemos operar, dando a ela ess' VG)or'

convencional de IT, sso quer dizer 0 que? Que, assim como no' d 'e11 'UIIIO

a elaborar a funC;ao da unidade como funl;ao da dif'erenc;a r'~ldl'III II I

I



determinac;ao desse centro ideal do sujeito, que se chama de Ideal do
-'

Eu, assim tambem na sequencia, e pOl'uma boa razao, e que 0 identificaremos
aquilo que ate agora introduzimos emnossa conotac;ao pessoal como'
isto e, a func;ao imaginaria do falo. Vamos nos dedicar a extrair dessa
conotac;ao, IT, tudo aquilo a que ela pode nos servir de urn modo operat6rio.

e isso e bastante interessante, pois a primeira coisa que n6s encontramos
e 0 seguinte: e que a relac;ao essencial desse algo que buscamos como
sendo 0 sujeito, antes que ele se nomeie, no uso que ele po de fazer de
seu nome simplesmente para ser 0 significante do que ha a significar,
isto e, da questao do significado justamente dessa adic;ao dele mesmo
com seu proprio nome, e imediatamente splitter, dividi-Io em dois, fazer
com que s6 reste uma metade de literalmente

i + 1-2-' daquilo que havia em presenc;a.

\{1+ 1 ,etc
1

~+--
v=t+l

Mas, enquanto aguardamos, a utilidade de sua introduc;ao, nesse nivel,
se ilustra nisso: e que se voces pesquisam 0 que ela faz, essa func;ao,
em outros termos, e fl que esta ali em toda parte onde voces viram
urn pequeno i, voces veem aparecer uma func;ao que nao e de forma
alguma uma func;ao convergente, que e uma func;ao peri6dica que e
facilmente calculavel; e urn valor que se renova, se se pode dizer, a
cada tres tempos na serie. A seria se define assim:

i + 1 primeiro termo da serie,

Como voces podem vel', minhas palavras nao san preparadas, mas
san ainda assim calculadas e essas coisas sao, apesar de tudo, 0 fruto
de uma elaborac;ao que refiz pOl' mil portas de entrada assegurando-
me de urn certo numero de con troles, tendo em seguida urn certo numero
de orientac;6es nos caminhos que van seguir. 0 terceiro valor, isto e,
quando voces interrompem ali 0 termo da serie, sera 1 simplesmente,
o que, pOl' muitos lados, pode tel' para n6s 0 valor de uma especie de
confirmac;ao de fecho. Quero dizer que e, a saber, que se e no terceiro
tempo - coisa curiosa, tempo rumo ao qual nenhuma meditac;ao filos6fica
nao nos levou a nos determos especialmente - is to e, no tempo do
penso enquanto ele e ele mesmo objeto de pensamento e se toma com
objeto, e nesse momenta ai que parecemos conseguir alcanc;ar essa
famosa unidade, cujo carateI' satisfat6rio para definir 0 que quer que
seja nao e seguramente duvidoso, mas que podemos nos indagar se e
da mesma unidade que se trata, daquela de que se tratava no momenta
da partida, ou seja, na identificac;ao primordial e desencadeadora, de
todo modo, e preciso que eu deixe, pOl' hoje, aberta essa questao.

1
1+ -. -: segundo termo da serie, e

I + 1

. 1
I+ ---

i + 1
i + 1

Voces encontrarao periodicamente, isto e, cada tres vezes na serie,
esse mesmo valor, esses mesmos tres valores que vou dar. 0 primeiro e
i + 1, isto e, 0 ponto de enigma em que estamos para perguntar-nos
qual valor poderiamos dar a i para conotar 0 sujeito enquanto sujeito
de antes de toda nominac;ao. Problema que nos interessa. 0 segundo
valor que voces encontrarao, a saber

. 1
1+ --

i + 1

i + 1
e estritamente igual a 2
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LIÇÃO VIII

17 de janeiro de 1962

Eu não creio que, por mais paradoxal que possa parecer, à primeira
vista, a simbolização com a qual terminei meu discurso na última vez,
fazendo o sujeito suportar-se no símbolo matemático V^TT n^° creio que
tudo para vocês ali seja apenas mera surpresa.

Quero dizer que, se nos lembrarmos do próprio método cartesiano,
não poderemos esquecer a que este método leva seu autor. Ei-lo dando
um bom passo em direção à verdade, mais ainda: essa verdade não é,
de forma alguma, nele como em nós, posta no parêntese de uma dimensão
que a distingue da realidade. Essa verdade sobre a qual Descartes avança,
com seu passo conquistador, é bem daquela da coisa que importa. E
isso nos leva a que? A esvaziar o mundo até não deixar nele mais que
esse vazio que se chama de extensão.

Como isto é possível? Vocês sabem que ele vai escolher, como exemplo,
derreter um bloco de cera. Será, por acaso, que ele escolhe essa matéria
ou será que ele ê levado a ela por ser a matéria ideal para receber o
selo, a assinatura divina? No entanto, após essa operação quase alquímica
que ele realiza diante de nós, ele vai fazê-la desvanecer-se, reduzir-se
a não ser mais que a pura extensão; nada mais onde possa se imprimir
aquilo que, justamente, está elidido em sua experiência. Não há mais
relação entre o significante e nenhum traço natural, se posso exprimir-
me assim, e, mais precisamente, o traço natural por excelência que
constitui o imaginário do corpo. Isso não quer dizer, justamente, que
esse imaginário possa ser radicalmente repelido, mas ele está separado
do jogo do significante. Ele é o que é: efeito do corpo, e como tal recusado
como testemunha de qualquer verdade. Nada a fazer com ela senão
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viver dela, dessa imaginária teoria das paixões, mas sobretudo não pensar
com ela. O homem pensa com um discurso reduzido às evidências daquilo
que se chama de luz natural, isto é, um grupo logístico que, desde logo,
teria podido ser outro, se Deus o tivesse querido [Teoria das paixões].

Aquilo de que Descartes não pode ainda se dar conta é que nós podemos
querê-lo em seu lugar; é que uns 150 anos após sua morte nasce a
teoria dos conjuntos - ela o teria entusiasmado - onde mesmo os números
um e zero são apenas o objeto de uma definição literal, de uma definição
axiomática, puramente formal, elemento neutro. Ele teria podido fazer
a economia do Deus verídico, o Deus enganador só podendo ser aquele
que trapacearia na solução das próprias equações. Mas ninguém jamais
viu isso; não existe o milagre da combinatória, a não ser o sentido que
lhe damos. Já é suspeito a cada vez que lhe damos um sentido. É por
isso que o Verbo existe, mas não o Deus de Descartes. Para que o Deus
de Descartes existisse^, seria necessário que tivéssemos um pequeno
começo de prova de sua vontade criadora no domínio da matemática.
Ora, não foi ele quem inventou o transfinito de Cantor, fomos nós. É
bem por isso que a história nos conta que os grandes matemáticos, que
abriam esse além da lógica divina, Euler em primeiro lugar, tiveram
muito medo. Eles sabiam o que faziam; eles encontravam, não o vazio
da extensão do passo cartesiano, que finalmente, apesar de Pascal, não
produz mais medo em ninguém, porque já se tem coragem de ir habitá-
lo cada vez mais longe, mas o vazio do Outro, lugar infinitamente mais
temível, já que é preciso alguém nele. É por isso que, cingindo a questão
do sentido do sujeito, tal como ele se evoca na meditação cartesiana,
não acredito fazer nada - mesmo se piso num domínio tantas vezes
percorrido, que acaba parecendo tornar-se reservado a alguns - não
acredito fazer algo de que eles possam se desinteressar, aqueles mesmos,
já que a questão é atual, mais atual que nenhuma outra, e mais atualizada
ainda - acredito poder mostrá-lo a vocês - na psicanálise.

Aquilo em direção a que, portanto, hoje vou conduzi-los é a uma
consideração, não da origem, mas da posição do sujeito, já que na raiz
do ato da fala há algo, um momento em que ela se insere numa estrutura
de linguagem, e que essa estrutura de linguagem, enquanto é caracterizada
nesse ponto original, tento cercá-la, defini-la em torno de uma temática
que, de maneira imaginada, se encarna, está compreendida na ideia
de uma contemporaneidade original da escrita e da própria linguagem,
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uma vez que a escrita é conotação significante, não é tanto que a fala
a cria mas sim que ela a leia, que a génese do significante num certo
nível do real, que é um de seus eixos ou raízes, é, para nós, sem dúvida,
o principal para conotar a vinda à luz do dia dos efeitos, ditos efeitos de
sentido. Nessa relação primeira do sujeito, naquilo que ele projeta atrás
de si nachtraglich, apenas pelo fato de se engajar por sua fala, a princípio
balbuciante, depois lúdica, até mesmo confusional, no discurso comum,
o que ele projeta atrás de seu ato, é aí que se produz esse algo em
direção ao qual temos a coragem de ir, para interrogá-lo em nome da
fórmula wo es war, soll ich werden, que tenderíamos a empurrar rumo
a uma fórmula muito ligeiramente diferentemente acentuada, no sentido
de um sendo tendo sido, de um Gewesen que subsiste na medida em
que o sujeito, ao avançar nesse rumo, não pode ignorar que é preciso
um trabalho de profundo reviramento de sua posição para que ele possa
apreender-se ali. Desde já, aí algo nos dirige rumo a algo que, por ser
invertido, nos sugere a observação de que, por si só, em sua existência,
a negação, desde sempre, não deixa de esconder uma questão; o que
ela supõe? Ela supõe a afirmação sobre a qual se apoia? Sem dúvida.
Mas será que tal afirmação será, apenas, a afirmação de alguma coisa
do real que estaria simplesmente suprimida? Não é sem surpresa, não
é sem malícia que podemos encontrar, sob a pena de Bergson, algumas
linhas pelas quais ele se levanta contra toda ideia do nada, posição
bem conforme a um pensamento em seu fundo atado a uma espécie de
realismo ingênuo:_"Existe mais, e não menos, na ideia de um objeto
concebido como não existente do que na ideia desse mesmo objeto
concebido como existente, pois a ideia do objeto não existente é
necessariamente a ideia do objeto existindo com, a mais, a representação
de uma exclusão desse objeto pela realidade atual tomada em bloco".
Será, assim, que podemos contentar-nos em situá-lo? Por um momento,
levemos nossa atenção para a própria negação. É assim que podemos
contentar-nos, numa simples experiência de seu uso, de seu emprego,
em situar-lhes os efeitos.

Conduzamo-nos, então, por todos os caminhos de uma investigação
linguística, algo a que não podemos furtar-nos. De resto, já avançamos
nesse sentido, e se vocês bem se lembram, já se fez alusão aqui, há
muito tempo, às observações muito sugestivas, senão esclarecedoras,
de Eduard Pichon ou Damourette, em sua colaboração a uma gramática
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muito rica e muito fecunda a considerar, gramática especialmente da
língua francesa na qual suas observações vêm apontar que não existe,
dizem eles, propriamente falando, negação em francês. Querem dizer
que essa forma simplificada, em seu sentido da ablação radical, tal
como ela se exprime na queda de certas frases alemãs, digo na queda
porque é exatamente o termo nicht que, por vir de uma maneira
surpreendente na conclusão de uma frase prosseguida em registro positivo,
permitiu ao ouvinte ficar até o final na mais perfeita indeterminação e
radicalmente numa posição de crença; por meio desse nicht que a rasura,
toda a significação da frase se acha excluída. Excluída de quê? Do
campo da admissibilidade da verdade. Pichon observa, não sem pertinência,
que a divisão, a separação mais ordinária em francês da negação entre
um ne de um lado e uma palavra auxiliar, o pás, o personne, o rien, o
pointj. o mie, o goutte33, que ocupam uma posição na frase enunciativa
que resta a precisar em relação ao ne nomeado primeiro, que isto nos
sugere principalmente, ao olhar de perto o uso separado que pode disso
ser feito, atribuir a uma dessas funções uma significação dita discordancial,
à outra uma significação exclusiva. É justamente de exclusão do real
que estaria encarregado o pás, o point, ao passo que o ne exprimiria
essa dissonância por vezes tão sutil que não passa de uma sombra, e
principalmente nesse famoso ne, que vocês sabem que fiz grande caso
para tentar, pela primeira vez, justamente, de nele mostrar algo como
o rastro 34 do sujeito do inconsciente, o ne dito expletivo. O ne desse je
crains qu' U ne vienne [receio que ele venha], vocês sabem perfeitamente
que ele não quer dizer nada mais que j' esperais qu' U vienne [eu esperava
que ele viesse]. Ele exprime a discordância de nossos próprios sentimentos
em relação a essa pessoa, ele veicula de alguma maneira o rastro tanto
mais sugestivo de ser encarnado em seu signiflcante, já que o chamamos
em psicanálise de ambivalência. ]e crains qu' U ne vienne, não é tanto
exprimir a ambiguidade de nossos sentimentos quanto mostrar, por
essa sobrecarga, o quanto, num certo tipo de relações, é capaz de ressurgir,
de emergir, de se reproduzir, essa distinção do sujeito do ato da enunciação
enquanto tal, em relação ao sujeito do enunciado, mesmo se ele não
está presente no nível do enunciado de uma forma que o designe. Je
crains qu' U ne vienne é um terceiro; seria, se se dissesse je crains que
je ne /asse [receio que eu faça], o que não se diz muito, embora seja
concebível, o que se estaria no nível do enunciado. Todavia, pouco
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importa que ele seja designável, aliás, vocês podem ver que posso fazê-
lo aparecer, no nível do enunciado, e um sujeito, mascarado ou não no
nível da enunciação, representado ou não, nos leva a fazer-nos a pergunta
da função do sujeito, de sua forma, daquilo que ele suporta, e a não
nos enganarmos, a não crermos que é simplesmente o je [shifter] que,
em sua formulação do enunciado, o designa como o que, no instante
que define o presente, toma a palavra?

O sujeito da enunciação talvez tenha sempre um outro suporte. O
que articulei é que, muito mais, esse pequeno ne, aqui apreensível sob
a forma expletiva, é aí que devemos reconhecer, propriamente falando,
num caso exemplar, o suporte. E claro, também não é dizer tampouco
que, nesse fenómeno de exceção, nós devamos reconhecer seu suporte
exclusivo. O uso da língua vai-me permitir sublinhar diante de vocês,
de uma maneira bem banal, não tanto a distinção de Pichon, na verdade,
eu não a acho sustentável até seu termo descritivo. Fenomenologicamente,
ela repousa sobre a ideia, inadmissível para nós, de que se pode de
alguma forma fragmentar os movimentos do pensamento. Contudo,
vocês têm essa consciência linguística que lhes permite imediatamente
apreciar a originalidade do caso em que vocês têm somente, em que
vocês podem, no uso atual da língua... isso nem sempre foi assim; em
tempos arcaicos a forma que vou agora formular diante de vocês era a
mais comum. Em todas as línguas, uma evolução se marca como um
deslizamento, que os linguistas tentam caracterizar, das formas da negação.
O sentido como esse deslizamento se exerce, talvez daqui a pouco lhes
diga sua linha geral, ela está expressa sob as penas dos especialistas.
Mas, por enquanto, tomemos o simples exemplo daquilo que se oferece
a nós simplesmente na distinção entre duas fórmulas igualmente admissíveis,
igualmente recebidas, igualmente expressivas, igualmente comuns: a
do je ne sais com a do j' sais pás35. Vocês vêem, acho, de imediato, qual
é a diferença, diferença de acento. Este je ne sais não deixa de ter seu
maneirismo, é literário, é preferível a jeunes nations, mas é da mesma
ordem. Ambos são Marivaux, senão rivais36. O que exprime este je ne
sais é essencialmente alguma coisa completamente diferente do outro
código de expressão, o do j'sais pás: exprime a oscilação, a hesitação,
mesmo a dúvida. Se evoquei Marivaux não foi por acaso; é a forma
ordinária na cena onde podem formular-se as confissões veladas. Junto
a este je ne sais, careceria divertimo-nos ortografando, com a ambiguidade
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dada por meu jogo de palavras, o j' sais pás pela assimilação que ele
sofre devido à vizinhança com o s inaugural do verbo, o j do je que se
torna um chê aspirado, que é aí sibilante surda. O ne aqui engolido desaparece:
toda a frase vem repousar sobre o pás pesado da oclusiva que o determina.
A expressão só ganhará seu acento um pouco irrisório, até mesmo vulgar,
no momento justamente de seu desacordo com o que haverá de expresso
então. O ch'sais pás marca, se posso dizer assim, até mesmo o corte de
alguma coisa onde, bem ao contrário, o sujeito sofre um colapso, é esmagado.
"Como é que isso aconteceu?" - pergunta a autoridade, depois de algum
episódio malogrado, ao responsável. "Ch'sais pás". É um buraco, uma hiância37

que se abre, no fundo do qual o que desaparece, submerge, é o próprio
sujeito. Mas aqui ele não aparece mais em seu movimento oscilatório no
suporte que lhe é dado por seu movimento original. Mas, ao contrário,
sob uma forma de constatação de sua ignorância, propriamente dita, expressa,
assumida, até mesmo projetada, constatada, é algo que se apresenta como
um não estar ali, projetado sobre uma superfície, sobre um plano onde ele
é como tal reconhecido.

E o que nós nos aproximamos, por esse caminho, nessas observações
controláveis de mil maneiras, por toda a sorte de outros exemplos, é
algo de que, no mínimo, devemos reter a ideia de uma dupla vertente.
Será que essa dupla vertente é verdadeiramente de oposições, como
Pichon deixa entrever? Quanto ao próprio aparelho, será que um exame
mais avançado pode permitir-nos resolvê-lo? Observemos primeiramente
que o ne desses dois termos tem a aparência de sofrer a atração do que
se pode chamar de grupo de frente da frase, já que ele é agarrado,
suportado pela forma pronominal. Esse pelotão de frente, em francês,
é notável nas fórmulas que o acumulam, tais como je ne lê, je lê lui,
isso agrupado antes do verbo não deixa de refletir uma profunda necessidade
estrutural. Que o ne venha agregar [-se] aí, eu direi que não é isso o
que nos parece o mais notável. O que nos parece mais notável é o
seguinte: é que, ao vir agregar-se, ele acentua o que eu chamaria de
significantização subjetiva. Notem, de fato, que não é por acaso que
foi no nível de um je ne sais, de um je ne puis, de uma certa categoria
que é aquela dos verbos onde se situa, se inscreve a posição subjetiva
propriamente, que eu encontrei meu exemplo de emprego isolado do
ne. Há, de fato, todo um registro de verbos cujo uso é apropriado a
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fazer-nos observar que sua função muda profundamente, se são empregados
na primeira, na segunda ou na terceira pessoas. Se eu digo je crois
qu'il vá pleuvoir [creio que vai chover], isso não distingue de minha
enunciação que vai chover, um ato de crença. Je crois qu'il vá pleuvoir
conota simplesmente o caráter contingente de minha previsão. Observem
que as coisas se modificam, se passo às outras pessoas: tu crois qu'il vá
pleuvoir [você crê que vai chover] faz muito mais apelo a alguma coisa,
àquele a quem me dirijo, faço apelo a seu testemunho. H croit qu'il vá
pleuvoir [ele crê que vai chover] dá cada vez mais peso à adesão do
sujeito a sua crença. A introdução do ne será sempre fácil quando ele
vier juntar-se a esses três suportes pronominais desse verbo que tem
aqui função variada: a princípio, do matiz enunciativo até o enunciado
de uma posição do sujeito, o peso do ne servirá sempre para reconduzi-
lo em direção ao matiz enunciativo. Je ne crois pás qu'il vá plevoir [não
creio que vai chover] é ainda mais ligado ao caráter de sugestão disposicional,
que é a minha. Isso pode não ter nada a ver com uma não-crença, mas
simplesmente com meu bom-humor. Je ne crois pás qu'il vá plevoir, je
ne crois pás qu'il pleuve [não acredito que chova], isso quer dizer que
as coisas não me parecem desfavoráveis. Da mesma forma, ao acrescentá-
lo às duas outras formulações, o que aliás vai distinguir duas outras
pessoas, o ne tenderá a "eu-izar" aquilo de que se trata nas outras
fórmulas. Tu ne crois pás qu il vá pleuvoir, U ne croit pás qu il doive
pleuvoir, estão igualmente bem. É exatamente enquanto são atraídos
pelo je que eles serão, pelo fato de que é com o acréscimo dessa pequena
partícula negativa, aqui, introduzidos no primeiro membro da frase.

Será que, diante disso, devamos fazer do pás algo que, brutalmente,
conota o puro e simples fato da privação? Tal seria seguramente a tendência
da análise de Pichon, uma vez que ele, de fato, tende a agrupar os
exemplos para dar-lhes todas as aparências. De fato, não acredito nisso,
por razões que se prendem primeiramente à própria origem dos significantes
de que se trata. Seguramente, temos a génese histórica de sua forma
de introdução na linguagem. Originalmente, je n 'y vais pás pode se
acentuar por uma virgula: je n 'y vais, pás un seul pás não vou lá, nem
um só passo], se posso dizer. Je n 'y vois point, même pás d' un poinL, je
n'y trouve goutte, il n'en reste mie [não vejo absolutamente nada;
não encontrei nada lá, nem uma gota; não resta nada, nem uma migalha],
trata-se de alguma coisa que, longe de ser, na sua origem, a conotação
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de um buraco, da ausência, exprime bem ao contrário a redução, o
desaparecimento talvez, mas não acabado, deixando atrás dele as marcas
do menor traço, o mais evanescente. De fato, essas palavras, fáceis de
restituir a seu valor positivo, ao ponto em que são correntemente ainda
empregadas com esse valor, recebem sua carga negativa do deslizamento
que se produz em direção a elas da função do ne, e mesmo quando o ne
está elidido, é sempre a carga negativa sobre aquelas palavras que ele
continua a exercer. Alguma coisa, se se pode dizer, da reciprocidade,
digamos, desse pás e desse ne nos será trazida pelo que ocorre, quando
invertemos sua ordem do enunciado da frase. Nós dizemos, exemplo
de lógica: "Pás un homme qui ne mente". Aí temos o pás que abre o
fogo. O que quero aqui designar, fazê-los captar, é que o pás, por abrir
a frase, não desempenha absolutamente a mesma função que lhe seria
atribuída, no dizer de Pichon, se fosse a que se exprime na fórmula
seguinte: eu chego e verifico: "// n'y a ici pás un chat" [Aqui não há
um só gato].

Entre nós, deixem-me assinalar-lhes de passagem o valor esclarecedor,
privilegiado, até reduplicante do próprio uso de uma tal palavra: pás
un chat. Se tivéssemos de fazer o catálogo dos meios de expressão da
negação, eu proporia que puséssemos, sob esse rótulo, esse tipo de
palavras que se tornam um suporte da negação. Elas não deixam de
constituir uma categoria especial. O que tem o gato a ver com essa
questão? Mas deixemos isso de lado, por enquanto. Pás un homme qui
ne mente [Não há um só homem que não minta] mostra sua diferença
com esse concerto de carência, algo que está totalmente no outro nível
e que é suficientemente indicado pelo emprego do subjuntivo. O pás
un homme qui ne mente é do mesmo nível que motiva, que define todas
as formas as mais discordanciais, para empregarmos o termo de Pichon,
que possamos atribuir ao ne desde o je crains qu' il ne vienne [receio
que ele venha] até o avant qu il ne vienne [antes que ele venha], até o
plus petit queje ne lê croyais [menor do que eu pensava] ou, ainda, il y
a longtemps que j e ne l' ai vu [há muito que não o tenho visto], que
levantam - digo-lhes de passagem - toda sorte de questões que, por
enquanto, sou obrigado a deixar de lado. Faço com que notem, de passagem,
o que está contido numa fórmula como il y a longtemps queje ne l' ai
vu, vocês não podem dizê-lo a propósito de um morto ou de um desaparecido;
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il y a longtemps que je ne l' ai vu supõe que o próximo encontro é
sempre possível.

Vocês vêem com que prudência o exame, a investigação desses termos
deve ser manejada. É por isso, no momento de tentar expor, não a
dicotomia, mas um quadro geral dos diversos níveis da negação, na
qual nossa experiência nos traz entradas de matrizes de outro modo
mais ricas do que tudo o que se tinha feito no nível dos filósofos, desde
Aristóteles até Kant - e vocês sabem como elas se chamam, essas entradas
de matriz: privação, frustração, castração. São elas que vamos tentar
retomar, para confrontá-las com o suporte significante da negação, tal
como podemos tentar identificá-lo. Pás un homme qui ne mente. É o
que nos sugere essa fórmula, "Homo mendax", esse julgamento, essa
proposição que lhes apresento sob a forma típica da afirmativa universal,
à qual talvez vocês saibam que, no meu primeiro seminário deste ano,
eu já havia feito alusão, a propósito do uso clássico do silogismo: "todo
homem é mortal, Sócrates... etc.", com o que conotei de passagem sua
função transferencial. Creio que algo pode ser trazido a nós na abordagem
dessa função da negação, no nível do uso original, radical, pela consideração
do sistema formal das proposições, tal como Aristóteles as classificou
nas categorias ditas da universal afirmativa e negativa e da particular
dita igualmente negativa e afirmativa: A EI O. Digamo-lo imediatamente:
esse assunto dito da oposição das proposições, origem, em Aristóteles,
de toda sua análise, de toda sua mecânica do silogismo, não deixa,
apesar da aparência, de apresentar as mais numerosas dificuldades.
Dizer que os desenvolvimentos da logística moderna esclareceram essas
dificuldades seria muito certamente dizer alguma coisa contra a qual
toda a história lança desmentidos. Muito pelo contrário, a única coisa
que ela pode fazer aparecer de surpreendente é a aparência de uniformidade
na adesão que essas fórmulas ditas aristotélicas encontraram até Kant,
já que Kant mantinha a ilusão de que estava aí um edifício inatacável.
Seguramente, não é coisa pouca poder, por exemplo, fazer notar que a
acentuação de sua função afirmativa e negativa não é articulada como
tal no próprio Aristóteles, e que é muito mais tarde, com Averróis,
provavelmente, que convém marcar-lhes a origem disso. Significa dizer
que as coisas não são tão simples, quando se trata de sua apreciação.

Para aqueles que necessitam fazer uma revisão da função dessas
proposições, vou relembrá-las brevemente. Homo mendax, já que é o
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que escolhi para introduzir essa revisão, tomemo-lo então, homo e mesmo
omnis homo, omnis homo mendax, todo homem é mentiroso. Qual é a
fórmula negativa? Segundo uma forma [que traz] e em muitas línguas,
omnis homo non mendax pode bastar. Quero dizer que omnis homo non
mendax quer dizer que, de todo homem, é verdadeiro que ele não seja
mentiroso. Todavia, para efeito de clareza, é o termo nullus que empregamos,
nullus homo mendax. Eis aí o que é conotado habitualmente pela letra,
respectivamente, A e E da universal afirmativa e da universal negativa.

O que vai ocorrer no nível das afirmativas particulares? Posto que
nos interessamos pela negativa, é sob uma forma negativa que vamos
aqui poder introduzi-las. Non omnis homo mendax, nem todo homem é
mentiroso, dito de outra maneira, eu escolho e verifico que há homens
que não são mentirosos. Em suma, isso não quer dizer que qualquer
um, aliquis, não possa ser mentiroso, aliquis homo mendax, tal é a
particular afirmativa habitualmente designada, na notação clássica,
pela letra I. Aqui, a negativa particular, O, será, o non omnis, sendo
aqui resumida por nullus, non nullus homo non mendax, não há nenhum
homem que não seja mentiroso. Em outros termos, na medida em que
tínhamos escolhido aqui, O, para dizer que nem todo homem era mentiroso,
isso o exprime de uma outra maneira, a saber, que não há nenhum que
haja aí de ser não mentiroso. Os termos assim organizados se distinguem,
na teoria clássica, pelas formulas seguintes, que as põe reciprocamente
em posição dita de contrário ou de subcontrário, isto é, que as proposições
universais A e E se opõem em seu próprio nível como não sabendo e
não podendo ser verdadeiras ao mesmo tempo. Não pode ao mesmo
tempo ser verdadeiro que todo homem possa ser mentiroso e que nenhum
homem não possa ser mentiroso, quando todas as outras combinações
são possíveis. Não pode ser ao mesmo tempo errado que haja homens
mentirosos e homens não mentirosos. A oposição dita contraditória é
aquela pela qual as proposições situadas em cada um desses quadrantes
se opõem diagonalmente, A - O e E - I, de forma que cada urn exclui,
sendo verdadeira, a verdade daquela que lhe é oposta a título de contraditória,
e, sendo falsa, exclui a falsidade daquela que lhe é oposta a título de
contraditória. Se há homens mentirosos, I, isso não é compatível com
o fato de que nenhum homem não seja mentiroso, E. Inversamente, a
relação é a mesma da particular negativa, O, com a afirmativa, A.
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omnis homo mendax
nullus homo non mendax

aliquis homo mendax
non omnis homo non mendax

I

E
omnis homo non mendax

nullus homo mendax
aliquis homo non mendax
non omnis homo mendax

O

O que é que vou propor a vocês, para fazê-los sentir o que, no nível
do texto aristotélico, se apresenta sempre como o que se desenvolveu,
na história, de embaraço em torno da definição, como tal, da universal?

C
(
c
(

Contrárias

contraditórias

subcontrárias
O

Observem primeiramente que, se aqui introduzo o non omnis homo
mendax, O, o pás tout (não todo), o termo pás incindindo sobre a noção
de tout como definindo a particular, não é que isso seja legítimo, pois
precisamente Aristóteles se opõe a isso de uma maneira que é contrária
a todo desenvolvimento que pode ter em seguida a especulação sobre a
lógica formal, a saber, um desenvolvimento, uma explicação em extensão
fazendo intervir a carcaça simbolizável por um círculo, por uma zona
na qual os objetos que constituem seu suporte são agrupados: Aristóteles,
mui precisamente, antes dos Primeiros Analíticos, pelo menos na obra
que antecede no agrupamento de suas obras, mas que aparentemente
o antecede logicamente, senão cronologicamente que se chama Da
Interpretação, faz observar que - e não sem ter provocado o espanto
dos historiadores - não é sobre a qualificação da universalidade que
deve incidir a negação. É, pois, exatamente por algum homem, aliquis,
que se trata e de um algum homem que devemos enquanto tal interrogar
como mentiroso. A qualificação portanto do omnis, da omnitude, da
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paridade da categoria universal é aqui o que está em causa. Será que é
alguma coisa que seja do mesmo nível, do nível de existência do que
pode suportar ou não suportar a afirmação ou a negação? Será que há
homogeneidade entre esses dois níveis? Dito de outra forma: será que
é de alguma coisa que simplesmente supõe a coleção como realizada
que se trata, na diferença que há da universal para a particular?

Subvertendo o alcance daquilo que estou tentando explicar-lhes, vou
propor-lhes algo, algo que é feito de certa forma para responder a quê?
À questão que liga, justamente, a definição do sujeito como tal àquela
da ordem de afirmação ou de negação na qual ele entra na operação
dessa divisão proposicional. No ensino clássico da lógica formal, é dito
- e se se buscar a quem isso remonta, vou dizer-lhe, não deixa de ser
algo picante - é dito que o sujeito é tomado sob o ângulo da qualidade
e que o atributo que vocês vêem aqui encarnado pelo termo mendax é
tomado sob o ângulo da quantidade. Digo de outra forma: em um eles
são todos, eles são vários, até há um. É o que Kant ainda conserva no
nível da Crítica da Razão Pura, na divisão ternária. O que não deixa de

. levantar grandes objeções por parte dos linguistas. Quando se olha as
coisas historicamente, percebe-se que essa distinção qualidade-quantidade
tem uma origem: aparece pela primeira vez num pequeno tratado,
paradoxalmente, sobre as doutrinas de Platão e isso - é, ao contrário, o
enunciado aristotélico da lógica formal que é reproduzido, de uma maneira
abreviada mas não sem didática, e o autor é ninguém menos que Apuleio,

1 o autor de um tratado sobre Platão - acaba por ter aqui uma singular
função histórica, a saber, ter introduzido
uma categorização, a da quantidade e
da qualidade, da qual o mínimo que se
pode dizer é que é por ter sido introduzida
e por ter ficado por tanto tempo na análise
das formas lógicas que foi ali introduzida.

Eis, de fato, o modelo em torno do
qual proponho a vocês hoje que
concentrem sua reflexão. Aqui está um
quadrante [l ] dentro do qual vamos colocar
traços verticais. A função traço vai
preencher a do sujeito e a função vertical
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que, aliás, é escolhida simplesmente como suporte, a do atributo. Eu
bem poderia ter dito que tomava como atributo o termo unário, mas
para o lado representativo e imaginável do que tenho a lhes mostrar,
eu os ponho verticais. Aqui [3], temos um segmento do quadrante onde
há traços verticais, mas também traços oblíquos. Aqui, [2], não há traços.
O que isto é destinado a ilustrar é a distinção universal-particular, enquanto
ela forma um par distinto da oposição afirmativa-negativa, deve ser
considerada como de um registro bem diferente daquele que, com maior
ou menor destreza, os comentadores, a partir de Apuleio, acreditaram
dever dirigir, nessas fórmulas tão ambíguas, escorregadias e confusas
que se chamam respectivamente de qualidade e quantidade, e opô-lo
nestes termos. Chamaremos de oposição universal-particular uma oposição
da ordem da AeÇiç, o que é para nós Àeyo) [ÀEyeiv], eu leio, mas também
eu escolho, muito exatamente ligada a essa função de extração, de escolha
do significante que é aquilo sobre o que, por enquanto, o terreno, a
passarela sobre a qual estamos avançando. Isto para distingui-la da cpocmç,
isto é, de algo que aqui se propõe como uma fala por onde, sim ou não,
eu me engajo quanto à existência desse algo que é posto em causa pela
ÀeÇiç primeira. E, de fato, vocês vão ver, de que é que vou poder dizer
todo traço é vertical? Obviamente, do primeiro setor do quadrante [1],
mas, observem-no, também do setor vazio [2]. Se digo todo traço ê vertical
isso quer dizer que, quando não há verticais, não há traço. Em todo
caso, isso é ilustrado pelo setor vazio do quadrante. Não somente o
setor vazio não contradiz, não é contrário à afirmação todo traço é vertical,
mas a ilustra. Não há nenhum traço que não seja vertical, nesse setor
do quadrante. Eis, portanto, ilustrada pelos dois primeiros setores a
afirmativa universal.

A negativa universal vai ser ilustrada pelos dois setores de direita [2
e 4], mas o que importa aí se formulará pela articulação seguinte: nenhum
traço ê -vertical. Não há, nesses dois setores, nenhum traço. O que há a
ser notado é o setor comum [2], que essas duas proposições recobrem
que, segundo a fórmula, a doutrina clássica, em aparência, não poderiam
ser verdadeiras ao mesmo tempo. O que é que iremos encontrar seguindo
nosso movimento giratório que também começou muito bem; aqui O,
como fórmula, assim como aqui I, para designar os dois outros agrupamentos
possíveis dois a dois dos quadrantes? Aqui I, nós vamos ver o verdadeiro
desses dois quadrantes sob uma forma afirmativa, há ~ digo-o de uma
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maneira fásica, constato a existência de traços verticais - há traços
verticais, há alguns traços verticais que posso encontrar, seja aqui [1]
sempre, seja aqui [3], em certos casos. Aqui, se tentamos definir a distinção
da universal e da particular, vemos quais são os dois setores [3 e 4] que
respondem à enunciação particular O, ali há traços não verticais, non
nullus non verticalis. Assim como, há pouco, estivemos um instante
suspensos pela ambiguidade dessa repetição da negação, o non... non...
está longe de ser forçosamente equivalente ao sim, e é algo a que
retornaremos em seguida.

O que isso quer dizer? Qual é o interesse para nós de nos servirmos
de um tal aparelho? Por que eu tento destacar para vocês este plano da
XeÇiç do plano da cpaaiç? Vou tomar essa direção imediatamente e não
por quatro caminhos, e vou ilustrá-lo.

O que podemos dizer nós, analistas? O que nos ensina Freud? Uma
vez que o sentido foi completamente perdido, daquilo que se chama de
proposição universal, desde, justamente, uma formulação à frente da
qual pode-se colocar a formulação euleriana que consegue representar
para nós todas as funções do silogismo por uma série de pequenos
círculos, seja excluindo-se uns aos outros, reagrupando-se, interseccionando-
se, em outros termos e para falar propriamente em extensão, a que se
opõe a compreensão que seria distinguida simplesmente por não sei
que inevitável maneira de compreender. De compreender o quê? Que
o cavalo é branco? O que há a compreender? O que nós trazemos e
que renova a questão é isto; digo que Freud promulga, avança a fórmula
que é a seguinte: o pai é Deus ou iodo pai é Deus. Daí resulta, se mantivermos
essa proposição no nível universal, a de que não há outro pai senão
Deus, o qual, por outro lado, quando à existência, é antes na reflexão
freudiana aufgehoben, antes posto em suspensão, até mesmo em dúvida
radical. O que está em questão é que a ordem de função que introduzimos
com o Nome do pai é essa alguma coisa que, ao mesmo tempo, tem seu
valor universal, mas que remete a você, ao outro, o encargo de controlar
se há um pai ou não dessa natureza.

Se não há, é sempre verdadeiro que o pai seja Deus. Simplesmente,
a fórmula só é confirmada pelo setor vazio [2] do quadrante, por meio
do qual, no nível da cpccaiç, temos há pais que preenchem mais ou menos
a função simbólica que devemos denunciar como tal, como sendo aquela
do Nome do pai, há os que, e há os que não. Mas, que haja que não que

.-128-

sejam não em todos os casos, o que aqui é suportada pelo setor [4], é
exatamente a mesma coisa que nos dá apoio e base à função universal
do Nome do pai, pois, agrupado com o setor no qual não há nada [2],
são justamente esses dois setores, tomados no nível da ÀeÇiç, que se
encontram, em razão deste aqui, deste setor suportado que complementa
o outro, que dão seu pleno alcance ao que podemos enunciar como
afirmação universal.

Vou ilustrar de uma outra maneira, já que também, até certo ponto,
pode ter sido feita a questão sobre o seu valor, falo em relação a um
ensino tradicional, que deve ser o que eu trouxe na última vez, concernente
ao pequeno i. Aqui, os professores discutem: "o que vamos dizer?" O
professor, aquele que ensina, deve ensinar o quê? O que os outros têm
ensinado antes dele. Quer dizer que ele se funda sobre o quê? Sobre o
que já sofreu uma certa Àe^iç. O que resulta de toda Àe^iç é, justamente,
aquilo que importa para nós no momento, e no nível do qual tento
manter vocês hoje: a letra. O professor é letrado; em seu caráter universal,
ele é aquele que se funda sobre a letra no nível de um enunciado particular.
Podemos dizer, agora, que ele pode ser metade metade, ele pode não
ser tocío letrado. Daí resultará que ainda que não se possa dizer que
nenhum professor seja iletrado, haverá sempre, no seu caso, um pouco
de letras. Não é menos verdadeiro que se, por acaso, houvesse um
ângulo sob o qual pudéssemos dizer que há eventualmente, sob um
certo ângulo, [professores iletrados] que se caracterizem como dando
lugar a uma certa ignorância da letra, isso não nos impediria, ainda
assim, de fechar o círculo e de ver que o retorno e o fundamento, se se
pode dizer assim, da definição universal do professor está estritamente
nisso, é que a identidade da fórmula de que o professor é aquele que se
identifica com a letra impõe, exige mesmo o comentário de que pode
haver professores analfabetos. A casa negativa [2], como correlativa essencial
da definição da universalidade, é algo que está profundamente oculto
no nível da Xe^tç primitiva.
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todo traço é vertical
(=quando não há vertical,
não a traço)
Todo pai e Deus
(não há outro pai senão Deus)
O professor se funda sobre a letra

N
Não há nem traço nem vertical

Nome do pai
Professor analfabeto

Pai não-pai
causa perdida

LEXIS PHASIS

Há traços verticais (A.R)
Há pais que preechem
+ ou - a função simbólica
do Nome do pai
O professor não se funda
senão parcialmente sobre a letra

Nenhum traço é vertical
Há alguns que não

Nenhum professor se
funda sobre a lexis

Lição de 17 de janeiro de 1962

Isso quer dizer alguma coisa: na ambiguidade do suporte particular
que podemos dar no engajamento da nossa palavra ao Nome do pai
como tal, não é menos verdadeiro que não podemos fazer o que quer
que seja que, aspirado na atmosfera do humano, se posso dizer assim,
possa - se se pode dizer - considerar-se como completamente desembaraçado
do Nome do pai. Que mesmo aqui [2 vazio] onde só há pais para quem
a função do pai é, se assim posso exprimir-me, de pura perda, o pai-
não-pai, a causa perdida sobre a qual terminou meu seminário do ano
passado, é todavia em função dessa perda [déchéance], em relação a
uma primeira Àe^iç, que é aquela do Nome dos pai, que se julga essa
categoria particular. O homem só pode fazer com que sua afirmação ou
sua negação, com tudo o que ela implica, aquele ê meu pai, ou aquele
é seu pai, não esteja inteiramente suspensa por uma ÀeÇiç primitiva
que, bem entendido, não é do senso comum, do significado do pai que
se trata, mas de algo a que somos provocados aqui a dar seu verdadeiro
suporte e que legitima, mesmo aos olhos dos professores - que, vocês
vêem, estaria em grande perigo de serem sempre postos em alguma suspensão
quanto a sua função real - que, mesmo aos olhos dos professores, deve
justificar que eu tente dar, mesmo a seu nível de professores, um suporte
algoritmo a sua existência de sujeito como tal.

í
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24 de janeiro de J 962

Experimento uma certa dificuldade para retomar com vocês o que
estou perseguindo, esses traços sutis, ligeiros, pelo fato de que ontem
à noite tive que dizer coisas mais pesadas38. O importante, no que se
refere à continuação deste seminário, é que o que eu disse ontem à
noite concerne evidentemente à função do objeto, do pequeno a na
identificação do sujeito, isto é, algo que não está imediatamente ao
nosso alcance, que não será resolvido imediatamente, sobre o qual dei
ontem à noite, se posso dizer, uma indicação antecipada, servindo-me
do tema dos três escrínios. Este tema dos três escrínios esclarece muito
o meu ensino porque, se vocês abrirem o que se chama bizarramente
de Ensaios de Psicanálise Aplicada e lerem o artigo sobre os três escrínios,
vocês se aperceberão que, no final das contas, vocês ficam um pouquinho
insatisfeitos. Vocês não sabem muito bem onde ele quer chegar, nosso
pai Freud. Creio que, com o que lhes disse ontem à noite, que identifica
os três escrínios à demanda, tema com o qual, penso, vocês já são
craques há muito tempo, que diz que em cada um dos três escrínios -
sem isto não haveria adivinhação, não haveria problema - há o objeto
a, o objeto que é, enquanto nos interessa a nós analistas, mas não
forçosamente, o objeto que corresponde à demanda. De maneira alguma
forçosamente também não o contrário, porque sem isto não haveria
dificuldades. Esse objeto é o objeto do desejo, e o desejo onde está?
Está fora; e aí onde está verdadeiramente, o ponto decisivo, é você, o
analista, na medida em que seu desejo não deve se enganar sobre o
objeto do desejo do sujeito. Se as coisas não fossem assim, não haveria
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mérito em ser analista. Há uma coisa que lhes digo também, de passagem,
é que tenho, ainda assim, acentuado, diante de um auditório suposto
não saber, algo sobre o qual talvez não tenha insistido suficientemente
aqui, isto é, que o sistema do inconsciente, o sistema *F, é um sistema
parcial. Mais uma vez repudiei - evidentemente com mais energia que
motivos, visto que deveria andar rápido - a referência à totalidade, o que
não exclui que se fale de parcial. Insisti, nesse sistema, sobre sua característica
extra-plana, na sua característica de superfície sobre a qual Freud insiste
com toda força, o tempo todo. Pode-se apenas ficar surpreso que isso tenha
engendrado a metáfora da psicologia das profundezas. É inteiramente por
acaso que, há pouco, antes de vir, tenha encontrado uma nota que eu
havia tomado sobre O Ego e o lá: "o eu é antes de tudo uma entidade
corporal, não somente uma entidade toda em superfície, mas uma entidade
correspondente à projeção de uma superfície". É um nada! Quando se lê
Freud, lê-se sempre de uma certa maneira que chamarei de maneira surda.

Retomemos agora nosso bastão de peregrino [?], retomemos de onde
estamos, onde lhes deixei na última vez, a saber, na ideia de que a negação,
se ela está em algum lugar no centro de nosso problema, que é aquele do
sujeito, não é antes imediatamente, nada mais que toma-la em sua
fenomenologia, a coisa mais simples de manejar. Está em muitos lugares,
e depois acontece todo tempo que ela escorrega entre nossos dedos. Vocês
viram, por exemplo, da última vez, durante um instante a respeito do
non nullus non mendax, vocês me viram colocar este non, retirá-lo, e
recolocá-lo. Isto se vê todos os dias. Alguém me assinalou, no intervalo,
que nos discursos daquele que alguém num bilhete, meu pobre e caro
amigo Merleau-Ponty, chamava "o grande homem que nos governa", num
discurso que o dito grande homem pronunciou, escuta-se "não se pode
não crer que as coisas se passarão sem problemas". Sobre isso, exegese:
o que ele quer dizer? O interessante não é tanto o que quer dizer, é que
evidentemente compreendemos muito bem, justamente, o que quer dizer
e, se analisarmos logicamente, veremos que diz o contrário. É uma bela
fórmula na qual se desliza sem cessar para dizer a alguém: "vocês não
deixam ignorar..." [vous n'êtes pás sans...]. Não são vocês que estão errados,
é a relação do sujeito com o significante que de tempos em tempos emerge.
Não são simplesmente pequenos paradoxos, lapsos que aponto aí, de
passagem. Encontraremos essas fórmulas pelo caminho, e penso dar-lhes
a chave desse porque "vocês deixam de ignorar", quer dizer, o que vocês
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querem dizer. Para que vocês se localizam aí posso dizer-lhes que é sondando-
o que encontraremos o justo peso, ajusta inclinação dessa balança onde
coloco, diante de vocês, a relação do neurótico com o objeto fálico, quando
lhes digo, para agarrar essa relação, é necessário dizer: "ele não é sem
tê-lo". Isso evidentemente não quer dizer que ele o tem. Se o tivesse,
não haveria questão.

Para chegar aí, partamos de um pequeno lembrete da fenomenologia
de nosso neurótico, concernente ao ponto em que estamos: sua relação
com o significante. Há algum tempo começo a lhes fazer apreender o
que há de escrito no caso do significante, de escrito original. Deve,
mesmo assim, ter-lhes vindo à mente que é essencialmente com isso
que o obsessivo tem a ver todo tempo: ungeschehen machen, fazer com
que isso não tenha acontecido. O que isto quer dizer, a que isso se
refere? Evidentemente, isso se vê no seu comportamento: o que ele
quer extinguir é o que o analista escreve ao longo de sua história, o
annalista com dois n39, o que ele tem em si. São os anais do caso que
ele quer apagar, raspar, extinguir. Por qual viés nos atinge o discurso
de Lady Macbeth, quando ela diz que toda a água do mar não apagaria
essa pequena mancha, se não fosse por algum eco que nos guia ao
cerne de nosso assunto? Somente, vejam, apagando o significante -
como está claro que é disso que se trata - em sua maneira de fazer, em
sua maneira de apagar, em sua maneira de raspar o que está inscrito,
o que está muito menos claro para nós, porque disso nós sabemos um
pouquinho mais que os outros, é o que ele quer obter com isso.

É nisso que é instrutivo continuar nessa estrada em que estamos,
aonde lhes levo, no que se refere a como advém um significante enquanto
tal. Se isso tem uma tal relação com o fundamento do sujeito, se não
há outro sujeito pensável além dessa alguma coisa x de natural, enquanto
ela é marcada pelo significante, deve ainda assim haver um princípio
motor para isso. Não nos contentaremos com essa espécie de verdade
de olhos vendados. Está bem claro que é necessário que encontremos
o sujeito na origem do próprio significante. "Para sair um coelho de
uma cartola...", foi assim que comecei a semear o escândalo nos meus
propósitos propriamente analíticos. O pobre caro homem defunto, e
comovente em sua fragilidade, estava literalmente exasperado com esse
lembrete que eu fazia com muita insistência porque, nesse momento,
são fórmulas úteis - de que, para fazer sair um coelho de uma cartola,
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era preciso tê-lo previamente colocado lá. Deve ser do mesmo modo,
no que concerne ao signifícante, e é o que justifica essa definição que
dou do significante, essa distinção feita com o signo: é que, se o signo
representa algo para alguém, o significante é articulado de outra forma,
representa o sujeito para um outro significante. Isso vocês o verão
suficientemente confirmado, em todos os passos, para não largar esse
firme corrimão. E se ele representa assim o sujeito, como é isso?

Voltemos ao nosso ponto de partida, ao nosso signo, ao ponto eletivo
em que podemos toma-lo como representando algo para alguém, no
nível do rastro. Partamos outra vez do rastro para rastrear nosso pequeno
problema. Um passo, um rastro, o passo de Sexta-feira na Ilha de Robinson:
emoção, o coração batendo diante desse rastro. Tudo isso não nos ensina
nada, mesmo se desse coração batendo resulta todo um pateado em
torno do rastro. Isso pode acontecer a qualquer cruzamento de rastros
animais. Mas se, surgindo aí, encontro o rastro daquilo, de que alguém
se esforçou para apagar o rastro, ou mesmo se não encontro mais o
rastro, desse esforço, se retornei porque sei - não fico mais orgulhoso
para tanto - que deixei o rastro, que eu acho que, sem nenhum correlativo
que permita ligar esse apagamento a um apagamento geral dos traços
da configuração, realmente apagou-se o rastro como tal, tenho certeza
aí de que estou me deparando com um sujeito real. Observem que,
nesse desaparecimento do rastro, o que o sujeito procura fazer desaparecer
é sua passagem de sujeito mesmo. O desaparecimento é redobrado pelo
desaparecimento visado que é o do ato, o próprio ato de fazer desaparecer.
Isso não é um mau traço para que aí reconheçamos a passagem do sujeito,
quando se trata de sua relação com o significante, na medida em que
vocês já sabem que tudo o que ensino da estrutura do sujeito, tal como
tentamos articular a partir dessa relação com o significante, converge
para a emergência desses momentos de fading propriamente ligados a
essa batida em eclipse do que só aparece para desaparecer e reaparece
para de novo desaparecer, que é a marca do sujeito como tal.

Dito isto, se o rastro é apagado, o sujeito cerca o lugar por um cerne,
algo que desde então lhe concerne, ele, a referência a partir do lugar
onde ele encontrou o rastro, vocês têm aí o nascimento do significante.
Isso implica todo esse processo que comporta o retorno do último tempo
sobre o primeiro, que não poderia haver aí articulação de um significante
sem esses três tempos. Uma vez constituído o significante, há forçosamente
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dois outros antes. Um significante é uma marca, um rastro, uma escrita,
mas não se pode lê-lo só. Dois significantes é um quiproquó, juntar
alhos com bugalhos. Três significantes é o retorno daquilo de que se
trata, isto é, do primeiro. É quando o passo marcado no rastro é transformado,
no vocalise de quem o lê, em pás [não], que esse passo, na condição de
que se esqueça que ele quer dizer o passo pode servir inicialmente, no
que se chama de fonetismo da escrita, para representar pás e, ao mesmo
tempo, para transformar o rastro de passo [Ia trace de pás] eventualmente
em nenhum rastro [pás de trace].

Penso que vocês escutam de passagem a mesma ambiguidade da qual
me servi quando falei, a respeito do chiste, do pás de sens40, da ausência
de sentido, jogando com a ambiguidade da palavra sentido com esse
salto, essa ultrapassagem que nos surpreende ali onde nasce o riso,
quando não sabemos por que uma palavra nos faz rir; essa transformação
sutil, essa pedra rejeitada que, por ser retomada, torna-se a pedra angular,
e farei de bom grado o jogo de palavras com o Ttr41 da fórmula do círculo,
tanto mais que é nela - anunciei isso outro dia, introduzindo a -N/TJ7
que veremos que se mede, se posso dizer, o ângulo vetorial do sujeito
em relação ao fio da cadeia significante. É aí que estamos suspensos e
é aí que devemos nos habituar um pouco a nos deslocar, numa substituição
por onde o que tem um sentido se transforma em equívoco e reencontra
seu sentido. Essa articulação constantemente giratória do jogo da linguagem,
é em suas próprias síncopes que temos de localizar o sujeito, nas suas
diversas funções.

As ilustrações nunca são ruins para adaptar uma ótica mental, em
que o imaginário desempenha um grande papel. É por isso que, mesmo
sendo um rodeio, não acho ruim traçar rapidamente para vocês uma
pequena observação, simplesmente porque a encontro, a essa altura,
em minhas notas. Falei mais de uma vez a propósito do significante,
dos caracteres chineses, e me empenho muito em lhes desencantar da
ideia de que sua origem é uma figura imitativa. Há um exemplo disso,
que tomei somente porque era o que melhor me servia: tomei o primeiro
daqueles articulados nesses exemplos, essas formas arcaicas na obra
de Karlgren que se chama Grammata serica, o que quer dizer exatamente
os significantes chineses. O primeiro do qual se serve sob sua moderna
fórmula é o seguinte, é o caractere feè, que quer dizer poder no Shuowén,
que é uma obra de erudito, ao mesmo tempo preciosa para nós pelo seu
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caráter relativamente antigo, mas que já é muito erudito, isto é, emaranhado
de interpretações sobre as quais podemos ter que retomar. Parece que
não é sem razão que podemos confiar na raiz que o comentador nos dá,
que é bem bonita, a saber, que se trata de uma esquematização do
choque da coluna de ar tal como ela vem a impelir, na oclusiva gutural,
contra o obstáculo que lhe opõe a parte posterior da língua contra o palato.
Isto é tanto mais sedutor que, se vocês abrem uma obra de fonética, encontrarão
uma imagem que é quase aquela"^ para traduzir o funcionamento da

oclusiva. E confessem que não fica mal que seja Tf o que é escolhido para
representar a palavra poder, a possibilidade, a função axial introduzida no
mundo pelo advento do sujeito ao belo meio do real.

A ambiguidade é total, pois um grande número de palavras se articulam
kê em chinês, nas quais isto "̂  nos servirá de fonética, com o acréscimo
ty[feou], que as completa, como presentificando o sujeito na armadura
significante, e isto, tT [kou], sem ambiguidade e em todos os caracteres,
é a representação da boca. Coloquem esse signo ^ l^a] acima, é o

signo dá que quer dizer grande -f. Tem manifestamente alguma relação

com a pequena forma humana /^, em geral desprovida de braços. Aqui,
como é de um grande que se trata, há braços. Isto, "^ nada tem a ver

com o que se passa quando vocês acrescentarem esse signo, X.. com °
significante precedente ^ . De agora em diante isto se lê ji, mas conserva
a marca de uma pronúncia antiga, da qual temos provas graças ao uso
desse termo na rima de antigas poesias, principalmente aquelas do Chi-
King que é um dos exemplos mais fabulosos das desventuras literárias,
uma vez que ele teve o destino de se tornar o suporte de todas as espécies
de elucubrações moralizantes, de ser a base de todo um ensino muito
enrolado dos mandarins sobre os deveres do soberano, do povo e do
tutti quanti, ainda que se trate principalmente de canções de amor de
origem camponesa. Um pouco de prática da literatura chinesa - não
procuro fazê-los crer que tenho grande prática, não me tomo por Wieger
que, quando faz alusão à sua experiência da China..., - trata-se de um
parágrafo que vocês poderão encontrar nos livros do pai Wieger, ao
alcance de todos. O que quer que seja, outros além dele esclareceram
esse caminho, principalmente Mareei Granet, que, afinal, vocês não
perdem nada em abrir seu belo livro sobre as danças e lendas e sobre
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as festas antigas da China. Com um pouco de esforço, vocês podem se
familiarizar com essa dimensão verdadeiramente fabulosa que aparece
do que se pode fazer com algo que repousa nas formas mais elementares
da articulação significante. Por sorte, nessa língua as palavras são
monossílabas. Elas são soberbas, invariáveis, cúbicas, não dá para se
enganar. Elas identificam-se com o significante, é o caso de dizê-lo.
Vocês têm grupos de quatro versos, cada um composto de quatro sílabas.
A situação é simples. Se vocês as virem e pensarem que daí tudo pode
sair, mesmo uma doutrina metafísica que não tem nenhuma relação
com a significação original, isso começará, para aqueles que não chegaram
lá ainda, abrindo a sua mente. Entretanto é assim; durante séculos
ensinou-se a moral e a política com estribilhos que significam no conjunto
"gostaria de trepar com você". Não exagero nada, vocês vão ver.

Isso, -f , quer dizer, ji, que se comenta grande poder, enorme; isso,
naturalmente, não tem absolutamente nenhuma relação com essa conjunção.
Ji igualmente não quer dizer mais "grande poder" quanto essa palavrinha
para a qual em francês não há realmente algo que nos satisfaça; sou
forçado a traduzi-la por o ímpar, no sentido em que a palavra ímpar
pode tomar de deslizamento, de erro, de falha, de coisa que não acontece,
que manca, em inglês tão lindamente ilustrado pela palavra odd. E,
como eu dizia há pouco, é o que me lançou para o Chou-King. Por
causa do Chou-King, sabemos que estava muito aproximado do kê, pelo
menos nisso: é que havia uma gutural na língua antiga, que dá a outra
implantação do uso desse significante para designar o fonema ji. Se
acrescentarem isso ^C antes, que é um determinativo, o da árvore, e
que designa tudo o que é de madeira, terão, uma vez que as coisas
estão aí, um signo, ^C -f que designa a cadeira. Isto se diz i/t, e assim
por diante. Isto continua assim, não há razão de parar. Se colocarem
aqui, no lugar do signo da árvore, o signo de cavalo Jji, [má], isto quer
dizer instalar-se escachado Jjf.

Esse pequeno rodeio, eu o considero, tem sua utilidade para lhes
fazer ver que a relação da letra com a linguagem não é algo a ser considerado
numa linha evolutiva. Não se parte de uma origem consistente, sensível,
para destacar daí uma forma abstraia. Não há nada que pareça com o
que quer que possa ser concebido como paralelo ao processo dito do
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conceito, nem mesmo apenas da generalização. Há uma sequência de
alternâncias em que o significante volta a bater a água, se posso dizer,
do fluxo pelas palhetas de seu moinho, sua roda levantando, a cada vez,
algo que jorra para de novo recair, enriquecer-se, complicar-se, sem que
nunca possamos, em nenhum momento, apreender o que domina; a partida
concreta ou o equívoco.

Eis o que vai nos levar ao ponto de hoje, com o passo que lhes farei
dar, uma grande parte ilusões que nos param de uma vez, aderências
imaginárias, nas quais pouco importa que todo mundo fique aí mais
ou menos com as patas presas como moscas, mas não os analistas, são
precisamente ligadas ao que chamarei de ilusões da lógica formal. A
lógica formal é uma ciência muito útil, como tentei apontar a ideia da
última vez, com a condição de vocês perceberem que ela lhes perverte
nisso que, uma vez que ela é a lógica formal, deveria lhes interditar, a
todo instante, de lhe dar o menor sentido. É, naturalmente, aquilo a
que se chegou com o tempo. Mas os importantes, os bravos, os honestos
da lógica simbólica, conhecidos há cerca de cinquenta anos, isso lhes
causa, asseguro, um mal danado, porque não é fácil de construir uma
lógica tal como deve ser, se ela responde verdadeiramente ao seu título
de lógica formal, só se apoiando estritamente no significante, se interditando
toda relação e, portanto, todo apoio intuitivo no que pode se insurgir
do significado, no caso em que fazemos erros. Em geral, é nisso que
nós nos referenciamos, raciocino mal, porque, nesse caso, resultaria
qualquer coisa: minha avó de cabeça pra baixo. O que é que isto pode
nos fazer? Em geral não é com isto que nós somos guiados, porque
somos muito intuitivos. Se faz-se lógica formal, só se pode sê-lo.

Ora, o divertido é que o livro de base de uma lógica simbólica encerrando
todas as necessidades da criação matemática, os Principia Mathematica
de Bertrand Russel e Whitehead, chega a algo que está bem perto de ser
a finalidade, a sanção de uma lógica simbólica digna desse nome, de
encerrar todas as necessidades da criação matemática, mas os próprios
autores bem perto se detêm considerando como uma contradição de
natureza a questionar toda a lógica matemática, esse paradoxo dito de
Bertrand Russel. Trata-se de algo cujo viés atinge o valor da teoria dita
dos conjuntos. Em que se distingue um conjunto de uma definição de
classe, a coisa é deixada numa relativa ambiguidade, uma vez que o que
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vou lhes dizer - e que é admitido por qualquer matemático - é, a saber,
que o que distingue um conjunto dessa forma da definição do que se
chama uma classe não é nada além de que o conjunto será definido por
fórmulas que se chamam de axiomas, que serão colocadas no quadro em
símbolos reduzidos a letras às quais se juntam alguns sigmficantes suplementares
indicando relações. Não há absolutamente nenhuma outra especificação
dessa lógica dita simbólica com relação à lógica tradicional, senão essa
redução a letras. Garanto-lhes, podem crer, sem que eu tenha mais que
me engajar em exemplos.

Portanto, qual é a virtude, que está forçosamente em algum lugar,
para que seja em razão dessa única diferença que se tenha podido
desenvolver um montão de consequências, as quais asseguro que a
incidência no desenvolvimento de algo que se chama de matemática
não é escassa, em relação ao aparelho de que se dispôs durante séculos
e cujo cumprimento que lhe foi feito, que não tenha evoluído entre
Aristoteles e Kant, se inverte? Está bem, se apesar de tudo as coisas
começam a fugir como têm leito - pois os Principia Mathcinatica constitui
dois enormes volumes e só têm um interesse muito escasso - mas enfim,
se o cumprimento se inverte é que o aparelho outrora, por alguma razão,
encontrava-se singularmente estagnado. Então, a partir daí, como os
autores chegam a se espantar com o que se chama de paradoxo de Russel?

O paradoxo de Russel é o seguinte: fala-se do conjunto de todos os
conjuntos que não se compreendem a eles mesmos. É preciso que eu
esclareça um pouco essa história que pode parecer, à primeira vista, árida.
Indico-lhes isso imediatamente. Se desperto-lhes o interesse para isso,
pelo menos é o que espero, é com este objetivo: de que há a mais estreita
relação - e não apenas homonímica, justamente, porque trata-se de significante
e, em consequência, trata-se de não compreender - com a posição do
sujeito analítico enquanto, com ele também, num outro sentido da palavra
compreender... e, se digo de não compreender é para que possam compreender
de todas as maneiras que ele também não se compreende a ele mesmo.
Passar por aí não é inútil, vão ver, pois vamos por essa estrada poder
criticar a função de nosso objeto. Mas paremos um instante nesses conjuntos
que não se compreendem a eles mesmos.

Evidentemente, para conceber o que está em questão, é preciso partir...
uma vez que, apesar de tudo não podemos na comunicação, não nos
fazer concessões de referências intuitivas, porque as referências intuitivas
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A Identificação

vocês já têm. É preciso, portanto, desarrumá-las para colocar outras.
Como vocês têm a ideia de que há uma classe, e como há uma classe
mamífera, é preciso, mesmo assim, que eu tente indicar que é necessário
referir-se a outra coisa. Quando se entra na categoria dos conjuntos, é
preciso referir a classificação bibliográfica, cara a alguns, classificação
composta de decimais ou outra; porém, quando se tem algo de escrito,
é preciso que isso se arrume em algum lugar. É preciso saber como
encontrá-lo automaticamente. Então, tomemos um conjunto que se
compreende a ele mesmo. Tomemos, por exemplo, o estudo das
humanidades numa classificação bibliográfica. Está claro que será necessário
colocar no interior os trabalhos dos humanistas sobre as humanidades.
O conjunto do estudo das humanidades deve compreender todos os
trabalhos concernentes ao estudo das humanidades enquanto tal. Mas
consideremos agora os conjuntos que não se compreendem a eles mesmos:
isto não é menos concebível, é mesmo o caso mais comum. E, uma vez
que somos teóricos dos conjuntos e que já há uma classe do conjunto
dos conjuntos que se compreendem a eles mesmos, não há verdadeiramente
nenhuma objeção a que façamos a classe oposta - emprego classe, aqui,
porque é bem aí que a ambiguidade vai residir - a classe dos conjuntos
que não se compreendem a eles mesmos, o conjunto de todos os conjuntos
que não se compreendem a eles mesmos. E é ai que os lógicos começam
a quebrar a cabeça, a saber, que eles dizem a si mesmos: esse conjunto
de todos os conjuntos que não se compreendem a eles mesmos, será
que ele se compreende a ele mesmo ou será que ele não se compreende?
Num caso como no outro ele vai cair na contradição. Pois se, como
parece, ele compreende a ele mesmo eis-nos em contradição com o
princípio que nos dizia que se tratava de conjuntos que não se compreendem
a eles mesmos. Por outro lado, se ele não se compreende, como excetuá-
lo justamente do que dá essa definição, a saber, que ele não se compreende
a ele mesmo? Isso pode parecer bastante infantil, mas o fato de que
isso toca a ponto de parar os lógicos, que não são precisamente pessoas
de uma natureza que pára diante de uma vã dificAildade, e se eles sentem
aí algo que podem chamar de contradição, colocando em causa todo
sêii edifício, é exatamente porque há algo que deve ser resolvido e que
concerne - se quiserem me escutar, a nada além disso - que concerne
à única coisa que os lógicos em questão não têm exatamente em vista,
a saber, que a letra da qual eles se servem é algo que tem, em si mesmo,
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poderes, um princípio motor ao qual eles não parecem absolutamente
acostumados.

Pois - se ilustrarmos isso na aplicação do que dissemos, que não se
trata de nada mais do que do uso sistemático de uma letra - ao reduzir,
ao reservar à letra sua função significante para fazer recair sobre ela e
unicamente sobre ela todo o edifício lógico, chegamos a esse algo muito
simples, que é totalmente e simplesmente que isto retorna ao que se
passa quando encarregamos a letra A, por exemplo, se nos colocamos a
especular sobre o alfabeto, de representar como letra A todas as outras
letras do alfabeto. Das duas coisas uma: ou as outras letras do alfabeto,
enumerando-as de B a Z, em que a letra A as representará sem ambiguidade
sem, entretanto, compreender a si mesma; mais está claro do outro lado
que, representando essas letras do alfabeto, enquanto letra ela vem
naturalmente - eu não diria mesmo enriquecer, mas - completar, no
lugar de onde a tiramos, excluímos, a série das letras e simplesmente
nisto que, se partimos disso: que A - está aí nosso ponto de partida
concernente à identificação - essencialmente não é A, não há ai nenhuma
dificuldade: a letra A, no interior do parêntese onde são orientadas todas
as letras que ela vem simbolicamente subsumir, não é o mesmo A e é, ao
mesmo tempo, o mesmo. Não há aí nenhuma espécie de dificuldade.
Não deveria haver nenhuma, tanto menos que os que vêm alguma são
justamente aqueles que inventaram a noção de conjunto para fazer face
às deficiências da noção de classe, e, por consequência, desconfiando
de que deve haver outra coisa na função do conjunto além do que há na
função da classe.

Mas isso nos interessa, pois o que isso quer dizer? Como indiquei
ontem à noite, o objeto metonímico do desejo, esse que, em todo os
objetos, representa esse objeto a eletivo, onde o sujeito se perde, quando
esse objeto emerge de uma maneira metafórica, quando chegamos a
substituí-lo ao sujeito que, na demanda, chega a se sincopar, a desaparecer,
ausência do rastro, $ barrado, nós revelamos o significante desse sujeito,
damos-lhe seu nome: o bom objeto, o seio da mãe, a mama. Eis a metáfora
na qual, digamos, estão presas todas as identificações articuladas da
demanda do sujeito. Sua demanda é oral, é o seio da mãe que as prende
no seu parêntese. É o a que dá seu valor a todas essas unidades que vão
se adicionará cadeia significante, a (1 + 1 + 1...). A questão que temos a
colocar é estabelecer a diferença que há entre esse uso que fazemos da
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mama, com a função que ela toma na definição, por exemplo, da classe
mamífera. O mamífero é reconhecido porque tem mamas. Entre nós, é
bastante estranho que sejamos tão pouco informados sobre o que se faz
com isso efetivamente, em cada espécie. A etologia dos mamíferos está
ainda arrastando-se rudemente, uma vez que estamos, nesse assunto, como
na lógica formal, quase não além do nível de Aristóteles, excelente, a obra
A História dos Animais. Mas, para nós será que é isso que quer dizer o
significante 'mama', na medida em que ele é o objeto em torno do qual
substantificamos o sujeito num certo tipo de relações ditas pré-genitais?

Está bem claro que fazemos disso um uso completamente diferente,
bem mais próximo da manipulação da letra E no nosso paradoxo dos
conjuntos e, para mostrá-lo, lhes farei ver o seguinte: a (1 + 1 + 1) é
que, entre esses um da demanda do qual revelamos a significância concreta,
há ou não o próprio seio? Em outros termos, quando falamos de fixação
oral, o seio latente, o atual, aquele após o qual o seu sujeito faz "ah!
ah! ah!", é mamário? É bem evidente que não o é, porque os seus orais
que adoram os seios, adoram os seios porque esses seios são um falo. E
é mesmo por isso, porque é possível que o seio seja também falo que
Melanie Klein o faz aparecer imediatamente tão rápido como o seio,
desde o início, dizendo-nos que, afinal, é um pequeno seio mais cómodo,
mais portátil, mais delicado. Vocês vêem bem que colocar essas distinções
estruturais pode nos levar a algum lugar, na medida em que o seio
recalcado reemerge, se sobressai no sintoma, ou simplesmente num
lance que não qualificamos de outra forma: a função sobre a escala
perversa, a produzir essa outra coisa que é a evocação do objeto falo. A
coisa se inscreve assim:

% seio (a)
seio falo

O que é o a? Coloquemos no seu lugar a pequena bola de pingue-
pongue, isto é, nada, o que quer que seja, qualquer suporte do jogo de
alternância do sujeito nofort-da. Aí vocês vêem que não se trata estritamente
de nada além da passagem do falo de a+ a a- e que, através disso
vemos, na relação de identificação - uma vez que sabemos que nisso
que o sujeito assimila, é ele, na sua frustração, nós sabemos que a
relação do g com esse , l/A - ele, l, enquanto assumindo a significação
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do Outro como tal - tem a maior relação com a realização da alternância
a x -a, este produto de a por -a que formalmente faz -a2.

Saberemos por que uma negação é irredutível. Quando há afirmação
e negação, a afirmação da negação faz uma negação; a negação da afirmação
também. Vemos aí apontar, nessa própria fórmula do -a2, reencontramos
a necessidade de colocar em causa, na raiz desse produto, a V- l . Trata-
se não simplesmente da presença, nem da ausência do pequeno a, mas
da conjunção dos dois, do corte. É da disjunção do a e do -a que se trata,
e é aí que o sujeito vem se alojar como tal, que a identificação tem que se
fazer, com esse algo que é o objeto do desejo. É por isso que o ponto a que
os levei hoje é uma articulação que nos servirá daqui por diante.
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LIÇÃO X

21 de fevereiro de 1962

Terminei, na última vez, com a apreensão de um paradoxo concernente
aos modos de aparecimento do objeto. Essa temática, partindo do objeto
enquanto metonímico, se interrogava sobre o que fazíamos quando fazíamos
aparecer esse objeto metonímico, como fator comum dessa linha dita
do significante, cujo lugar eu designei como numerador na grande fração
saussuriana, significante sobre significado. É o que fazíamos quando o
fazíamos aparecer como significante, quando designávamos esse objeto
como, por exemplo, o da pulsão oral. Como esse tipo novo designava o
género do objeto, e para lhes fazer apreendê-lo, eu lhes mostrei o que
há de novo, trazido à lógica pela maneira como é empregado o significante
em matemática, na teoria dos conjuntos. Maneira que é impensável se
não colocamos, ali, num primeiro plano, como constitutivo, o famoso
paradoxo, dito paradoxo de Russel, para fazê-los apreender de onde
parti, a saber, enquanto tal o significante, não somente, não está submetido
à lei das contradições, mas é propriamente falando seu suporte, a saber,
que A é utilizável, enquanto significante, na medida que A não é A. De
onde resultava que o objeto da pulsão oral, considerado como seio primordial,
a propósito dessa mama genérica da objetalização psicanalítica, a questão
podia se colocar: o seio real, nessas condições, é mamário? Eu dizia
não, como é bem evidente, visto que, na medida em que o seio se
encontra no erótico oral, erotizado, é na medida em que ele é uma
coisa totalmente diferente de um seio, como vocês não o ignoram, e
alguém, após a aula veio, aproximando-se de mim, dizer-me: "Nessas
condições, o falo é fálico?"
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O que é preciso dizer é que, enquanto é o significante falo que vem
como fator revelador do sentido da função significante num certo estado,
é na medida em que o falo vem no mesmo lugar, sobre a função simbólica
onde estava o seio, é na medida em que o sujeito se constitui como
fálico, que o pênis, que está no interior do parêntese do conjunto dos
objetos que chegaram para o sujeito no estado fálico, que tanto o pênis,
podemos dizer, não é mais fálico quanto o seio não é mamário, mas que
as coisas se colocam muito mais gravemente nesse nível, a saber, que o
pênis, parte do corpo real, cai sob o corte dessa ameaça que se chama de
castração. É em razão da íusicão significante do falo, como tal, que o
pênis real cai sob o golpe do que foi de início apreendido na experiência
analítica como ameaça, a saber, a ameaça da castração. Eis, então, o
caminho pelo qual os conduzo. Eu lhes mostro aqui o objetivo e o que
visamos. Trata-se agora de percorrê-la, passo a passo, dito de outra maneira,
de chegar ao que, desde o início deste ano, eu preparo e abordo pouco a
pouco, a saber, a função privilegiada do falo na identificação do sujeito.

Entendemos que em tudo isso, a saber, que neste ano, falamos da
identificação e, a saber, que a partir de um certo momento da obra
freudiana, a questão da identificação vem ao primeiro plano, vem dominar,
vem remanejar toda a teoria freudiana. É na medida em que - quase
coramos de ter que dizê-lo - que a partir de um certo momento, para
nós depois de Freud, para Freud antes de nós, a questão do sujeito se
coloca como tal, a saber, o que é que... o que está ali? O que é que
funciona? Quem é quem fala? O que são muitas coisas ainda, e é enquanto
era preciso, todavia, esperar por isso, numa técnica que é uma técnica
grosseira de comunicação, de endereçamento de um ao outro e, para
resumir, de relação, era preciso igualmente, saber bem quem é que
fala, e a quem! É realmente por isso que, neste ano, utilizamos a lógica.
Não dá para evitar. Não se trata de saber se isso me agrada ou desagrada.
Isso não me desagrada. Isso pode não desagradar a outros, mas o que é
certo é que é inevitável. Trata-se de saber a qual lógica isso nos leva.
Vocês puderam ver realmente, já lhes mostrei - eu me esforço por ser
tão curto-circuitante quanto possível, e lhes asseguro que não estou
enrolando - onde nos situamos em relação à lógica formal, e que certamente
não estamos nisso sem ter nossa palavra para dizer.

Eu lhes lembro o pequeno quadrante que construí para todos os fins
úteis e sobre o qual teremos, talvez, mais de uma vez, ocasião de voltar
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a ele, ao menos isso, em razão do ritmo que somos forçados a manter
para chegar, neste ano, ao nosso objetivo, não deve permanecer ainda
durante alguns meses ou anos, uma proposição suspensa para a
engenhosidade daqueles que se esforçam para voltar sobre o que lhes
ensino. Mas, seguramente, não se trata senão da lógica formal. Trata-
se, e é do que se chama desde Kant, quero dizer, de uma forma bem
constituída desde Kant, uma lógica transcendental, em outros termos,
a lógica do conceito? Seguramente não. É mesmo bastante surpreendente
ver a que ponto a noção do conceito está ausente, aparentemente, do
funcionamento de nossas categorias. O que fazemos - não vale absolutamente
a pena nos esforçarmos demais por hora, para dar sobre isso uma definição
mais precisa - é uma lógica da qual, de início, alguns dizem que tentei
constituir um tipo de lógica elástica. Mas, enfim, isso não é suficiente
para constituir alguma coisa reconfortante para o espírito. Fazemos uma
lógica do funcionamento do significante, pois, sem essa referência constituída
como primária, fundamental, da relação do sujeito com o significante,
o que eu adianto, é que ele é, propriamente falando, impensável, mesmo
que se venha situar onde está o erro, onde se engajou progressivamente
toda a análise e que se prende precisamente a isso, que ela não fez
essa crítica da lógica transcendental no sentido kantiano, que os fatos
novos que ela traz impõem estritamente. Aqui - vou fazer a confidência,
que não tem em si uma importância histórica, mas que acredito poder
ao menos lhes comunicar a título de estímulo - isto me levou durante
pouco ou muito tempo, durante o qual eu estive separado de vocês e de
nossos encontros semanais, me levou a recolocar o nariz, não como
tinha feito há dois anos, na Crítica da Razão Prática, mas, na Crítica
da Razão Pura.

O acaso tendo feito com que eu não tivesse trazido, por esquecimento,
a não ser o meu exemplar em alemão, não fiz a releitura completa,
mas somente a do capítulo dito d'A Introdução à Análise Transcendental,
e embora deplorando que alguns dez anos desde os quais eu me dirijo
a vocês, não tenham tido, creio, muito efeito na propagação entre vocês
do estudo do alemão, o que não deixa de me causar sempre admiração
- é um desses pequenos fatos que obrigam algumas vezes a refletir
minha própria imagem como aquela desse personagem de um filme
surrealista bem conhecido que se chama Lê chien andalou, imagem
que é aquela de um homem que, com a ajuda de duas cordas, carrega
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atrás dele um piano, sobre o qual repousam, sem alusão, dois burros
mortos... salvo que, ao menos todos aqueles que já saibam o alemão,
não hesitem em reler o capítulo que lhes indico da Crítica da Razão
Pura. Isso os ajudará seguramente, a melhor centrar a espécie de reviravolta
que tento articular para vocês, este ano. Creio poder muito simplesmente
lembrar que a essência prende-se de maneira radicalmente diferente,
descentrada, que tento lhes fazer apreender uma noção que é aquela
que domina toda a estruturação das categorias em Kant. É nisso que
ele só fez colocar o ponto purificado, o ponto fechado, o ponto final
naquilo que dominou o pensamento filosófico, até que este, de alguma
maneira, aí alcance a função de Einhcit, que é o fundamento de toda
síntese a priori, como ele se exprime, e que parece muito, com efeito,
se impor, desde o tempo de sua progressão a partir da mitologia platónica,
como a via necessária: o Um, o grande Um que domina todo o pensamento,
de Platão a Kant, o Um que, para Kant, enquanto função sintética, é o
próprio modelo do que em toda categoria a priori traz consigo, disse
ele, a função de uma norma, entendam bem, de uma regra universal.
Bem, digamos, para acrescentar seu ponto sensível a isso que, desde o
início deste ano, eu articulo para vocês, que se é verdadeiro que a
função do um na identificação, tal que a estrutura a decompõe, a análise
da experiência freudiana, é aquela, não do Einheit, mas aquela que
tentei fazer vocês sentirem concretamente desde o início do ano, como
o acento original do que tenho chamado de traço unário, isso quer
dizer, bem diferente do círculo que junta, sobre o qual, em suma, desemboca
num nível de intuição sumária toda a formalização lógica; não o círculo,
mas outra coisa; a saber o que chamei para vocês, de um 1; esse traço,
essa coisa insituável, essa aporia para o pensamento que consiste em
que, justamente, nisso ele é tanto mais apurado, simplificado, reduzido
a qualquer coisa. Com suficiente enfraquecimento de seus apêndices,
ele pode terminar reduzindo-se a isso: um 1. O que há de essencial, e
faz a originalidade disso, da existência de um traço unário e de sua
função, e de sua introdução, por onde? É justamente o que deixo em
suspenso, pois não é tão claro que isso seja pelo homem, se é, por um
certo lado, possível, provável, em todo o caso, posto em questão por
nós que é de lá que o homem tem saído. Então, esse um, seu paradoxo
é justamente isso: é que tanto mais se assemelha, quero dizer, quanto
mais a diversidade das semelhanças se apaga, quanto mais ele suporta,

-150-

Lição de 21 de fevereiro de 1962

mais um-carna [un-carne] - direi se vocês me passam esta palavra - a
diferença como tal. A reviravolta da posição em torno do Um faz com
que, da Einheit kantiana, consideramos que nós passamos para a Einzigkeit,
a unicidade expressa como tal. Se é por aí, se posso dizer que tenho -
para tomar emprestado uma expressão, espero, célebre para vocês, de
uma improvisação literária de Picasso - se é por aí que escolhi, este
ano, tentar fazer, o que espero levá-los a fazer, isto é, agarrar o desejo
pelo rabo, se é por aí, quer dizer, não mais a primeira forma de identificação
definida por Freud, que não é fácil manejar, aquela da Einverleibung,
a da consumação do inimigo, do adversário, do pai, se parti da segunda
forma da identificação, a saber, dessa função do traço unário, é
evidentemente neste objetivo. Mas vocês vejam onde está a reviravolta,
é que essa função, - creio que é o melhor termo que nós tenhamos
para tomar porque é o mais abstraio, é o mais maleável, é o mais,
propriamente falando, significante -, é simplesmente um F maiúsculo.
Se a função que damos ao um não é mais aquela da Einheit, mas a da
Einzigkeit, é que passamos - o que conviria contudo que não esquecêssemos,
que é a novidade da análise - passamos das virtudes da norma às virtudes
da exceção. Coisas que vocês retiveram, mesmo um pouquinho e com
razão; a tensão do pensamento, a gente se vira com isso, dizendo: a
exceção confirma a regra. Como muitas besteiras, é uma besteira profunda,
basta, simplesmente, saber desmontá-la. Se tivesse só retomado essa
besteira totalmente luminosa como um desses pequenos faróis que se
vêm em cima dos carros da polícia, isso já seria um pequeno ganho no
plano da lógica. Mas evidentemente, é um benefício lateral. Vocês o
verão, sobretudo se alguns dentre vocês... talvez alguns pudessem ir
até se dedicar, até fazer no meu lugar, um dia, um pequeno resumo da
forma como seria necessário repontuar a analítica kantiana. Vocês pensem
bem que há esboços de tudo isso; quando Kant distingue o julgamento
universal e o julgamento particular e quando ele isola o julgamento
singular, mostrando nisso as afinidades profundas com o julgamento
universal, quero dizer, isso que todo mundo se apercebeu antes dele,
mas mostrando que não basta juntá-los, enquanto que o julgamento
singular tem exatamente sua independência, existe aí como uma pedra
de espera, o esboço dessa reviravolta da qual lhes falo. Isso só é um
exemplo. Há muitas outras coisas que esboçam essa reviravolta em Kant.
O que é curioso é que não se tenha feito isso antes.

-151-



A Identificação

É evidente que isto ao qual eu fazia alusão, de passagem, diante de
vocês, quando da penúltima vez, a saber, o lado que escandalizava tanto
o senhor Jespersen, linguista, o que prova que os linguistas não são de
modo algum providos de nenhuma infalibilidade - a saber, que haveria
algum paradoxo àquilo que Kant coloca, a negação na rubrica das categorias
designando as qualidades, a saber, como segundo tempo, pode-se dizer,
das categorias da qualidade, a primeira sendo a realidade, a segunda
sendo a negação e a terceira sendo a limitação. Esta coisa que surpreende,
a qual nos surpreende que surpreenda muito esse linguista, a saber,
Mr. Jerpensen, nesse longo trabalho sobre a negação que ele publicou
nos Anais da Academia Dinamarquesa. Estamos tanto mais surpresos
que esse longo artigo sobre a negação seja justamente feito, em resumo,
do começo ao fim, para nos mostrar que, linguisticamente, a negação é
alguma coisa que só se sustenta, se posso dizer, por uma supervalorização.
Não é então uma coisa tão simples como colocar a rubrica da quantidade
onde ela se confundiria pura e simplesmente com o que ela é na quantidade,
isto é, o zero. Mas, justamente, sobre isso eu já tenho indicado bastante.
Àqueles a quem isso interessa dou a referência, o grande trabalho de
Jespersen é verdadeiramente alguma coisa de considerável.

Mas, se vocês abrirem o Dicionário de etimologia latina de Ernout e
Meillet, referindo-se simplesmente ao artigo ne, percebem a complexidade
histórica do problema do funcionamento da negação, isto é, essa profunda
ambiguidade que faz com que, depois de ter sido essa função primitiva
de discordância, sobre a qual tenho insistido, no mesmo tempo que
sobre sua natureza original, é preciso sempre que ela se apoie sobre
alguma coisa que é justamente essa natureza do um, tal qual tentamos
cercá-lo aqui, de perto; que a negação nunca é linguisticamente um
zero, mas um não um. No ponto que o sed nom latim, por exemplo,
para ilustrar o que vocês podem encontrar nessa obra publicada na
Academia dinamarquesa durante a guerra de 1914 e, por isso, muito
difícil de encontrar, o próprio não latino, que parece ser a forma de
negação a mais simples do mundo, já é um ne oinon, na forma de unum.
Já é um não um e, no final de um certo tempo, esquece que é um não
um e se coloca ainda um um na sequência. E toda a história da negação
é a história desta consumação por alguma coisa que está onde? É justamente
o que tentamos cercar: a função do sujeito como tal. É por isso que as
observações de Pichon são muito interessantes, que nos mostram que
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em francês é bem visível o jogo dos dois elementos da negação, a relação
dada do ne com o pás, podendo-se dizer que o francês, com efeito, tem
esse privilégio que, aliás, não é o único entre as línguas, de mostrar que
não há verdadeiramente negação em francês. O que é curioso, aliás, é
que ele não se apercebe que, se as coisas são assim, isso deve ir um
pouquinho mais longe que o campo do domínio francês, se a gente pode
exprimir-se assim. É, de fato, muito fácil, sobre todas as diferentes formas,
de se aperceber que é forçosamente assim em todo lugar, visto que a
função do sujeito não está suspensa até a raiz à diversidade das línguas.
É muito fácil aperceber-se que, o not, num certo momento da evolução
da língua inglesa, é alguma coisa naught.

Voltamos ao assunto, a fim de assegurar-lhes que não perdemos nosso
objetivo. Partamos novamente do ano passado, de Sócrates, de Alcibíades
e de toda a claque que, espero, tem feito naquele momento o divertimento
de vocês. Trata-se de conjugar essa reviravolta lógica concernente à função
do um com alguma coisa com que nos ocupamos há bastante tempo, a
saber, o desejo. Como, há tempo que não lhes falo nisso, é possível que
as coisas tenham se tornado, para vocês, um pouco nebulosas. Faço um
pequeno lembrete que acredito ser justamente o momento de fazer nesta
exposição deste ano, concernente a isso. Vocês se lembram, é um fato
discursivo que é através disso que introduzi, no ano passado, a questão
da identificação. É, propriamente falando, quando abordei o que, a respeito
da relação narcísica, deve se constituir para nós como consequência da
equivalência alcançada por Freud entre a libido narcísica e a libido de
objeto. Vocês sabem como a simbolizei na época: um pequeno esquema
intuitivo; quero dizer alguma coisa que se representa, um esquema, não
um esquema no sentido kantiano. Kant é uma referência muito boa, em
francês, é cinzento. Messieurs Tremesaygues e Pacaud realizaram, contudo,
essa proeza de tornar a leitura da Crítica da Razão Pura, que não é
absolutamente impensável dizer que, sob um certo ângulo, pode-se
ler como um livro erótico, em alguma coisa absolutamente monótona
e poeirenta. Talvez, graças aos meus comentários, vocês chegarão,
mesmo em francês, a lhe resti tuir uma espécie de pimenta que não é
exagerado dizer que ele comporta. Em todo o caso, eu tinha-me sempre
deixado persuadir que, em alemão, estava mal escrito porque, em primeiro
lugar, os alemães, com exceções de alguns, têm a reputação de escrever
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Sujeito l
mal. Isso não é verdade.
A Crítica da Razão Pura
é tão bem escrita quanto
os livros de Freud e isso
não é dizer pouco.

O esquema é o
seguinte:

Trata-se do que nos
fala Freud, no nível da
Introdução ao Narcisismo, a saber, que amamos o outro pela mesma
substância úmida da qual nós somos o reservatório, que se chama a
libido, e é enquanto ela está aqui, em l, que talvez ela possa estar ali,
em 2, isto é, rodeando, afogando, molhando o objeto que está em frente.
A referência do amor ao úmido não é minha, ela está no Banquete que
nós comentamos no ano passado. Moralidade dessa metafísica do amor
- visto que é disso que se trata, o elemento fundamental da Liebesbedingunf,
da condição do amor, moralidade, num certo sentido eu não amo - o
que se chama amar, o que chamaremos aqui de amar, maneira de saber
também o que há como resto, além do amor, então, o que se chama de
amar de uma certa maneira - eu só amo meu corpo, mesmo quando,
este amor, eu o transfiro sobre o corpo do outro. Certamente resta sempre
uma boa dose sobre o meu. É mesmo, até certo ponto, indispensável, a
não ser no caso extremo no nível do que é preciso que funcione auto-
eroticamente, a saber, meu pênis - para adotar por simplificação o ponto
de vista androcêntricô. Não há nenhum inconveniente nessa simplificação,
como vocês vão ver, isto não é o que nos interessa. O que nos interessa
é o falo.

Então, eu lhes propus implicitamente, senão explicitamente, nesse
sentido que é mais explícito ainda agora do que no ano passado... Eu
lhes propus definir, em relação ao que eu amo no outro, que ele está
submisso a essa condição hidráulica de equivalência da libido, a saber,
que quando isso sobe de um lado, sobe também do outro, o que eu
desejo, o que é diferente do que eu experimento, é o que, sob a forma
de puro reflexo do que resta de mim investido em todo estado de causa,
é justamente o que falta no corpo do outro, enquanto ele é constituído
por essa impregnação do úmido do amor. No ponto de vista do desejo,
no nível do desejo, todo esse corpo do outro, pelo menos tão pouco
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quanto eu o ame, só vale justamente pelo que lhe falta. E é precisamente
por isso que eu ia dizer que a heterossexualidade é possível. Pois é preciso
se entender: se é verdade, como a análise nos ensina, que é pelo fato da
mulher ser efetivamente do ponto de vista peniano, castrada, que amedronta
a alguns; se o que dizemos aí não é absolutamente insensato, e não é
absolutamente insensato, porque é evidente, a gente encontra isso em
todas as viradas, nos neuróticos, eu insisto, digo que é aí realmente que
o descobrimos. Quero dizer que estamos certos disso pelo fato de que é aí
que os mecanismos entram em jogo, com um refinamento tal que não há
outra hipótese possível para explicar a forma pela qual o neurótico institui,
constitui seu desejo, histérico ou obsessivo. O que nos levará, neste ano,
a articular completamente para vocês o sentido do desejo do histérico,
como do desejo do obsessivo, rapidamente, pois eu direi, até um certo
ponto, é urgente. Se é assim, é ainda mais consciente no homossexual
que no neurótico. O homossexual, ele próprio lhe diz que isso provoca
nele, assim mesmo, um efeito muito penoso de estar diante desse púbis
sem pinto. É justamente por causa disso que podemos confiar tanto nisso
e, aliás, temos razão. É por isso que minha referência, eu a tomo no
neurótico. Dito tudo isso, restam ainda muitas pessoas para as quais
isso não provoca medo e que, por consequência, não é loucura - digamos
simplesmente, sou forçado a abordar a coisa dessa forma, uma vez que,
afinal, ninguém disse assim, quando eu lhes tiver dito duas ou três vezes,
penso que isso terminará por se tornar completamente evidente para
vocês - não é loucura pensar que, nos seres que podem ter relação normal,
satisfatória, quero dizer, de desejo com o parceiro do sexo oposto, não
apenas isso não lhes provoca medo, mas é justamente isso que é interessante,
a saber, que não é porque o pênis não está ali que o falo não está. Eu
direi mesmo, ao contrário.

O que permite reencontrar um certo número de encruzilhadas, em
particular isso: que o que o desejo procura é menos, no outro, o desejável
que o desejante, isto é, o que lhe falta. E aí, ainda, peco-lhes para
relembrar que é a primeira aporia, o primeiro bê-á-bá da questão, tal
qual ela começa a se articular quando vocês abrirem esse famoso Banquete,
que parece só ter atravessado séculos para que a gente faça em torno
dele teologia. Tento fazer disso outra coisa, a saber, fazer vocês se aperceberem
que, a cada linha, fala-se efetivamente do que se trata, isto é, do Eros.
Eu desejo o outro como desejante. E, quando digo como desejante, nem
sequer disse, não disse expressamente como me desejando, pois sou eu
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quem deseja, e desejando o desejo, esse desejo não poderia ser desejo de
mim senão se eu me reencontro nessa reviravolta onde estou bem seguro,
isto é, se me amo no outro, de outra maneira, se sou eu a quem amo.
Mas, então, eu abandono o desejo.

O que estou acentuando é esse limite, essa fronteira que separa o
desejo do amor. O que não quer dizer que eles não se condicionem por
todos os tipos de pontas. É exatamente aí que está todo o drama, como
penso que isso deve ser a primeira observação que vocês devem fazer
sobre sua experiência de analista, estando bem entendido que acontece,
como para muitos outros sujeitos nesse nível da realidade humana, e
que seja frequentemente o homem comum que esteja mais perto do
que chamarei, nessa ocasião, de osso. O que se deseja é evidentemente
sempre o que falta, e é bem por isso que, em francês, o desejo se chama
desiderium^, o que quer dizer lamento43.

E isso também junta-se àquilo que, no ano passado, acentuei como
sendo esse ponto visado desde sempre pela ética da paixão, que é fazer,
não digo, essa síntese, mas, essa conjunção que se trata de saber se ela
não é, justamente, estruturalmente impossível, se ela não permanece
um ponto ideal fora dos limites da épura, o que chamei de a metáfora
do verdadeiro amor, que é a famosa equação o epcov sobre Epco^evov,
epcov se substituindo... O desejante substituindo-se ao desejado nesse
ponto, e por essa metáfora equivalente à perfeição do amante, como
está igualmente articulado no Banquete, a saber, a reviravolta de toda
a propriedade do que se pode chamar de o amável natural, a separação
no amor que coloca tudo o que se pode ser a si mesmo de desejável
fora do alcance do adorável, se posso dizer. O noli me amare, que é o
verdadeiro segredo, a verdadeira última palavra da paixão ideal desse
amor cortês, do qual não é à toa que eu usei o termo tão pouco atual,
quero dizer, tão perfeitamente confuso que se tenha tornado, na perspectiva
que eu tinha no ano passado articulado, preferindo antes substituí-lo
como mais atual, mais exemplar, esse tipo de experiência - de modo
algum ideal mas perfeitamente acessível - que é a nossa, com o nome
de transferência, e que lhes ilustrei, mostrei já no Banquete, sob essa
forma totalmente paradoxal da interpretação, propriamente falando,
analítica de Sócrates, depois da longa declaração loucamente exibicionista,
enfim, a regra analítica aplicada a todo vapor àquilo que é o discurso de
Alcibíades. Sem dúvida, vocês puderam reter a ironia implicitamente
contida nisso, que não está escondida no texto, é que aquele a quem
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Sócrates deseja no momento, para a beleza da demonstração, é Agaton,
em outros termos o besteirógrafo44, o espírito puro, aquele que fala do
amor de uma maneira tal, como se deve sem dúvida falar, comparando-
o à paz das ondas, com o tom francamente cómico, mas sem fazer de
propósito, ou mesmo sem se aperceber disso. Dizendo de outro modo, o
que quer dizer Sócrates? Por que Sócrates não amaria Agaton se, justamente,
a besteira nele como em M. Teste é, justamente, o que lhe falta? "A besteira
não é o meu forte". É um ensinamento, pois isso quer dizer, e isso está
então articulado com todas as letras para Alcibíades: "Meu belo amigo
conversa sempre, pois é a ele que tu também amas. É para Agaton todo
esse longo discurso. A diferença é unicamente que tu não sabes do que se
trata. Tua força, teu domínio, tua riqueza te iludem". E, de fato, nós sabemos
bastante, ao longo da vida de Alcibíades, para saber que poucas coisas lhe
faltaram na ordem do mais exagerado que se possa ter de primeira necessidade.
À sua maneira, inteiramente diferente da de Sócrates, ele também não
era, em lugar algum, recebido, aliás, de braços abertos por onde ele ia, as
pessoas sempre felizes demais com uma tal aquisição. Uma certa axoma
foi sua sorte. Ele era ele mesmo muito embaraçador. Quando chegou a
Esparta, ele achava simplesmente que fazia uma grande honra ao rei de
Esparta - a coisa é narrada em Plutarco, articulada às claras - engravidando
sua mulher, por exemplo. É para lhes mostrar seu estilo; é a menor das
coisas. Existem uns que são brabos. Foi preciso, para acabar com ele,
cercá-lo de fogo e abatê-lo a golpes de flechas.

Mas para Sócrates o importante não está aí. O importante é dizer: "Alcibíades,
ocupa-te um pouco de tua alma", o que, creiam-me, estou bem convencido
disso, não tem de modo algum o mesmo sentido em Sócrates que o sentido
que tomou na sequência do desenvolvimento platónico da noção do Um.
Se Sócrates lhe responde "Eu não sei nada, senão, talvez o que seja da
natureza do Eros", é exatamente que a função eminente de Sócrates é de
ser o primeiro que tenha concebido qual a verdadeira natureza do desejo.
E é exatamente por isso que, a partir dessa revelação até Freud, o desejo
como tal, em sua função - o desejo enquanto própria essência do hornem,
diz Spinoza, e cada um sabe o que isso que dizer, o homem em Spinoza é
o sujeito, é a essência do sujeito - que o desejo se manteve, durante um
número respeitável de séculos, como uma função pela metade, a três quartos
ou quatro quintos, ocultada na história do conhecimento.

O sujeito de que se trata, aquele do qual seguimos o rastro, é o .sujeito
do desejo e não o sujeito do amor, pela simples razão de que não se é
sujeito do amor; é-se ordinariamente, normalmente, sua vítima. É
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completamente diferente. Em outros termos, o amor é uma força natural.
É isto que justifica o ponto de vista que chamamos de biologizante, de
Freud. O amor é uma realidade. É por isso, aliás, que lhes digo, os deuses
são reais. O amor é Afrodite que bate, sabia-se muito bem, na antiguidade.
Isso não causava espanto a ninguém. Permitam-me um jogo de palavras
muito bonito. Foi um dos meus mais divinos obsessivos que o fez, há alguns
dias: "A horrorosa dúvida do hermafrodita".'15 Quero dizer que não posso
fazer menos senão pensar nisso, desde que evidentemente aconteceram
coisas que nos fizeram deslizar da Afrodite à horrorosa dúvida. Há muito
a dizer em favor do Cristianismo; eu não saberia sustentá-lo bastante, e
especialmente quanto ao desprendimento do desejo como tal. Não quero
deflorar demais o sujeito, mas estou decidido, a esse respeito, de avançar
para vocês coisas incríveis que, contudo, para obter entre todos esse fim
louvável, esse pobre amor tenha sido colocado na posição de tornar-se um
mandamento, e, de qualquer modo, ter pago caro a inauguração dessa
busca que é a do desejo. Naturalmente, nós, mesmo assim, os analistas,
seria preciso que soubéssemos resumir um pouquinho a questão sobre o
sujeito, que o que nós adiantamos sobre o amor, é que ele é a fonte de
todos os males. Isso os faz rir! ? A mínima conversa está aí para lhes demonstrar
que o amor de mãe é a causa de tudo. Não digo que se tenha sempre
razão, mas é ainda assim por essa via que nos exercitamos todos os dias. É
o que resulta de nossa experiência cotidiana. Portanto, está bem claro
que, concernente à busca do que é, na análise, o sujeito, a saber, a que
convém identificá-lo, embora fosse só de maneira alternante, não poderia
se tratar senão do sujeito do desejo.

K nisso que eu lhes deixarei hoje, não sem fa/er-lhes observar ainda
que, claro, estejamos na postura de fazê-lo muito melhor do que foi feito
pelo pensador que vou nomear, não estamos tanto no no man 's land.
Quero dizer que, logo após Kant, há alguém que lembrou disso, que se
chama Hegel, do qual loduAfenomenologia do espírito parte daí, da Bergierde.
Só havia um erro, o de não ter nenhum conhecimento, ainda que se possa
aí designar o seu lugar, do que seria o estádio do espelho. Donde essa
irredutível confusão que põe tudo sob o ângulo da relação do mestre e do
escravo, e que torna inoperante essa caminhada, e que é necessário retomar
todas as coisas a partir daí. Quanto a nós, esperamos que, favorecidos pelo
génio de nosso mestre, possamos focar, de maneira mais satisfatória, a
questão do sujeito do desejo.
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Pode-se achar que me ocupo aqui um pouco demasiadamente disso
que se chama de - Deus condene tal denominação! - grandes filósofos.
É que talvez não apenas eles, mas eles, eminentemente, articulam o
que se pode bem chamar de uma busca, patética pelo fato dela sempre
retornar, se soubermos considerá-la através de todos os seus desvios,
seus objetos mais ou menos sublimes, nesse nó radical que tento desatar
para vocês, a saber: o desejo. É o que espero nessa busca, se vocês me
quiserem seguir, restituir decisivamente a sua propriedade de ponto
inultrapassável, inultrapassável no sentido mesmo que compreendo quando
digo-lhes que cada um daqueles a quem se pode chamar pelo nome de
grande filósofo não poderia estar, num certo ponto, ultrapassado. Creio
ter o direito de lançar-me, com a assistência de vocês, numa tal tarefa
porque, enquanto psicanalistas, o desejo é nosso negócio. Sinto-me
igualmente convocado a dedicar-me a esse assunto e a convocá-los a
fazê-lo comigo, porque é somente retificando nossa visão sobre o desejo
que podemos manter a técnica analítica em sua função primeira - a
palavra "primeira" devendo ser entendida no sentido de primeiramente
surgida na história, não havia dúvida no início - uma função de verdade.
É isso, sem dúvida, que nos leva a interrogar essa função num nível
mais radical. É esse que tento mostrar-lhes, ao articular para vocês o
seguinte, que está no fundo da experiência analítica: que estamos
escravizados, como homens, quero dizer, como seres desejantes, quer
o saibamos ou não, acreditando ou não que queiramos isto - a essa
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função de verdade. Porque, será preciso lembrá-lo, os conflitos, os impasses,
que são a matéria de nossa práxis, só podem ser objetivados ao fazerem
intervir no seu jogo o lugar do sujeito como tal, enquanto ligado como
sujeito na estrutura da experiência. Está aqui o sentido da identificação
enquanto tal, na definição de Freud.

Nada é mais exato, nada é mais exigente que o cálculo da conjuntura
subjetiva, quando se lhe encontrou aquilo que posso chamar - no sentido
próprio do termo, sentido como foi empregado por Kant - de razão
prática. Prefiro chamá-la assim do que dizer viés operatório, por causa
daquilo que esse termo operatório implica, há algum tempo: uma espécie
de evitação do fundamento. Lembrem-se, a esse respeito, daquilo que
lhes ensinei, há dois anos, sobre essa razão prática, no sentido em que
ela interessa o desejo. Sade está mais perto que Kant, embora Sade,
quase louco, se se pode dizer, por sua visão, só se possa compreender,
nesta ocasião, relacionado à medida de Kant, tal como tentei fazer.
Lembrem-se do que lhes disse, da analogia espantosa entre a exigência
total da liberdade do gozo, que está em Sade, com a regra universal da
conduta kantiana. A função na qual se funda o desejo, para nossa
experiência, torna-se evidente que ela nada tem a ver com o que Kant
distingue como Wohl, opondo-o ao Gut e ao bem, digamos com o bem-
estar, com o útil. Isso nos leva a perceber que i-sso vai bem além, que
essa função do desejo, não tem nada a ver, eu diria, com aquilo que,
em geral, Kant chama - para relegá-lo a um segundo plano nas regras
da conduta - de patológico. Portanto, para aqueles que não se lembram
bem em qual sentido Kant emprega tal termo, para aqueles que poderiam
fazer ali um contra-senso, tentarei traduzir falando do protopático, ou,
ainda mais amplamente, do que há na experiência de humano demasiado
humano, de limites ligados ao cómodo, ao conforto, à concessão alimentar.
Isso vai mais longe, vai até implicar a própria sede tecidual. Não nos
esqueçamos do papel, da função que atribuo à anorexia mental, como
aquele cujos primeiros efeitos nos quais poderíamos sentir essa função
do desejo, e o papel que lhe dei, a título de exemplo, para ilustrar a
diferença entre desejo e necessidade. Portanto, tão longe de ser comodidade,
conforto, concessão... Não me venham falar de compromisso, pois disso
estamos falando todo o tempo. Mas os compromissos pelos quais ela
tem de passar, essa função do desejo, são de uma ordem diferente daqueles
ligados, por exemplo, à existência de uma comunidade fundada sobre a
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associação vital, pois é sob essa forma que, mais comumente, temos de
evocar, constatar, explicar a função do compromisso. Vocês bem sabem
que, no ponto em que estamos, se seguirmos até o extremo o pensamento
freudiano, a tais compromissos interessam a relação de um instinto de
morte com um instinto de vida, os quais, ambos, não são menos estranhos
a considerar em suas relações dialéticas que em sua definição.

Para recomeçar, como faço sempre, em algum ponto de cada discurso
que lhes dirijo semanalmente, lembro-lhes que esse instinto de morte
não é um verme roedor, um parasita, uma ferida, nem mesmo um principio
de contrariedade, algo como um tipo de Yin oposto ao Yang, de elemento
de alternância. É, para Freud, algo nitidamente articulado: um princípio
que envolve todo o desvio da vida, cuja vida, cujo desvio só encontram
seu sentido ao se juntarem a ele. Para dizer a palavra, não é sem motivo
de escândalo que alguns se afastam disso, pois vemo-nos sem dúvida
de volta, de retorno, apesar de todos os princípios positivistas, é verdade,
na mais absurda extrapolação, propriamente falando, metafísica e em
detrimento de todas as regras pré-concebidas da prudência. O instinto
de morte, em Freud, é-nos apresentado como o que, penso, em seu
lugar, se situa para nós se igualando ao que chamamos aqui de significante
da vida, já que o que Freud nos diz disso é que o essencial da vida,
reinscrita nesse quadro do instinto de morte, nada mais é senão o desígnio,
necessitado pela lei do prazer, de realizar, de repetir o mesmo desvio
sempre para retornar ao inanimado. A definição do instinto de vida em
Freud - não é inútil voltar a isso, acentuá-lo novamente - não é menos
atópica, não é menos estranha pelo fato de que é sempre conveniente
ressaltá-lo: que ele é reduzido a Eros, à libido. Observem bem o que
isso significa. Vou acentuá-lo por meio de uma comparação, daqui a
pouco, com a posição kantiana.

Mas, desde já, vocês vêem a que ponto de contato estamos reduzidos,
no que concerne à relação com o corpo. Trata-se de uma escolha, e de
tal forma evidente que isso, na teoria, vem a materializar-se nessas
figuras em relação às quais não se deve esquecer que, ao mesmo tempo,
elas são novas, e quais dificuldades, quais aporias, até mesmo quais
impasses elas nos opõem para justificá-las, até mesmo para situá-las,
para defini-las exatamente. Penso que a função do falo, de ser aquilo
em torno do qual vem se articular esse Eros, essa libido, designa
suficientemente o que aqui pretendo salientar. No conjunto, todas essas
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figuras, para retomar o termo que acabo de empregar, que temos de
manejar no que concerne ao Eros, o que têm elas a fazer, o que têm
elas em comum, por exemplo, para fazer-lhes sentir a distância, com as
preocupações do embriologista, em relação ao qual não se pode, de
qualquer forma, dizer que não tem nada a fazer com o instinto de vida,
quando ele se interroga sobre o que é um organizador no crescimento,
no mecanismo da divisão celular, na segmentação dos folíolos, na
diferenciação morfológica?

Espantamo-nos quando encontramos em algum lugar, sob a pluma
de Freud, que a análise tenha levado a uma descoberta biológica qualquer.
Isso se encontra às vezes, pelo menos que eu me lembre, no Abrisf).
Que bicho o terá mordido, naquele instante? Pergunto-me qual descoberta
biológica foi feita à luz da análise. Mas também, já que se trata aqui de
salientar a limitação, o ponto eletivo de nosso contato com o corpo,
enquanto, é claro, ele é o suporte, a presença dessa vida, é surpreendente
que, para reintegrar em nossos cálculos a função de conservação desse
corpo, seja necessário que passemos pela ambiguidade da noção do
narcisismo, suficientemente designada, penso, para não ser preciso articulá-
la novamente, na própria estrutura do conceito narcísico - e a equivalência
que é posta ali, na ligação ao objeto - suficientemente designada, repito,
pelo acento posto, desde a Introdução ao Narcisismo, sobre a função da
dor, e desde o primeiro artigo - releiam esse artigo, excelentemente
traduzido - enquanto a dor não é sinal de dano, mas fenómeno de
auto-erotismo, como há pouco tempo eu lembrava, numa conversa familiar
e a propósito de uma experiência pessoal, a alguém que me escuta, a
experiência de que uma dor apaga uma outra. Quero dizer que, no
presente, é difícil sofrer de duas dores ao mesmo tempo; uma toma a
dianteira, faz esquecer a outra; como se o investimento libidinal, mesmo
sobre o próprio corpo, se mostrasse ali submetido à mesma lei, que
chamarei de parcialidade, que motiva a relação com o mundo dos objetos
do desejo. A dor não é simplesmente, como dizem os técnicos, em sua
natureza aprazível. Ela é privilegiada, ela pode ser fetiche. Isso para
levar-nos àquele ponto que já articulei, numa recente conferência, não
aqui, que é atual em nosso propósito, de pôr em causa o que quer dizer
a organização subjetiva que designa o processo primário, o que ela
quer dizer quanto ao que é e o que não é de sua relação com o corpo.
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É aqui que, se posso dizer, a referência, a analogia com a investigação
kantiana vai-nos servir.

Peço desculpas, com toda a humildade possível, àqueles que têm dos
textos kantianos uma experiência que lhes dá direito a alguma observação
à margem, quando eu for um pouco depressa na minha referência ao
essencial do que a exploração kantiana nos oferece. Não podemos, aqui,
demorarmos nesses meandros, talvez em alguns pontos às custas do rigor,
mas também, por outro lado, se nos detivermos demasiadamente neles,
podemos perder alguma coisa do que têm de maciço, em alguns pontos,
os seus relevos; falo da Crítica kantiana e principalmente daquela chamada
da Razão Pura. Desde já, tenho o direito de deter-me por um instante
naquilo que, para qualquer um que simplesmente tenha lido uma ou
duas vezes com uma atenção esclarecida a citada Crítica da Razão pura,
isto que, aliás, não é contestado por nenhum comentador, que as categorias
ditas da Razão Pura exigem seguramente, para funcionar como tais, o
fundamento do que se chama de intuição pura, a qual se apresenta como
a forma normativa e, vou mais longe, obrigatória, de todas as apreensões
sensíveis. Digo de todas, quaisquer que sejam. É nisso que essa intuição,
que se organiza em categorias do espaço e do tempo, acha-se designada
por Kant como excluída daquilo que se pode chamar de originalidade da
experiência sensível, da Sinnlichkeil, de onde só pode sair, só pode surgir
alguma afirmação que seja de realidade palpável, essas afirmações de
realidade estando, em sua articulação, submetidas às categorias da dita
razão pura, sem as quais elas não poderiam, não somente ser enunciadas,
mas tampouco ser percebidas. Desde então, tudo se acha suspenso no
princípio dessa função dita sintética, o que não dizer outra coisa além de
unificante, que é, se podemos dizer assim, o termo comum de todas as
funções categoriais, termo comum que se ordena e se decompõe no quadro
muito sugestivamente articulado que dá Kant, ou, antes, nos dois quadros
que ele dá disso, as formas das categorias e as formas do julgamento, que
apreende que em direito, enquanto ela marca, na relação com a realidade,
a espontaneidade de um sujeito, essa intuição pura é absolutamente exigível.
O esquema kantiano, podemos chegar a reduzi-lo à Eeharrlichkeit, à
permanência, à continuidade, diria eu, vazia, mas à continuidade possível
do que quer que seja no tempo.
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Essa intuição pura em direito é absolutamente exigida em Kant para
o funcionamento categorial, mas afinal, a existência de um corpo, enquanto
ele é o fundamento da Sinnlichkeit, da sensorialidade, não é exigível
em absoluto. Sem dúvida, quanto ao que podemos chamar validamente
de uma relação com a realidade, isso não nos levará muito longe porque,
como ressalta Kant, o uso de tais categorias do entendimento só dirá
respeito ao que ele vai chamar de conceitos vazios. Mas, quando dizemos
que isso não nos levará longe é porque somos filósofos, e mesmo kantianos.
Mas, a partir do momento em que não o somos mais - o que é o caso
comum - cada um sabe justamente, ao contrário, que isso leva muito
longe, porque todo esforço da filosofia consiste em ir contra toda uma
série de ilusões, de Schwãrmerei, como se diz na língua filosófica e
particularmente kantiana, de sonhos ruins - na mesma época, Goya
nos diz: "O sono da razão engendra os monstros" - cujos efeitos teologizantes
mostram-nos bem todo o contrário, a saber, que isso leva longe, posto
que, por intermédio de mil fanatismos, isso leva simplesmente às violências
sanguinárias, que continuam, aliás, muito tranquilamente, apesar da
presença dos filósofos, a constituir, é preciso dizê-lo, uma parte importante
da trama da história humana.

É por isso que não é indiferente mostrar onde passa efetivamente a
fronteira do que é eficaz na experiência, malgrado todas as purificações
teóricas e as retificações morais. Fica perfeitamente claro, em todo
caso, que não há como admitir como sustentável a estética transcendental
de Kant, apesar de eu ter falado do caráter inultrapassável do serviço
que ele nos presta em sua crítica e espero fazê-lo sentir justamente, ao
mostrar pelo que é preciso substituí-la. Porque, justamente, se é preciso
substituí-la por algo e que isso funcione conservando alguma coisa da
estrutura que ele articulou, é isso que prova que ele pelo menos entreviu,
que ele entreviu profundamente a dita coisa. É assim que a estética
kantiana é insustentável, pela simples razão de que ela é, para ele,
fundamentalmente apoiada numa argumentação matemática que se
funda no que poderíamos chamar de época geometrizante da matemática.
E na medida em que a geometria euclidiana está incontestada, no momento
em que Kant prossegue sua meditação, que é sustentável para ele que
haja, na ordem espaço-temporal, certas evidências intuitivas. Basta abaixar-
se, abrir seu texto, para recolher exemplos daquilo que pode parecer,
agora, a um aluno medianamente avançado na iniciação matemática,

-164-

Lição de 28 de fevereiro de 1962

de imediatamente refutável. Quando ele nos dá, como exemplo de uma
evidência que não tem sequer necessidade de ser demonstrada, que
por dois pontos só pode passar uma reta, cada um de nós sabe, na
medida em que o espírito se tenha facilmente inclinado à imaginação,
à intuição pura de um espaço curvo pela metáfora da esfera, que por
dois pontos pode passar mais de uma reta e mesmo uma infinidade de
retas. Quando ele nos dá, no seu quadro dos Nichts, dos nadas, como
exemplo do leerer Gegenstimd ohne Begriff, do objeto vazio sem conceito,
o exemplo seguinte, que é bastante notável: a ilustração de uma figura
retilínea que teria somente dois lados, eis algo que pode parecer, talvez
a Kant - e provavelmente não a todo mundo em sua época - como o
próprio exemplo do objeto inexistente, e além do mais impensável. Mas
o mínimo uso, eu diria, de uma experiência de geômetra totalmente
elementar, a busca do traçado descrito por um ponto ligado a uma ciclóide,
o que se chama de uma ciclóide de Pascal, mostrar-lhes-á que uma
figura retilínea, na medida em que ela propriamente põe em causa a
permanência do contato de duas linhas ou de dois lados, é algo que é
verdadeiramente primordial, essencial a toda espécie de compreensão
geométrica; que há ali, sem dúvida, articulação conceituai, e mesmo
objeto completamente definível.

Da mesma forma, mesmo com essa afirmação de que nada é fecundo
senão o julgamento sintético, ele pode, ainda, após todo o esforço de
logicização da matemática, ser considerado como sujeito à revisão. A
pretensa infecundidade do julgamento analítico a priori, a saber, disso
que chamaremos simplesmente de uso puramente combinatório de
elementos extraídos da posição primeira de um certo número de definições,
que esse uso combinatório tenha em si uma fecundidade própria, é o
que a crítica mais recente, mais avançada dos fundamentos da aritmética,
por exemplo, pode seguramente demonstrar. Que haja, em último termo,
no campo da criação matemática, um resíduo obrigatoriamente
indemonstrável, é aquilo a que sem dúvida a mesma exploração logicizante
parece ter-nos conduzido - o teorema de Gõdel - com um rigor até
aqui não refutado. Mas não é menos verdadeiro que é pela via da
demonstração formal que essa certeza pode ser adquirida. E, quando
digo formal, entendo os procedimentos mais expressamente formalistas
da combinatória logicizante.
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O que isso quer dizer? Será, no entanto, que essa intuição pura, tal
como Kant, nos termos de um progresso crítico que concerne às formas
exigíveis da ciência, que essa intuição pura não nos ensina nada? Ela
nos ensina seguramente a discernir sua coerência e também sua disjunção
possível do exercício, justamente sintético, da função unificante do termo
da unidade enquanto constituinte em toda formação categorial e, sendo
uma vez mostradas as ambiguidades dessa função da unidade, a mostrar-
nos a qual escolha, a qual inversão somos conduzidos a partir da solicitação
de diversas experiências. Evidentemente, só nos importa aqui a nossa.
Mas, será que não é mais significativo que de anedotas, de acidentes,
até de façanhas, no ponto preciso em que se pode fazer notar a finura
do ponto de conjunção entre o funcionamento categorial e a experiência
sensível em Kant, o ponto de estrangulamento, se posso dizer, em que
pode ser levantada a questão: se a existência de um corpo, totalmente
exigível de fato, é claro, não poderia ser posta em questão na perspectiva
kantiana, quanto ao fato de que ela seja exigida em direito? Será que
alguma coisa não é absolutamente feita para presentificar essa questão,
na situação dessa criança perdida que é o astronauta de nossa época em
sua cápsula, no momento em que ele está no estado de imponderabilidade?
Não insistirei mais sobre essa observação de que a tolerância, parece-me,
embora talvez nunca posta à prova durante longo tempo, a tolerância
surpreendente do organismo no estado de imponderabilidade é de qualquer
forma feita para obrigar-nos a formular uma pergunta. Posto que, afinal
de contas, uns sonhadores se interrogam sobre a origem da vida, e entre
eles há os que dizem que ela começou de repente a frutificar sobre nosso
globo, mas outros dizem que deve ter vindo por um germe vindo dos espaços
astrais - eu não saberia dizer-lhes a que ponto esse tipo de especulação
me é indiferente - seja como for, a partir do momento em que um organismo,
seja ele humano, seja o de um gato ou o do menor senhor do reino vivo,
parece se portar tão bem no estado de imponderabilidade, não será ele
justamente essencial à vida, digamos, simplesmente, que ela esteja de alguma
forma numa posição de equipolaridade em relação a todo efeito possível
do campo gravitacional? Bem entendido, o astronauta está sempre sob os
efeitos da gravidade, no entanto é uma gravidade que não lhe pesa. Ora,
pois, lá onde ele está, em seu estado de imponderabilidade, trancado como
vocês sabem em sua cápsula, e ainda mais sustentado, acolchoado por
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todos os lados pelas dobras da dita cápsula, o que transporta ele consigo de
uma intuição, pura ou não, mas fenomenologicamente definível, do espaço
e do tempo?

A questão é tanto mais interessante quanto nós sabemos que, desde
Kant, temos ainda assim retornado a ela. Quero dizer que a exploração,
justamente qualificada de fenomenológica, ainda assim, voltou a dirigir
nossa atenção sobre o fato de que aquilo que se pode chamar de dimensões
ingénuas da intuição - sobretudo espacial - não são, mesmo para uma
intuição, tão purificadas como pensamos, tão facilmente redutíveis e
que o alto, o baixo, até a esquerda, conservam não somente toda a sua
importância de fato, mas mesmo de direito para o pensamento mais
crítico. O que é que adveio para Gagárin, para Titov, ou para o Glenn
de sua intuição do espaço e do tempo, em momentos em que certamente
ele tinha, como se diz, outras ideias na cabeça? Talvez não fosse totalmente
desinteressante, enquanto ele estivesse lá em cima, de ter com ele um
pequeno diálogo fenomenológico. Naturalmente, em tais experiências,
considerou-se que isso não era o mais urgente. De resto, temos o tempo
de voltar a esse assunto. O que constato é que, seja o que for desses
pontos sobre os quais podemos estar bastante apressados para ter respostas
da Erfahrung, da experiência, ele, em todo caso, isso não o impediu de
estar totalmente capacitado ao que chamarei de apertar botões, pois
está claro, ao menos para o último, que a coisa foi comandada em tal
momento, e mesmo decidida do interior. Ele permanecia, portanto,
em plena posse dos meios de uma combinatória eficaz. Provavelmente
sua razão pura estava poderosamente aparelhada com toda uma montagem
complexa, que constituía certamente a eficácia última da experiência.
Não é menos verdadeiro que, por tudo que podemos supor e tão longe
quanto possamos supor o efeito da construção combinatória no aparelho
e mesmo nas aprendizagens, nos comandos repetidos, na formação exaustiva
imposta ao próprio piloto, por mais longe que nós o suponhamos integrado
ao que se pode chamar de automatismo já construído da máquina,
basta que ele tenha de apertar um botão na direção certa e sabendo
porquê para que se torne extraordinariamente significativo que um tal
exercício da razão combinatória seja possível, em condições que talvez
estejam longe de ser ainda o extremo atingido do que podemos supor
de constrangimentos e de paradoxos impostos às condições de motricidade
natural, mas que já podemos ver que as coisas são levadas muito longe
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desse duplo efeito, caracterizado, por um lado, pela liberação da dita
motricidade dos efeitos da gravidade, sobre os quais se pode dizer que
nas condições naturais não é demasiado dizer que ela se apoia sobre
essa motricidade, e que, correlativamente, as coisas não funcionam senão
porque o dito sujeito motor está literalmente aprisionado, preso na carapaça
que, sozinha, assegura a contenção, ao menos em tal momento de voo,
do organismo naquilo que se pode chamar de sua solidariedade natural.

Aqui está, portanto, esse corpo que se tornou - se posso dizer - uma
espécie de molusco, mas arrancado de seu implante vegetativo. Essa
carapaça torna-se uma garantia tão dominante da manutenção dessa
solidariedade, dessa unidade, que não estamos longe de pensar que é
nela, no final das contas, que ela consiste; que se vê ali numa espécie
de relação exteriorizada da função dessa unidade como verdadeiro
continente do que se pode chamar de polpa viva. O contraste dessa
posição corporal com a pura função de máquina de raciocinar, essa
razão pura que continua sendo tudo o que há de eficácia e tudo do que
esperamos uma eficácia qualquer no interior, é bem ali algo de exemplar
que dá toda sua importância à questão que levantei há pouco, da conservação
ou não da intuição espaço-temporal, no sentido em que a frisei suficientemente
como aquilo que chamarei de falsa geometria do tempo de Kant. Será que
essa intuição está sempre presente aí? Tenho grande tendência a pensar
que ela está sempre ali. Ela está sempre ali, essa falsa geometria, tão besta
e tão idiota, porque é efetivamente produzida como uma espécie de reflexo
da atividade combinatória, mas reflexo que não deixa de ser também refutavel,
pois, como a experiência da meditação dos matemáticos já o provou, sobre
esse solo não estamos menos arrancados à gravidade do que naquele lugar
lá em cima, onde seguíamos nosso astronauta. Em outros termos, que essa
intuição pretensamente pura saiu da ilusão de logros ligados à própria
função combinatória, totalmente passíveis de serem dissipados, mesmo
se ela se mostra mais ou menos tenaz. Ela é apenas, se posso dizer, a
sombra do número.

Mas evidentemente, para poder afirmar isso, é preciso ter fundado o
próprio número em outro lugar que nessa intuição. De resto, a supor
que nosso astronauta não a conserva, essa intuição euclidiana do espaço,
e aquela, muito mais discutível, ainda do tempo que lhe é ligada em
Kant, a saber, algo que pode se projetar sobre uma linha, o que é que isso
provará? Provará simplesmente que ele é, de toda forma, capaz de apertar
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corretamente os botões sem recorrer a seu esquematísmo, provará simplesmente
que o que é, desde já, refutável aqui, é refutado lá em cima na própria
intuição! O que reduz talvez um pouco - vocês me dirão - o alcance da
questão que temos a lhe colocar. E é exatamente por causa disso que há
outras questões mais importantes a lhe colocar, que são justamente as
nossas, e particularmente esta: o que se torna, no estado de imponderabilidade,
uma pulsão sexual que tem o hábito de se manifestar tendo o aspecto de ir
contra. E, se o fato de que ele esteja inteiramente colado no interior de
uma máquina - entendo no sentido material da palavra - que encarna,
manifesta, de uma maneira tão evidente o fantasma fálico, não o aliena
particularmente em sua relação com as funções de imponderabilidade natural
ao desejo macho? Eis aí uma outra questão na qual me parece que temos
todo o direito de nos intrometer.

Para retomar a questão do número, a qual pode lhes surpreender
que eu faça um elemento tão evidentemente desligado da intuição pura,
da experiência sensível, não vou fazer aqui para vocês um seminário
sobre os Foundations ofarithmetic, título inglês de Frege, ao qual peço
que vocês se reportem, pois é um livro tão fascinante quanto as Crónicas
Marcianas, no qual vocês verão que é, em todo caso, evidente que não
há nenhuma dedução empírica possível da função do número, mas
que, como não tenho a intenção de dar-lhes uma aula sobre esse assunto,
me contentarei, pois está em nosso propósito, em fazê-los observar que,
por exemplo, os cinco pontos assim dispostos ;.; que se podem ver
sobre a face de um dado, é precisamente uma figura que pode simbolizar
o número cinco, mas que vocês estariam redondamente enganados em
crer que, de algum modo, o número cinco seja dado por essa figura.
Como não desejo cansá-los, fazendo-lhes desvios infinitos, acho que o
mais rápido é fazê-los imaginar uma experiência de condicionamento
que vocês estariam realizando com um animal.

É muito frequente, para ver essa faculdade de discernimento nesse
animal, em tal situação constituída por objetivos a atingir, suponham
que vocês lhe dêem diversas formas. [Suponham que] ao lado dessa
disposição, coisa que constitui uma figura, vocês não esperarão em
nenhum caso, e de nenhum animal, que ele reaja da mesma maneira à
seguinte figura: ...... que é, no entanto, também um cinco, ou esta
aqui ;*;, que não o é menos, a saber, a forma do pentágono. Se alguma
vez um animal reagisse da mesma maneira a essas três figuras, ora,
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vocês ficariam estupefatos, e não sem razão, pois estariam então
absolutamente convencidos de que o animal sabe contar. Ora, vocês
sabem que ele não sabe contar. Isso não é uma prova, certamente, da
origem não empírica da função do número. Eu lhes repito: isso merece
uma discussão detalhada, cuja única razão verdadeira, sensata, séria,
que tenho para lhes aconselhar vivamente a se interessarem por isso é
que é surpreendente ver a que ponto poucos matemáticos, ainda que, bem
entendido, sejam apenas matemáticos que trataram bem desses assuntos,
interessam-se verdadeiramente por isso. Portanto, tratar-se-á, da parte de
vocês, se vocês verdadeiramente se interessarem por isso, de uma obra de
misericórdia, visitar os doentes, interessar-se por questões pouco interessantes,
será que não é também, de alguma forma, a nossa função?

Vocês verão que, em todo caso, a unidade e o zero, tão importantes
para toda constituição racional do número, são o que há de mais resistente,
evidentemente, a toda tentativa de uma génese experimental do número,
e mais especialmente se se pretende dar uma definição homogénea do
número como tal, reduzindo a nada todas as géneses que se pode tentar
dar do número a partir de uma coleção e da abstração da diferença a
partir da diversidade. Aqui toma seu valor o fato de eu ter sido levado,
pelo fio diretor da progressão freudiana, a articular, de uma maneira
que me pareceu necessária, a função do traço unário, enquanto ela faz
aparecer a génese da diferença numa operação que se pode dizer situar-

, se na linha de uma simplificação sempre crescente, que está num propósito
que é o que leva à linha de bastões, isto é, à repetição do aparentemente
idêntico, que é criado, destacado, o que chamo não de símbolo, mas de
entrada no real como significante inscrito - e é isso o que quer dizer o
termo primazia da escrita, a entrada no real é a forma desse traço repetido
pelo caçador primitivo, da diferença absoluta enquanto ela ali está. Da
mesma forma, vocês não terão dificuldades - vocês os encontrarão na
leitura de Frege, embora Frege não se engaje neste caminho, por falta
de teoria suficiente do significante - para encontrar no texto de Frege
que os melhores analistas matemáticos da função da unidade, sobretudo
Jevons e Schrõder, puseram exatamente o acento, do mesmo modo como
eu fiz, na função do traço unário. Eis o que me faz dizer que o que
temos de articular aqui é que, ao inverter, se posso dizê-lo, a polaridade
dessa função da unidade, ao abandonar a unidade unificante, a Einheit,
pela unidade distintiva, a Einzigkeit, levo-os ao ponto de levantar a
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questão, de definir, de articular passo a passo a solidariedade do estatuto
do sujeito enquanto ligada àquele traço unário, com o fato de que o
sujeito está constituído, em sua estrutura, onde a pulsão sexual entre
todas as aferições do corpo tem sua função privilegiada.

Sobre o primeiro fato, a ligação do sujeito com esse traço unário, vou
pôr hoje o ponto final, considerando a via suficientemente articulada,
lembrando-lhes que esse fato tão importante em nossa experiência,
posto por Freud à frente do que ele chama de narcisismo das pequenas
diferenças, é a mesma coisa que chamo de função do traço unário;
pois não é outra coisa senão o fato de que é a partir de uma pequena
diferença - e dizer pequena diferença não quer dizer senão essa diferença
absoluta de que lhes falo, essa diferença destacada de toda comparação
possível - é a partir dessa pequena diferença, enquanto é a mesma
coisa que o grande I, o Ideal do eu, que se pode acomodar todo o propósito
narcísico; o sujeito se constitui ou não como portador desse traço unário.
É o que nos permite dar, hoje, nosso primeiro passo no que constituirá o
objeto de nossa lição seguinte, a saber, a retomada das funções privação,
frustração e castração. É ao retomá-las, antes de tudo, que poderemos
entrever onde e como se coloca a questão da relação do mundo do significante
com o que chamamos de pulsão sexual, privilégio, prevalência da função
erótica do corpo na constituição do sujeito.

Abordemo-la um pouquinho, belisquemo-la, essa questão, partindo da privação,
pois é o mais simples. Existe um menos a no mundo, há um objeto que falta
a seu lugar, o que é bem a concepção mais absurda do mundo, se se dá seu
sentido à palavra real. O que pode estar faltando no real?

Da mesma forma, é em razão da dificuldade dessa questão que vocês
vêem ainda, em Kant, arrastarem-se, se posso dizer assim, bem para lá
da intuição pura, todos aqueles velhos restos de teologia que o entravam,
e sob o nome de concepção cosmológica. "In mundo non est casus",
lembra-nos ele, nada de casual, de ocasional. "In mundo non estfatum",
nada é de uma fatalidade que estaria além de uma necessidade racional.
"In mundo non est saltus", não há nada de salto. "In mundo non est
hiatus", e o grande refutador das imprudências metafísicas encarrega-
se dessas quatro denegações, em relação às quais lhes pergunto se na
nossa perspectiva elas podem aparecer como outra coisa senão o próprio
estatuto, invertido, daquilo de que nos ocupamos sempre: casos, no
sentido próprio do termo; fatum, falando propriamente, já que nosso
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inconsciente é oráculo, tantos hiatus quanto há de significantes distintos,
tantos saltos quanto se produz de metonímias. É porque há um sujeito
que se marca a si mesmo ou não com o traço unário, que é l ou -l, que
pode haver um -a, que o sujeito pode identificar-se com a bolinha do
neto de Freud e especialmente na conotação de sua falta, não há, ens
privativum. Obviamente, há um vazio e é daí que vai partir o sujeito:
leerer Gegenstand ohne Begriff.

Das quatro definições do nada que Kant dá e que retomaremos na
próxima lição, só uma se mantém com rigor: há ali um nada. Observem
que no quadro que lhes dei dos três termos, castração, frustração, privação,
a contrapartida, o agente possível, o sujeito propriamente falando imaginário
do qual pode derivar a privação, a enunciação da privação, é o sujeito
da onipotência imaginária, isto é, da imagem invertida da impotência.
Ens rationis, leerer Begriff ohne Gegenstand, conceito vazio sem objeto,
puro conceito da possibilidade, eis o quadro em que se situa e aparece
o ens privativum.

Kant, sem dúvida, não deixa de ironizar sobre o uso puramente formal
da fórmula que parece ser óbvia: todo real é possível. Quem dirá o
contrário? Forçosamente! E ele dá o passo mais ousado, fazendo-nos
notar que, portanto, algum real é possível, mas que isso pode querer
dizer também que algum possível não é real, que há possível que não é
real. Da mesma forma, sem dúvida, o abuso filosófico que se pode fazer
disso é aqui denunciado por Kant. O que nos importa é que percebamos
que o possível de que se trata aqui não é nada senão o possível do
sujeito. Só o sujeito pode ser esse real negativado por um possível que
não é real. O -l, constitutivo do ens privativum, nós o vemos assim
ligado à estrutura a mais primitiva de nossa experiência do inconsciente,
na medida em que ela é aquela, não do interdito, nem do dito que não,
mas do não-dito, do ponto onde o sujeito não está mais para dizer se
ele não é mais mestre dessa identificação ao l, ou dessa ausência repentina
do l, que poderia marcá-lo. Aqui se encontra sua força e sua raiz. A
possibilidade do hiatus, do saltus, casus, factus, é justamente aquilo
que espero, a partir da próxima sessão, mostrar-lhes: qual outra forma
de intuição pura e mesmo espacial está especialmente implicada na
função da superfície, enquanto a creio capital, primordial, essencial a
toda articulação do sujeito que poderemos formular.
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Ao reagrupar os pensamentos difíceis aos quais estamos sendo conduzidos,
em torno dos quais deixei vocês da última vez, começando a abordar
pela privação o que concerne ao ponto mais central da estrutura da
identificação do sujeito, ao reagrupar tais pensamentos eu me apreendi
partindo novamente de algumas observações introdutórias. Não é do
meu costume retomar absolutamente ex-abrupto o fio interrompido;
essas observações faziam eco a alguns desses estranhos personagens
de que lhes falava, na última vez, e que chamávamos de filósofos, grandes
ou pequenos. Essa observação era mais ou menos esta, no que nos diz
respeito: que o sujeito se engana. Está aí, com certeza, para todos nós,
analistas, tanto quanto filósofos, a experiência inaugural. Mas se ela
nos interessa, a nós, é claramente, e direi, exclusivamente pelo fato,
que ele pode se dizer. E esse dizer se demonstra infinitamente fecundo
e mais especialmente fecundo na análise que alhures, ao menos gostamos
de supor assim. Ora, não esqueçamos de que a observação foi feita por
eminentes pensadores, que o que está em questão, no caso, é o real, a
via dita da retificação dos meios do saber poderia bem - é o mínimo
que se pode dizer - afastar-nos indefinidamente do que se trata de
atingir, isto é, do absoluto, pois, trata-se simplesmente do real. Trata-
se disso. Trata-se de atingir o que é visado como independente de todas
as nossas amarras; na procura do que é visado, é isso que se chama de
absoluto; portanto, soltem tudo até o fim, toda sobrecarga. É sempre
uma maneira mais sobrecarregada que tende a estabelecer os critérios
da ciência, na perspectiva filosófica, entendo eu. Não estou falando
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daqueles eruditos que, bem longe do que se crê, de nada duvidam. É nessa
medida que somos os mais seguros disso que eles ao menos abordam: o real.

Na perspectiva filosófica da crítica da ciência, devemos fazer algumas
observações; e principalmente o termo do qual devemos desconfiar mais
para avançarmos nessa crítica, é o termo aparência, pois a aparência
está muito longe de ser nossa inimiga, digo, quando se trata do real.
Não fui eu que fiz encarnar o que lhes digo, nessa simples pequena
imagem. É bem na aparência dessa figura que me é dada a realidade
do cubo, que ela me salta aos olhos como realidade. Ao reduzir essa imagem
à função de ilusão de óptica, desvio-me simplesmente do cubo, isto é, da
realidade que esse artifício é feito para lhes mostrar. O mesmo se dá na
relação com uma mulher, por exemplo. Todo aprofundamento científico
dessa relação irá, no fim das contas, àquela das
fórmulas, como aquela célebre, que certamente vocês
conhecem, do coronel Bramble, que reduz o objeto
em questão, no caso a mulher, àquilo que ele é,
justamente, do ponto de vista científico: um aglomerado
de albuminóides, o que, evidentemente, não está
muito de acordo com o mundo de sentimentos que
são relacionados ao dito objeto.

De toda maneira, está perfeitamente claro que
o que chamarei, se vocês permitirem, de vertigem
do objeto no desejo, essa espécie de ídolo, de adoração que pode prosternar-
nos, ou pelo menos nos curvar diante de uma tal mão, digamos mesmo,
para melhor nos fazermos entender sobre o assunto que a experiência
nos oferece, que não é porque é sua mão, posto que num lugar mesmo
menos terminal, um pouco mais acima, alguma penugem sobre o antebraço
pode tomar para nós, de repente, este gosto único que nos faz de algum
modo tremer, diante dessa apreensão pura de sua existência. É evidente
que isso tem mais relação com a realidade da mulher que qualquer
elucidação daquilo que se chama de atração sexual, na medida em que
elucidar a atração sexual coloca em princípio que se trata de pôr em
questão seu engodo, enquanto esse engodo é sua própria realidade.

Se o sujeito se engana, pois, ele pode ter razão do ponto de vista do
absoluto. Acontece, todavia, que mesmo para nós, que nos ocupamos
do desejo, a palavra erro mantém seu sentido. Aqui, permitam-me dar
aquilo que concluí, de minha parte, a saber, dar-lhes como acabado o
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fruto de uma reflexão cuja sequência é precisamente o que eu vou
desenvolver hoje. Vou tentar mostrar-lhes o bom fundamento dessa
reflexão: é que não é possível dar um sentido a esse termo erro, em
qualquer domínio e não apenas no nosso - é uma afirmação ousada,
mas isso supõe que considero que, para empregar uma expressão à
qual retornarei, no curso de minha lição de hoje, dei a volta bem em
torno dessa questão - se trata apenas, se a palavra "erro" tem um sentido
para o sujeito, de um erro em sua conta. Dito de outro modo, para todo
sujeito que não conta, aí não poderia haver erro. Não é uma evidência.
É preciso ter tateado num certo número de direções para se aperceber
que se crê - é aqui que estou e peco-lhes que me sigam - que só há isso
que abre os impasses, os divertículos nos quais nos engajamos em torno
dessa questão. Isso, evidentemente, quer dizer que a atividade de contar,
para o sujeito, começa cedo. Tenho feito uma ampla releitura de alguém,
e todos sabem que não tenho grandes inclinações por ele, apesar da
estima e do respeito que merece sua obra e, além disso, do charme
incontestável que sua pessoa espalha, refiro-me ao Sr. Piaget; mas não
é para desaconselhar quem quer que seja de lê-lo! Fiz, então, a releitura
de La génese du nombre chez l' enfant. É de causar confusão que se
possa crer poder detectar o momento em que aparece num sujeito a
função do número fazendo-lhe perguntas que, de algum modo, implicam
suas respostas, mesmo se tais perguntas são feitas por intermédio de
um material do qual se imagine que exclua o caráter orientado da pergunta.
Pode-se dizer uma só coisa, que, no fim das contas, se trata antes de
um engodo nessa maneira de proceder. Aquilo que a criança parece
desconhecer não está absolutamente seguro de que não se relacione
com as próprias condições da experiência. Mas a força desse terreno é
tamanha que não se pode dizer que não haja muito a instruir, não
tanto no pouco que é, enfim, recolhido dos pretensos estágios da aquisição
do número na criança, quanto das reflexões fundamentais do Sr. Piaget
- que é certamente muito melhor lógico que psicólogo - dizendo respeito
às relações da psicologia e da lógica. E, sobretudo, é o que torna urna
obra infelizmente inencontrável, publicada pela editora Vrin em 1942,
que se chama Classe, relation et nombres, uma obra muito instrutiva,
porque nela, sim, se valorizam as relações estruturais, lógicas, entre
classe, relação e números, a saber, tudo o que se pretende a seguir ou
previamente encontrar na criança que manifestamente já está construído
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a priori. E, obviamente a experiência nos mostra ali apenas o que se
organizou para encontrar antes de tudo.

É um parêntese que confirma isso, que o sujeito conta bem antes de
aplicar seus talentos a uma coleção qualquer, ainda que, é claro, uma
de suas primeiras atividades concretas, psicológicas, seja constituir coleções.
Mas ele está implicado como sujeito na relação dita do cômputo, de maneira
muito mais radicalmente constituinte do que se quer imaginar, a partir
do funcionamento do seu sensorium e de sua motricidade. Uma vez mais
aqui, o génio de Freud ultrapassa a surdez, se posso dizer, daqueles a
quem ele se dirige com toda a amplidão das advertências que ele lhes dá
e que entram por um ouvido e saem pelo outro. O que provavelmente
justifica o apelo ao terceiro ouvido místico do Sr. Thedor Reik, que não
estava naquele dia muito inspirado, pois para quê um terceiro ouvido se
já não se ouve nada com os dois que se tem! O sensorium em questão,
quanto ao que Freud nos ensina, serve para quê? Será que isso não quer
nos dizer que só serve para isso, para nos mostrar que o que já está ali
no cálculo do sujeito é bem real, existe bem? Em todo caso, é o que
Freud diz, é com ele que começa o julgamento de existência, isso serve
para verificar as contas, o que, de qualquer maneira, é uma posição
estranha para alguém que é tido como ligado em linha direita ao positivismo
do século XIX.

Então, retomemos as coisas onde as havíamos deixado, já que se trata
de cálculo, e da base, e do fundamento do cálculo para o sujeito: o traço
unário. Pois, obviamente, se começa tão cedo a função do contar, não
andemos demasiadamente depressa quanto ao que o sujeito pode saber
de um número mais elevado. Parece pouco pensável que 2 e 3 não venham
bastante depressa, mas, quando nos dizem que certas tribos ditas primitivas
do lado da desembocadura do Amazonas só puderam descobrir recentemente
a virtude do número quatro e lhe erguerem altares, não é o lado pitoresco
dessa história de selvagens que me surpreende; isso me parece mesmo
óbvio, pois, se traço unário é o que lhes digo, a saber, a diferença, e a
diferença não somente que suporta, mas que pressupõe a subsistência,
ao lado dele, de l + l + 1... [um, mais um, e ainda um] o mais estando
ali apenas para marcar a subsistência radical dessa diferença. Ali onde
começa o problema, é justamente que se possa adicionar-lhes, dito de
outro modo, que dois, que três têm um sentido. Visto desse ponto de
vista, isso apresenta dificuldades, mas não há por que se espantar com
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isso. Se vocês tomarem as coisas no sentido contrário, ou seja, se vocês
partirem de 3, como o faz John Stuart Mill, vocês não conseguirão nunca
reencontrar l, a dificuldade é a mesma.

Para nós, aqui - assinalo-lhes isso de passagem - com nossa maneira
de interrogar os efeitos da linguagem em termos de efeitos de significante,
enquanto esse efeito de significante, estamos habituados a reconhecê-
lo no nível da metonímia, ser-nos-á mais simples do que a um matemático
solicitar a nosso aluno reconhecer em toda significação de número um
efeito de metonímia virtualmente surgido de nada mais e, como de seu
ponto eletivo, da sucessão de um número igual de significantes. É na
medida em que algo se passa que faz sentido da simples sucessão de
extensão x de um certo número de traços unários, que o número três,
por exemplo, pode fazer sentido, a saber, que faz sentido - que isso
tenha ou não sentido; que escrever a palavra and em inglês, talvez
esteja aí ainda a melhor maneira que tenhamos de mostrar a aparição
do número 3, porque há três letras. A nosso traço unário, não nos é
necessário, no que nos toca, pedir-lhe tanto, pois sabemos que, no nível
da sucessão freudiana, se vocês me permitem essa fórmula, o traço
unário designa algo que é radical para a experiência originária, é a
unicidade, como tal, da volta na repetição.

Penso ter marcado suficientemente, para vocês, que a noção da função
da repetição no inconsciente se distingue absolutamente de todo ciclo
natural, no sentido de que o que é acentuado não é seu retorno, é que
o que é procurado pelo sujeito, é sua unicidade significante e enquanto
uma das voltas da repetição - se podemos dizer - marcou o sujeito que
se põe a repetir o que ele não poderia evidentemente repetir, pois isso
nunca será mais que uma repetição, mas com o objetivo, com o desígnio
de fazer ressurgir o unário primitivo de uma de suas voltas. Com o que
acabo de lhes dizer, não me é necessário acentuar isso, é que isso já
funciona antes que o sujeito saiba contar. Em todo caso, nada implica
que ele tenha necessidade de contar demais as voltas do que ele repete,
pois ele o repete sem sabê-lo. Não é menos verdadeiro que o fato da
repetição está enraizada neste unário original, que, como tal, este unário
está estreitamente colado e co-extensivo à própria estrutura do sujeito,
enquanto ele é pensado como repetindo, no sentido freudiano.

O que vou mostrar-lhes hoje, por meio de um exemplo e com um modelo
que vou introduzir, o que vou lhes mostrar hoje é isso: que não há nenhuma
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necessidade de que ele saiba contar para que se possa dizer e demonstrar
com que necessidade constituinte de sua função de sujeito ele vai fazer
um erro de conta. Nenhuma necessidade de que ele saiba, sequer que
procure contar, para que esse erro de conta seja constituinte dele, sujeito,
enquanto tal, ele é o erro. Se as coisas são como lhes digo, vocês devem
estar dizendo a si mesmos que esse erro pode durar muito tempo sobre
tais bases, e isso é uma verdade. É tão verdadeiro que não é somente no
indivíduo que isso vai atuar em seu efeito, os efeitos disso atuam nos
caracteres mais radicais do que se chama de pensamento. Tomemos, por
um instante, o tema do pensamento, quanto ao qual existe, de toda maneira,
lugar para uma certa prudência; vocês sabem que, a esse respeito, a
prudência não me falta; não é tão certo que se possa validamente referir-
se ao pensamento de uma forma que seja considerada como uma dimensão
propriamente falando genérica. Tomemo-lo, todavia, como tal: o pensamento
da espécie humana. Está bem claro que não foi por nada que, mais de
uma vez, avancei-me, de uma forma inevitável, a pôr em causa aqui,
desde o começo do rneu discurso deste ano, a função da classe e sua
relação com o universal, a tal ponto que é, de alguma maneira, o inverso
e o oposto de todo esse discurso que tento trazer diante de vocês. A esse
respeito, lembrem-se apenas do que eu tentava mostrar-lhes a propósito
do pequeno quadrante exemplar, sobre o qual tentei rearticular, diante
de vocês, a relação do universal ao particular e das proposições respectivamente
afirmativa e negativa.

Unidade e totalidade aparecem aqui na tradição como solidárias, e
não é por acaso que volto a elas sempre para delas fazer surgir a categoria
fundamental. Unidade e totalidade, ao mesmo tempo solidárias, ligadas
uma a outra nessa relação que se pode chamar de relação de inclusão, a
totalidacje sendo totalidade em relação às unidades, mas a unidade sendo
o que funda a totalidade como tal, ao lançar a unidade em direção a esse
outro sentido, oposto àquele que distingo como sendo a unidade de um
todo. É em torno disso que prossegue esse mal-entendido dentro da lógica
dita das classes, o mal-entendido secular da extensão e da compreensão
sobre o qual, parece, a tradição efetivamente ainda se apoia, se é verdade,
ao tomar as coisas na perspectiva, por exemplo, da metade do século
XIX, sob a pluma de um Hamilton, se é verdade que só se começou
francamente a articulá-lo a partir de Descartes e que a lógica de Port-
Royal, vocês sabem, é calcada sobre o ensinamento de Descartes. Ademais,

(Y
-178-

Lição de 7 de março de 1962

isso não é mesmo verdade, pois ela existe há muito tempo, e desde o
próprio Aristóteles, essa oposição entre extensão e compreensão. O que
se pode dizer é que ela nos causa, no que diz respeito ao manejo das
classes, dificuldades sempre mais irresolvidas, de onde todos os esforços
que fez a lógica para colocar o nervo do problema alhures: na quantificação
proposicional, por exemplo. Mas por que não ver que, na estrutura da
própria classe como tal, um novo ponto de partida nos é oferecido se, na
relação de inclusão, substituímos uma relação de exclusão como a relação
radical? Dito de outro modo, se nós consideramos como logicamente original
quanto ao sujeito isso, que eu não descubro, que está ao alcance de um
lógico de classe média, é que o verdadeiro fundamento da classe não é
nem sua extensão, nem sua compreensão, que a classe supõe sempre a
classificação. Dito de outro modo, os mamíferos, por exemplo, para fazer-
me compreender imediatamente, são aquilo que se exclui dos vertebrados
pelo traço unário mama. O que isso quer dizer? Quer dizer que o fato
primitivo é que o traço unário pode faltar, que há de início ausência de
mama, e que se diz: não pode acontecer que falte a mama. Eis o que
constitui a classe dos -mamíferos. Vejam bem as coisas ao pé do muro, ou
seja, reabram os tratados para dar a volta em torno dessas mil pequenas
aporias que lhes oferece a lógica formal, para vocês se aperceberem de
que é a única definição possível de uma classe, se vocês quiserem de fato
assegurar-lhe seu estatuto universal, enquanto ele constitui ao mesmo
tempo, de um lado, a possibilidade de sua inexistência, sua inexistência
possível com essa classe, pois vocês podem também, e é válido, faltando
ao universal, definir a classe que não comporta nenhum indivíduo, o
que não deixará de ser uma classe constituída universalmente, com a
conciliação, digo, dessa possibilidade extrema com o valor normativo de
todo julgamento universal, enquanto ele só pode transcender toda inferência
indutiva, ou seja, saída da experiência. A

Esse é o sentido do pequeno quadrante que
eu havia representado a propósito da classe, a / n
constituir entre os outros, ou seja, o traço vertical.
Primeiramente, o sujeito constitui a ausência
de tal traço. Como tal, ele próprio é o quarto
no alto, à direita. O zoólogo, se vocês me permitem
ir tão longe, não corta a classe dos mamíferos
na totalidade assumida da mama materna: é
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porque ele destaca a mama que pode identificar a ausência de mama.
O sujeito como tal é -l. É a partir daí, do traço unário enquanto excluído,
que ele decreta que há uma classe onde universalmente não pode haver
ausência de mama: - (-1). E é a partir disso que tudo se ordena, sobretudo
nos casos particulares, para todos e qualquer um, há ou não há. Uma
oposição contraditória estabelece-se em diagonal, e é a única verdadeira
contradição que subsiste no nível do estabelecimento da dialética universal-
particular, negativa-afirmativa, pelo traço unário. Tudo se ordena, pois,
para todos e cada um, no nível inferior, há ou não há, e isso só pode
existir na medida em que é constituído, pela exclusão do traço, o nível
do vale-tudo ou valendo como tudo no nível superior. É, portanto, o
sujeito, como era de se esperar, que introduz a privação e pelo ato de
enunciação, o qual se formula essencialmente assim: seria possível que
houvesse mamai™ - Ne que não é negativo, ne que é estritamente da
mesma natureza do que se chama expletivo na gramática francesa. Seria
possível que houvesse mama? Não possível ...nada, pode ser. É aí o começo
de toda enunciação do sujeito, no que concerne o real.

No primeiro quadrante (1), trata-se de preservar os direitos do nada,
no alto, porque é ele que cria, embaixo, o pode ser, isto é, a possibilidade.
Longe de se poder dizer como axioma - e tal é o erro espantoso de toda
a dedução abstrata do transcendental - longe de se poder dizer que todo
real é possível, é somente a partir do não possível que o real ganha lugar.
O que o sujeito busca é esse real enquanto justamente não possível; é a
exceção, e esse real existe, obviamente. O que se pode dizer é que só há,
justamente, o não possível na origem de toda enunciação. Mas isso se vê
na medida em que é do enunciado do nada que ela parte. Isso, para
dizer a verdade, está já assegurado, esclarecido em minha enumeração
tríplice: privação - frustração - castração, tal como eu anunciara que a
desenvolveríamos outro dia.

E alguns se preocupam que eu não dê lugar à Verwerfung. Ela está
lá, antes, mas é impossível partir dela de uma maneira dedutível. Dizer
que o sujeito constitui-se primeiramente como - l ê algo onde vocês
podem ver que efetivamente, como era de se esperar, é como verworfen
que nós o vamos encontrar, mas para perceber que isso é verdade será
preciso dar uma volta incrível. É o que vou iniciar agora.

Para fazê-lo, é preciso que eu desvende a bateria anunciada, o que
não se faz sem estremecimento, vocês podem imaginar o quanto, e que
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eu tire da minha manga para vocês uma das minhas reviravoltas, sem
dúvida longamente preparada. Quero dizer que, se vocês procurarem
no relatório de Roma, já encontrarão em alguma parte o lugar disso
indicado ali: falo da estrutura do sujeito como a de um anel. Mais tarde,
quero dizer, no ano passado, e a propósito de Platão - e vocês o vêem
sempre ern relação com o que se trata, nesse momento, ou seja, a classe
inclusiva - vocês viram todas as reservas que achei ter de introduzir a
propósito dos diferentes mitos do Banqueíe, tão intimamente ligados ao
pensamento platónico, no que diz respeito à função da esfera. A esfera,
esse objeto obtuso, se posso assim dizer, basta olhar para ela, vê-la!
Talvez seja uma boa forma, mas, como ela é tola! Ela é cosmológica,
tudo bem. A natureza é suposta mostrar-nos muitas delas, mas não
tantas assim, quando a gente olha de mais perto; e as que ela nos mostra,
nós nos apegamos a elas. Exemplo: a lua, que, no entanto, seria de um
uso bem melhor se nós a tomássemos como exemplo de um objeto unário.
Mas deixemos isso de lado. Esta nostalgia da esfera que nos faz, com
um Von Uexkúll, arrastar para dentro da própria biologia essa metáfora
do Welt, innen e um, eis o que constituiria o organismo. Será que é
completamente satisfatório pensar que no organismo, para defini-lo, .
devamos satisfazer-nos com a correspondência, da coaptação desse innen
e desse um? Sem dúvida há aí uma visão profunda, porque é bem aí
que está, de fato, o problema, e já somente no nível em que estamos,
que não é do biólogo, mas do analista do sujeito. O que faz o Welt lá
dentro? É o que me pergunto. Em todo caso, pois é necessário que, ao
passar por aqui, nós nos isentemos de não sei qual homenagem aos
biólogos, perguntarei por que, se é verdade que a imagem esférica tenha
de ser considerada aqui como radical, que se pergunte então por que
esta blástula só cessa quando se gastrula, e que, sendo gastrulada, ela
só esteja contente quando ela tiver redobrado seu orifício estomático
por um outro, a saber, de um buraco do eu? E por que, também, num
certo estágio do sistema nervoso, ele se apresenta como uma pequena
trompa aberta nas duas extremidades para o interior? Sem dúvida,
isso se fecha, e mesmo está muito bem fechado, mas isso, vocês verão,
não é para nos desencorajar, pois abandonarei desde já este caminho
dito da Naturwissenschaft. Não é isso que me interessa agora e estou
bem decidido a levar a questão para outro lado, mesmo se eu devo,
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para isso, lhes parecer me enfiar, é o caso de dizê-lo, em meu toro. Pois
é do toro que vou falar-lhes hoje.

A partir de hoje, vocês estão vendo, abro deliberadamente a era dos
pressentimentos. Num certo tempo, eu gostaria de encarar as coisas sob
o dublo aspecto do a torto e a direito, e muitas outras coisas que lhes
são oferecidas. Tentemos agora esclarecer o que lhes vou dizer. Eu acho
que vocês sabem o que é um toro. Vou fazer um desenho grosseiro. É
algo com que se brinca, quando é feito de borracha. É cómodo; um toro
se deforma, é redondo, é cheio. Para o geômetra, é uma figura de revoluções
engendrada pela revolução de uma circunferência em torno de um eixo
situado em seu plano. A circunferência gira; no fim, você está envolvido
pelo toro. Acho até que ele foi chamado de bambolê. O que gostaria de
ressaltar aqui é que este toro - falo no sentido geométrico estrito do
termo, isto é, segundo a definição geométrica - é uma superfície de
revolução, é a superfície de revolução deste circulo em torno de um
eixo, e o que é engendrado é uma superfície fechada. Isso é importante
porque vem encontrar-se com algo que lhes anunciei, numa conferência
fora da série47, em relação ao que lhes digo aqui, mas algo a que me
tenho referido desde então, ou seja, o acento que entendo pôr sobre a
superfície na função do sujeito. Hoje em dia é moda encarar quantidade
de espaços com multidões de dimensões. Devo dizer-lhes que, do ponto de
vista da reflexão matemática, pede-se que não se acredite nisso sem reservas.
Os filósofos, os bons, aqueles que deixam atrás de si um cheiro bom de giz,
como o Sr. Alain, dirão a vocês que já a terceira dimensão, ora, está bastante
claro que, do ponto de vista que eu avançava há pouco sobre o real, é
completamente suspeita. Em todo caso, para o sujeito duas bastam, acreditem-
me. Isso explica minhas reservas sobre o termo psicologia das profundezas
c não nos impedirá de dar um sentido a tal termo.
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Em todo caso, para o sujeito, tal como vou defini-lo, dizem vocês que
este ser infinitamente plano que fazia, penso, a alegria de suas aulas
de matemática, quando vocês estudavam filosofia, o sujeito infinitamente
plano, dizia o professor, como a classe era bagunceira, e eu mesmo o
era, não se ouvia tudo. É aqui, ora, ora! É aqui que nós vamos avançar
no sujeito infinitamente plano, tal como o podemos conceber, se quisermos
dar o seu valor verdadeiro ao fato da identificação tal como Freud no-lo
promove. E isso terá ainda muitas vantagens, vocês verão, pois, enfim,
se é expressamente à superfície que lhes peço aqui de se referirem é
pelas propriedades topológicas que ela vai estar em condições de lhes
demonstrar. É uma boa superfície, vocês vêem, pois ela preserva, direi
necessariamente, ela não poderia ser a superfície que ela é se não
houvesse um interior. Consequentemente, tranqúilizem-se, não subtraio
a vocês nem ao volume, nem ao sólido, nem a este complemento de
espaço do qual vocês certamente têm necessidade, para respirar. Simplesmente
peco-lhes para observar que, se vocês não se proibirem de entrar nesse
interior, se vocês não consideram que meu modelo é feito para servir
no nível simplesmente das propriedades da superfície, vocês vão, posso
dizer, perder todo o sal disso, pois a vantagem dessa superfície está
justamente no que vou lhes mostrar de sua topologia, do que ela traz
de original, topologicamente, em relação, por exemplo, à esfera ou ao
plano. E, se vocês se puserem a trançar coisas no interior, a ter levado
linhas de um lado para o outro dessa superfície, quero dizer, contudo,
que ela tem a aparência de se opor a si mesma, vocês vão perder todas
as suas propriedades topológicas. De tais propriedades topológicas vocês
vão ver o nervo, o tempero e o sal. Consistem essencialmente numa
palavra suporte, que me permiti introduzir sob forma de adivinhação, na
conferência de que falava, há pouco; e essa palavra, que não podia aparecer
a vocês, naquele momento, em seu verdadeiro sentido, é o íaço18 [Zacs].
Vocês vêem que, à medida que avançamos, eu reino sobre minhas palavras;
durante um certo tempo, eu enchi os ouvidos de vocês com a lacuna,
agora lacuna se reduz a laço.

O toro tem essa vantagem considerável sobre uma superfície, todavia
bastante boa para se degustar que se chama esfera, ou simplesmente
plano, de não ser de forma alguma Umwelt quanto aos laços, quaisquer
que sejam. Laços é entrelaçamento, é lacis, que vocês podem traçar
em sua superfície. Dito de outro modo, vocês podem, sobre um toro,
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assim como sobre qualquer outra superfície, fazer um pequeno círculo,
e depois, como se diz, por encolhimentos progressivos, vocês o reduzem
a nada, a um ponto. Observem que, qualquer que seja o laço que vocês
situam assim, em um plano ou na superfície de uma esfera, será sempre
possível reduzi-lo a um ponto, e tanto é que, como nos diz Kant, há
uma estética transcendental, acredito. Simplesmente creio que a dele,
Kant, não é correta, justamente porque é uma estética transcendental
de um espaço que não é espaço de início, e em segundo, onde tudo
repousa sobre a possibilidade da redução do que quer que seja traçado
à superfície, o que caracteriza essa estética, de maneira a poder se
reduzir a um ponto, de maneira que a totalidade da inclusão que define
o círculo possa reduzir-se à unidade evanescente de um ponto qualquer
em torno do qual ele se concentre, de um mundo cuja estética é tal
que, tudo podendo dobrar-se sobre tudo, se crê sempre poder ter o
tudo na palma da mão. Dito de outro modo, que o que quer que seja
que se desenhe ali, está-se em condições de produ/ir ali essa sorte de
colapso que, quando se tratar de signilícância, se chamará de tautologia.
Tudo entrando em tudo, conseqúentemente o problema se coloca: como
pode acontecer que, com construções puramente analíticas, possa-se
chegar a desenvolver um edifício que faça tão bem concorrência ao
real, como as matemáticas?

Proponho que se admita que de uma maneira que sem dúvida comporta
um escamoteamento, algo de escondido que será preciso trazer, reencontrar
onde está, coloca-se que há uma estrutura topológica da qual se tratará
de demonstrar em que ela é necessariamente a do sujeito, estrutura
que comporta que haja alguns de seus laços que não possam ser reduzidos.
É todo o interesse do modelo do meu toro. É que, como vocês vêem,
basta olhar para ele, há sobre esse toro um certo número de círculos
traçáveis; aquele, já que se fecharia em si mesmo, eu o chamarei, simples
questão de denominação, círculo pleno. Nenhuma hipótese sobre o que
está em seu interior, é uma simples etiqueta que acredito, Deus meu,
não ser pior que nenhuma outra, considerando-se tudo. Hesitei longamente,
quando falava a respeito com meu filho -porque não citá-lo? - poderíamos
chamar isso de círculo engendrante, mas Deus sabe aonde isso nos
levaria! Mas suponhamos, portanto, que toda enunciação dos métodos
que se chama de sintética - porque espantamo-nos especialmente com
isso, ainda que se possa enunciar, a priori; elas têm o aspecto, não se
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sabe onde, não se sabe o quê, de conter alguma coisa, e é o que se
chama de intuição; e busca-se seu fundamento estético, transcendental
- suponhamos, pois, que toda enunciação sintética - há certo número
delas no princípio do sujeito e para constituí-lo - se desenrola segundo
um desses círculos, ditos círculos plenos e que é isso o que melhor nos
dá a imagem daquilo que, no giro dessa enunciação, é série irredutível.
Não vou limitar-me a esse simples gracejo, porque teria podido contentar-
me em tomar um cilindro infinito; depois, porque se isso se limitasse
ao que se disse, não haveria como ir mais longe. Metáfora intuitiva,
geométrica, digamos. Cada um sabe a importância que tem toda a batalha
entre matemáticos: ela só se desencadeia em torno de elementos dessa
espécie. Poincaré e outros sustentam que há um elemento intuitivo
irredutível, e toda a escola dos axiomáticos pretende que podemos formalizar
inteiramente a partir de axiomas, de definições e de elementos, todo o
desenvolvimento das matemáticas, isto é, arrancá-lo a toda intuição
topológica. Felizmente, o Sr. Poincaré percebe muito bem que é na
topologia que se encontra o suco do elemento intui t ivo, e que não se
pode resolvê-lo. E que, eu diria mais, fora da intuição não se pode
fazer essa ciência que se chama de topologia, não se pode começar a
articulá-la, porque é uma grande ciência.

Há grandes verdades primeiras que estão ligadas ao redor da construção
do toro, e vou fazê-los apreender alguma coisa: sobre uma esfera ou
sobre um plano, vocês sabem que se pode desenhar qualquer mapa,
por mais complicado que seja, que se chama de geográfico, e que, para
colorir seus domínios, de modo a permitir que não se confunda com
seu vizinho, bastam quatro cores. Se vocês encontrarem uma boa
demonstração dessa verdade verdadeiramente primeira, vocês poderão
levá-la a quem de direito, porque lhe darão um prémio, já que a
demonstração até hoje ainda não foi encontrada. Sobre o toro, não é
experimentalmente que vocês verão, mas isso se demonstra: para resolver
o mesmo problema, são necessárias sete cores. Dito de outro modo,
sobre o toro vocês podem, com a ponta de um lápis, definir até sete
domínios, e nenhum a mais, sendo estes domínios definidos cada um
como tendo uma fronteira comum com os demais. Significa dizer que
se vocês tiverem um pouco de imaginação, para vê-los bem claramente,
vocês desenharão tais domínios hexagonalmente. É facílimo mostrar
que vocês podem, sobre o toro, desenhar sete hexágonos e nem um a
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mais, cada um tendo com os demais uma fronteira comum. Isso, eu
peço desculpas, é para dar um pouco de consistência a meu objeto.
Não é uma bolha, não é um sopro esse toro; vocês vêem como se pode
falar dele, ainda que inteiramente, como se diz na filosofia clássica,
como construção do espírito, ele tem toda a resistência de um real.
Sete domínios? Para a maioria de vocês, impossível. Enquanto eu não
o tiver demonstrado, vocês estão no direito de me opor esse impossível.
Por que não seis? Por que não oito?

Agora, continuemos. Não há apenas aquela argola que nos interessa
como irredutível. Má outras que vocês podem desenhar na superfície
do toro e das quais a menor é o que podemos chamar de o mais interno
desses círculos, que chamaremos de círculos vazios. Eles dão a volta
em torno do buraco. Podemos fazer muitas coisas com ele. O que há de
certo é que ele é essencial, aparentemente. Agora que ele está ali,
vocês podem esvaziá-lo - o toro de vocês, como uma bóia - e colocá-lo
no bolso, pois não procede da natureza desse toro que ele seja bem
redondo, bem igual. O que importa é essa estrutura esburacada. Vocês
poderão enchê-lo novamente cada vez que tiverem necessidade, mas
ele pode, como a girafinha do pequeno Hans,
que fazia um nó com seu pescoço, torcer-
se. Há uma coisa que lhes quero mostrar
imediatamente. Se é verdade que a
enunciação sintética, enquanto ela se mantém
no um das voltas, na repetição desse um,
não lhes parece que isso vai ser fácil de
representar? Basta-me continuar o que eu
primeiramente desenhara em cheio, depois
em pontilhados, isso vai dar uma bobina. Vejam,
portanto, a série das voltas que fazem, na
repetição unária, com que o que volta seja o
que caracteriza o sujeito primário em sua relação
significante de automatismo de repetição. Por
que não levar a bobinagem até o fim, até que
essa pequena serpente de bobina morda sua
própria cauda? Não é uma imagem a se estudar
como analista que existe sob a pluma do Sr.
Jones. O que se passa no final desse circuito?
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Ele se fecha. Encontramos, aliás, ali, a possibilidade cio conciliar o que há
suposto, de implicado e de último retorno, no sentido da Naturwissenschaft,
com o que sublinho concernente à função necessariamente unária do Todo.

Isso não lhes aparece aqui, tal como o represento para vocês, mas já
lá, no começo, e na medida em que o sujeito percorre a sucessão das
voltas, ele necessariamente se enganou de l na sua conta, e vemos
aqui reaparecer o -l inconsciente, em sua função constitutiva. Isso pela
simples razão de que a volta que ele não pode contar é a que ele fez ao
fazer a volta do toro, e vou ilustrá-lo para vocês de uma maneira importante,
através do que é próprio para introduzi-los na função que vamos dar
aos dois tipos de laços irredutíveis, aqueles que são círculos plenos e
aqueles que são círculos vazios, dos quais vocês já adivinham que o
segundo deve ter alguma relação com a função do desejo. Pois, em relação
a essas voltas que se sucedem, sucessão de
círculos plenos, vocês devem perceber que
os círculos vazios, que estão de algum modo
presos nos anéis dessas argolas e que unem
entre si todos os círculos da demanda, deve
haver, bem aí, alguma coisa que tenha relação
com o objeto a, objeto da metonímia, enquanto
ele é esse objeto. Eu não disse que é o desejo
que está simbolizado por tais círculos, mas
o objeto, como tal, que se propõe ao desejo.
Isso para lhes mostrar a direção na qual
avançaremos em seguida. É apenas um
comecinho.

O ponto sobre o qual quero concluir, para
que vocês sintam que não há artifício algum
nessa espécie de volta saltada, que pareço
querer fazer passar para vocês, como que
por uma escamoteação, quero mostrá-lo a
vocês, antes de deixá-los. Quero mostrá-
lo, antes de deixá-los, a propósito de uma
só volta sobre o círculo pleno. Eu poderia
mostrá-lo fazendo um desenho no quadro-
negro. Posso traçar um círculo que esteja
de tal sorte pronto para dar a volta completa
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em torno do toro. Ele vai passear no exterior do buraco central e depois
voltar pelo outro lado. Uma maneira melhor de fazer vocês sentirem
isso: vocês tomam o toro e uma tesoura, vocês cortam-no segundo um
dos círculos plenos - ei-lo aberto como um chouriço de duas pontas.
Retomem a tesoura e cortem ao comprido: ele pode abrir-se completamente
e estender-se. É uma superfície que é equivalente à do toro. Basta,
para isso, que a definamos assim: que cada uma de suas bordas opostas
tenha uma equivalência implicando a continuidade com um dos pontos
da borda oposta. O que acabo de desenhar sobre o toro desdobrado se
projeta assim.

Vejam como algo que não é mais do que um único laço vai apresentar-
se sobre o toro convenientemente cortado por esses dois golpes de tesoura.
E esse traço oblíquo define o que podemos chamar de uma terceira
espécie de círculo, mas que é justamente o círculo que nos interessa,
no que diz respeito a esse tipo de propriedade possível que tento articular
como estrutural do sujeito, que, ainda que ele tenha dado só urna volta,
ele simplesmente deu duas, a saber: a volta do círculo pleno do toro e
ao mesmo tempo a volta do círculo vazio; e que, assim, essa volta que
falta na conta é justamente isso que o sujeito inclui nas necessidades
de sua própria superfície de ser infinitamente plano, que a subjetividade
não poderia apreender senão por meio de um desvio: o desvio do Outro.
É para lhes mostrar como se pode imaginá-lo de uma maneira particularmente
exemplar, graças a esse artifício topológico, ao qual, não tenham dúvida,
concedo um pouco mais de peso que apenas um artífice, assim como, e
pela mesma razão, pois é a mesma coisa - que, ao responder a uma
pergunta que me fizeram em relação à raiz de -l, tal como a introduzi
na função do sujeito:

"Será que ao articular a coisa assim", perguntaram-me, "você entende
manifestar outra coisa além de uma pura e simples simbolização, substituível
por qualquer outra, ou alguma coisa que se prenda mais radicalmente à
própria essência do sujeito?" "Sim", respondi, "é nesse sentido que é
necessário entender o que desenvolvi diante de vocês" e é o que me
proponho continuar a desenvolver, com a forma do toro.

LIÇÃO XIII

14 demarco 1962
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No diálogo que empreendo com vocês, há forçosamente hiatus, saltus,
casus, ocasiões, para não falar do fatum. Dito de outro modo, ele é
cortado por diversas coisas, por exemplo: ontem à noite ouvimos a
interessante, a importanie comunicação de Laguche na sessão científica
da Sociedade, sobre a sublimação. Esta manhã, eu linha vonlado de
retomar a partir daquele ponto, mas, por outro lado, domingo eu havia
partido de outro ponto, quero dizer, de uma espécie de observação sobre
o caráter daquilo que se persegue aqui como investigação. É, evidentemente,
uma investigação condicionada por quê? Por enquanto, por uma certa
perspectiva que chamarei de perspectiva de uma erótica. Considero
isso legítimo, não que sejamos por natureza essencialmente destinados
a fazê-la quando estamos no caminho onde ela é exigida, quero dizer,
que estamos um pouco nesse caminho assim como aqueles que, no curso
dos séculos, meditaram sobre as condições da ciência estiveram no caminho
daquilo em que a ciência efetivamente tem êxito, donde minha referência
ao astronauta, que tem seu sentido, na medida em que aquilo em que
ela tinha êxito certamente não era forçosamente aquilo que ela esperava,
até um certo ponto, embora as fases de sua investigação estejam abolidas,
refutadas por seu êxito. É certo que tem gente - empregamos esse termo
no sentido mais amplo, a menos que o empreguemos num sentido
ligeiramente reduzido, o dos gentios, o que evidentemente deixaria aberta
a curiosa questão dos gentios definidos em relação a x - vocês sabem
de onde parte essa definição de gentio - o que deixaria aberta a curiosa
questão de saber como acontece que os gentios representem, se posso
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dizer, uma classe secundária no sentido em que eu a entendia da última
vez: alguma coisa fundada numa certa acepção anterior. Apesar de tudo,
isso não seria ruim, pois, em tal perspectiva, os gentios são a cristandade,
e todos sabem que a cristandade, como tal, está numa relação notória
com as dificuldades do erótico, a saber: que as querelas do cristão com
Vénus são, todavia, algo que é muito difícil desconhecer, ainda que se
finja tomar a coisa, se posso dizer, nas coxas.

De fato, se o fundo do cristianismo encontra-se na Revelação paulina,
ou seja, num determinado passo essencial dado nas relações com o pai,
se a relação de amor com o pai é o passo essencial disso, se ele representa
verdadeiramente a ultrapassagem de tudo o que a tradição semita inaugurou
de grande, nessa fundamental relação com o pai, nessa baraka^ originária
à qual é de toda forma difícil desconhecer que o pensamento de Freud
se ata, ainda que de uma maneira contraditória, maleditória [maledictoire]
- não podemos duvidar disso, pois, se a referência ao Édipo pode deixar
a questão aberta, o fato dele ter terminado seu discurso sobre Moisés,
como ele o fez, não deixa dúvidas de que o fundamento da Revelação
cristã está, pois, nessa relação da graça que Paulo faz suceder à Lei. A
dificuldade é que o cristão não se mantém - e não sem razão - à altura
da Revelação e que, entretanto, ele a vive numa sociedade tal que se
pode dizer que, mesmo reduzidos à forma mais leiga, seus princípios de
direito são, todavia, oriundos de um catecismo que não deixa de ter
relação com aquela Revelação paulina. No entanto, como a meditação
do Corpo místico não está ao alcance de cada um, fica aberto um vazio
que faz com que praticamente o cristão se ache reduzido a algo que não
é tão normal, fundamental, de não ter realmente nenhum outro acesso
ao gozo, como tal, senão fazendo amor. É o que chamo de suas querelas
com Vénus. Pois, bem entendido, com aquilo com que ele está colocado
nessa ordem, tudo se arranja muito mal no cômputo final.

Isto que digo é muito sensível, por exemplo, quando se sai dos limites
da cristandade, quando se vai às zonas dominadas pela aculturação
cristã, quero dizer não as zonas que foram convertidas ao cristianismo,
mas as que sofreram os efeitos da sociedade cristã. Hei de me lembrar
por muito tempo de uma longa conversa, tida numa noite de 1947,
com alguém que era meu guia para uma viagem feita ao Egito. Era o
que se chama de um árabe. Era, naturalmente, por suas funções, e
também pela zona onde vivia, tudo o que há de mais incluso na nossa

categoria. Estava muito nítido, em seu discurso, esse tipo de efeito de
promoção da questão erótica. Certamente, ele estava preparado, por
toda sorte de ressonâncias muito antigas de sua esfera, a pôr no primeiro
plano da questão da justificação da existência o seu gozo; mas, a maneira
como ele o encarnava na mulher tinha todas as características em impasse
do que se pode imaginar de mais desnudado em nossa própria sociedade:
a exigência, em particular, de uma renovação de uma sucessão infinita,
devida ao caráter de sua natureza essencialmente não satisfatória do
objeto, era exatamente o que fazia o essencial, não apenas de seu discurso,
mas de sua vida prática. Personagem, dir-se-ia num outro vocabulário,
essencialmente desarraigada às normas de sua tradição.

Quando se trata do erótico, o que devemos pensar de tais normas?
Dito de outro modo: estamos encarregados de dar, por exemplo, justificativa
à subsistência prática do casamento como instituição através mesmo
de nossas transformações mais revolucionárias? Creio que não há
necessidade alguma de todo o esforço de um Westermarck para justificar,
através de toda sorte de argumentos, de natureza ou da tradição, a
instituição do casamento, pois, simplesmente, ela se justifica por sua
persistência, que temos visto sob nossos olhos, e sob a forma mais
nitidamente marcada de traços pequeno-burgueses, através de uma
sociedade que, no início, acreditava poder ir mais longe no questionamento
das relações fundamentais, quero dizer, na sociedade comunista. Parece
muito certo que a necessidade do casamento sequer foi tocada pelos
efeitos dessa revolução. Será que, falando propriamente, esse é o domínio
ao qual somos levados a trazer a luz? Não o creio, em absoluto. As
necessidades do casamento, para nós, mostram ser um traço propriamente
social de nosso condicionamento; elas deixam completamente aberto
o problema das insatisfações que resultam, a saber, do conflito permanente
onde se encontra o sujeito humano, apenas por isso que ele é humano,
com os efeitos, as repercussões dessa lei do casamento.

O que é que nos dá testemunho disso? Muito simplesmente a existência
do que nós constatamos, desde que nos ocupamos do desejo, quero
dizer, que existe nas sociedades, sejam elas bem organizadas ou não,
que se façam nelas em maior ou menor abundância as construções
necessárias ao habitat dos indivíduos, constatamos a existência da neurose;
e não se vá pensar que lá onde as condições de vida são as mais
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satisfatoriamente asseguradas, nem onde a tradição está mais assegurada,
a neurose seja mais rara. Longe de ser assim!

O que quer dizer a neurose? Qual é, para nós, a autoridade, se posso
dizer, da neurose? Isso não está simplesmente ligado à sua pura e simples
existência. A posição é demasiado fácil naqueles que, em tais casos,
atribuem seus efeitos a uma espécie de deslocamento da humana fraqueza.
Quero dizer que aquilo que se verifica, efetivamente, fraco na organização
social como tal, é lançado sobre o neurótico, do qual se diz que é um
inadaptado. Que prova! Parece-me que o direito, a autoridade que deriva
do que temos a aprender do neurótico, é a estrutura que ele nos revela.
E, no fundo, aquilo que ele nos revela, a partir do momento em que
compreendemos que seu desejo é exatamente o mesmo que o nosso, e
não sem razão, o que, pouco a pouco, vem revelar a nosso estudo, o
que confere a dignidade ao neurótico, é que ele quer saber. E, de alguma
maneira, é ele quem introduz a psicanálise. O inventor da psicanálise
não é Freud, mas Anna O, como todos sabem, e, bem entendido, por
trás dela muitos outros, nós todos.

O neurótico quer saber o quê? Aqui, vou diminuir o ritmo do meu
discurso, para que vocês compreendem bem, pois cada palavra tem
importância. Ele quer saber o que há de real naquilo de que ele é a
paixão, ou seja, o que há de real no efeito do significante, o que supõe,
é claro, que já avançamos suficientemente longe para sabermos que o
que se chama de desejo, no ser humano, é impensável a não ser dentro
dessa relação com o significante e os efeitos que ali se inscrevem. Esse
significante que ele mesmo é por sua posição, ou seja, enquanto neurose
viva, é - se vocês se reportarem a minha definição do significante - é,
aliás, inversamente o que a justifica, é que ela é aplicável, aquilo por
que esse criptograma que é uma neurose, o que o faz assim, o neurótico,
como tal um significante e nada mais, pois o sujeito a que ele serve
justamente está em outra parte: é o que chamamos de seu inconsciente.
E é por isso que ele é, segundo a definição que lhes dou, enquanto
neurose, um significante: é que ele representa um sujeito oculto. Mas
para quê? Para nada mais que um outro significante.

Que o que justifica o neurótico como tal, porquanto a análise - deixo
passar esse termo tomado emprestado do discurso de meu amigo Lagache,
ontem - o valoriza é porque sua neurose vem contribuir para o advento
desse discurso exigido por uma erótica enfim constituída. Ele,
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evidentemente, nada sabe disso e não o procura. E nós também, só
temos de procurá-lo porque vocês estão aqui, isto é, para que eu lhes
esclareça sobre a significação da psicanálise em relação a este advento
exigido de uma erótica. Vale dizer, daquilo por meio do qual é pensável
que o ser humano faça também, nesse domínio - e por que não? -, a
mesma brecha e que, aliás, termine nesse instante bizarro do astronauta
dentro de sua carapaça. O que lhes permite pensar que não procuro

c
l
:

sequer entrever o que poderá dar uma erótica futura. O que há de
certo é que os únicos que sonharam convenientemente com isso, ou
seja, os poetas, sempre chegaram a construções muito estranhas. E, se
alguma prefiguração pode-se entreabrir nisso em que me demorei mais
longamente, os esboços que podem ser dados disso, em alguns pontos
paradoxais da tradição cristã, o amor cortês, por exemplo, foi para T
ressaltar as singularidades absolutamente bizarras - de que os que foram *•
os ouvintes disso se lembram - de alguns sonetos de Arnault Daniel,
por exemplo, que nos abrem perspectivas bem curiosas sobre o que '
representavam efetivamente as relações entre o enamorado e sua dama. ('
De forma alguma, isso é indigno da comparação com o que tento situar
como ponto extremo sobre os aspectos do astronauta. Obviamente, a
tentativa pode parecer-nos participar de alguma forma da mistificação '
e, de resto, ela deu em nada. Mas ela é completamente esclarecedora .
para nos situar, por exemplo, aquilo que se deve entender por sublimação.
Eu lembrei, ontem à noite, que a sublimação, no discurso de Freud, é
inseparável de uma contradição, ou seja, que o gozo, a perspectiva do \, subsiste e é, num certo sentido, realizada em toda atividade de (-

sublimação. Que não há recalcamento, que não há apagamento, que
não há sequer compromisso com o gozo, que há paradoxo, que há desvio, *
que é pelos caminhos aparentemente contrários ao gozo que o gozo é (̂
obtido. Isso só é propriamente pensável porquanto, no gozo, o médium,
que intervém, médium por onde é dado acesso a seu fundo que só
pode ser - eu lhes mostrei - a Coisa, que este médium também só pode
ser um significante. Donde esse estranho aspecto que toma, a nossos'
olhos, a dama no amor cortês. Não conseguimos acreditar nisso porque < - •
não podemos mais identificar, nesse ponto, um sujeito vivo com um
significante, uma pessoa que se chama Beatriz, com a sabedoria e com
o que era, para Dante, o conjunto, a totalidade do saber. Não está v
completamente excluído, pela natureza das coisas, que Dante tenha
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efetivamente dormido com Beatriz. Isso não muda em nada o problema.
Queremos crer que não, mas isso não é fundamental na relação. Tendo
feito tais observações, o que define o neurótico? O neurótico se entrega
a uma curiosa retransformação daquilo de que ele sofre o efeito. O
neurótico, em suma, é um inocente: ele quer saber. Para saber, ele
parte na direção mais natural, e é naturalmente por isso mesmo que
ele é logrado. O neurótico quer retransformar o significante naquilo
de que ele é o signo. O neurótico não sabe, e não sem razão, que é
enquanto sujeito que ele fomentou isso: o advento do significante enquanto
o significante é o apagador50 principal da coisa; que é ele, o sujeito que,
ao apagar todos os traços da coisa, faz o significante. O neurótico quer
apagar esse apagamento, quer fazer com que isso não tenha acontecido.
Esse é o sentido mais profundo do comportamento sumário, exemplar,
do obsessivo. Aquilo sobre o qual ele volta sempre, sem jamais poder,
obviamente, abolir seu efeito - pois cada um de seus esforços para aboli-
lo só faz reforçá-lo - é fazer com que esse advento da função de significante
não se tenha produzido, que se encontre o que há de real na origem, a

v ' saber, aquilo de quê tudo isso é signo. Isso, eu o deixo aqui indicado,
£ ) introduzido, para voltar mais tarde de uma forma generalizada e ao mesmo
/ tempo mais diversificada, ou seja, segundo as três espécies de neuroses:

fobia, histeria e obsessão, depois que eu tiver dado a volta à qual tal
v ) preâmbulo está destinado a trazer-me de volta, em meu discurso.

, ( ' \e desvio, portanto, foi feito para situar, e justificar ao mesmo
, x tempo, a dupla perspectiva de nossa investigação, que é a que perseguimos,

este ano, no terreno da identificação. Por mais extremamente metapsicológica
( ' que nossa investigação possa parecer, a alguns, para não prossegui-la
f , exatamente sobre a mesma aresta onde a prosseguimos, porquanto a

análise só se concebe nessa perspectiva das mais escatológicas, se assim
posso exprimir-me, de uma erótica, mas impossível também sem manter,

( / ao menos num certo nível, a consciência do sentido dessa perspectiva
/ ' , de fazer com conveniência na prática, o que vocês têm a fazer, isto é,

obviamente, não pregar uma erótica, mas se virar com o fato de que,
mesmo entre as pessoas mais normais e no interior da aplicação plena
e inteira, e de boa vontade, das normas, bem! Isso não funciona. Que
não apenas como La Rochfoucauld disse, "há bons casamentos, mas
não os há deliciosos", podemos acrescentar que, desde então, tudo se
deteriorou um pouco malg, já que não os há tampouco bons, digo, dentro

r

• »
'

da perspectiva do desejo. Seria, todavia, um pouco inverossímil que
tais propósitos não possam ser postos no primeiro plano, numa assembleia
de analistas. Isso não faz de vocês os propagandistas de uma erótica
nova, isso lhes situa o que vocês têm a fazer em cada caso particular:
têm a fazer exatamente o que cada um tem a fazer para si e pelo motivo
que o leva a maior ou menor necessidade de sua ajuda, ou seja, aguardando
o astronauta da erótica futura, soluções artesanais.

Retomemos as coisas de onde as deixamos na última vez: no nível da
privação. Espero ter-me feito compreender, no que concerne a esse sujeito
enquanto o simbolizei por aquele -l, a volta, forçosamente não contada,
contada a menos na melhor hipótese, ou seja, quando deu a volta da volta,
a volta do toro. O fato de eu ter logo em seguida estendido o fio que relaciona
a função daquele -l ao fundamento lógico de toda possibilidade de uma
afirmação universal, ou seja, a possibilidade de fundar a exceção - e é
isso, aliás, que exige a regra: a exceção não confirma a regra, como se diz
gentilmente, ela a exige; é ela que é o verdadeiro princípio. Em suma,

ao traçar-lhes meu pequeno quadrante, isto é ao mostrar-lhes que a
única verdadeira segurança da afirmação universal é a exclusão de um
traço negativo: não há homem que não seja mortal, posso ter provocado
uma confusão que entendo agora retificar, para que vocês saibam em
que terreno, a princípio, faço-os avançar. Eu lhes dava essa referência,
mas é claro que não se deve toma-la como uma dedução do processo
inteiro a partir do simbólico. A parte vazii, onde não há nada no meu
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quadrante, é preciso, nesse nível, ainda considerá-la como destacada.
0-1, que é o sujeito nesse nível em si mesmo, não é de forma alguma
subjetivado, não se trata ainda, de forma alguma, de saber ou de não
saber. Para que alguma coisa da ordem desse advento aconteça, 6 necessário
que todo um ciclo seja fechado, ciclo do qual a privação é apenas, portanto,
o primeiro passo. A privação em questão é privação real, para a qual,
com o suporte da intuição, da qual vocês me concederão que eu possa
ter o direito, tudo o que faço aqui é seguir as próprias pegadas da tradição,
e a mais pura. Concede-se a Kant o essencial de seu procedimento, e
tal fundamento do esquematismo, procuro um melhor para tentar torná-
lo sensível a vocês, intuitivo. O mecanismo dessa privação real, eu o
forjei. É, portanto, somente depois de um longo desvio que pode advir,
para o sujeito, esse saber de sua rejeição original. Mas, daqui até lá,
digo-lhes logo em seguida, muitas coisas se passarão para que, quando
vier à luz, o sujeito saiba não apenas que esse saber o rejeita, mas que
esse saber, ele próprio, deve ser rejeitado, uma vez que ele se mostrará
estar sempre ou além ou aquém do que é necessário atingir, para a
realização do desejo. Dito de outro modo, se jamais o sujeito - o que é
seu objetivo desde o tempo de Parmênides - chega à identificação, à
afirmação de que é TO cano, o mesmo, que pensar e ser, uoevu xcu evucu,
nesse momento aí ele próprio se encontrará irremediavelmente dividido
entre seu desejo e seu ideal. Isso, se posso dizer, está destinado a demonstrar
o que eu poderia chamar de estrutura objetiva do toro em questão.
Mas, por que me recusariam esse uso da palavra objetivo, já que é
clássico, no que concerne ao domínio das ideias, e ainda empregado
até Descartes?

No ponto, pois, em que estamos, e para não mais voltar a ele, aquilo
de que se trata de real é perfeitamente tocável, e só se trata disso. O
que nos levou à construção do toro, no ponto em que estamos, foi a
necessidade de definir cada uma das voltas com um um irredutivelmente
diferente. Para que isso seja real, a saber, que essa verdade simbólica,
já que ela supõe o cômputo, a contagem, seja fundada, se introduza no
mundo, é preciso e basta que algo tenha aparecido no real, que é o
traço unário. Compreender-se-á que, diante desse l, que é o que dá
toda sua realidade ao ideal - o ideal é tudo o que há de real no simbólico,
e basta - compreende-se que nas origens do pensamento, como se diz,
no tempo de Platão e em Platão, para não remontar mais longe, isso
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tenha acarretado a adoração, a prosternação; o l era o bem, o belo, o^
verdadeiro, o ser supremo. Aquilo em que consiste a inversão à qualí
somos solicitados a fazer frente, nessa ocasião, é apercebermo-nos que,,
por mais legítima que possa ser essa adoração, do ponto de vista de
uma elação afetiva, não é menos verdadeiro que o l nada mais é senão'
a realidade de um muito estúpido bastão. Só isso. O primeiro caçador,!
eu lhes disse, que, sobre uma costela de antílope, fez um entalhe, para/
se lembrar simplesmente de que havia caçado 10 vezes, 12 ou 13 vezes;
ele não sabia contar, observem, e é mesmo por causa disso que era'
necessário colocá-los, esses traços, para que as 10, 12, 13 vezes não se{
confundissem umas dentro das outras, como mereciam, todavia, ser,'
confundidas. Portanto, no nível da privação de que se trata, enquanto
o sujeito é, de início, objetivamente, essa privação na coisa; essa privação'
que ele não sabe que é da volta não contada, é de lá que partimos, para(
compreender o que se passa. Temos outros elementos de informação»
para que daí ele venha a constituir-se como desejo, e que ele saiba a'
relação que há dessa constituição com essa origem, enquanto ela pode^v
nos permitir começar a articular algumas relações simbólicas maisT
adequadas do que estas até aqui promovidas, no que concerne ao que.
é sua estrutura de desejo, ao sujeito. Isso não nos faz, de qualquer
forma, presumir o que se manterá da noção da função do sujeito, quandoí
o tivermos posto em situação de desejo; é o que somos forçados a percorre^ "
com ele, segundo um método que é tão somente o da experiência - é o,
subtítulo da Fenomenologia, de Hegel: Wissenschaft der Erfahrung, ciência
da experiência - seguimos um caminho análogo, com os dados diferentes!
que são os que nos são oferecidos. (

O passo seguinte está centrado - eu poderia, aqui, também não marcar,
com um título de capítulo, faço-o para fins didáticos - é aquele da'
frustração. É no nível da frustração que se introduz, com o Outro, a1

possibilidade, para o sujeito, de urn novo passo essencial. O um daf
volta única, o um que distingue cada repetição em sua diferença absoluta,
não vem ao sujeito, mesmo se seu suporte nada mais é que o do bastão
real, não vem de céu algum, vem de uma experiência constituída, parai
o sujeito do qual nos ocupamos, pela existência, antes que ele tenha/
nascido, do universo do discurso; pela necessidade que essa experiência
supõe, do lugar do Outro com o grande A, tal como anteriormente ox

defini. É aqui que o sujeito vai conquistar o essencial, o que chamei de';
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segunda dimensão, uma vez que ela é função radical de sua própria
referência em sua estrutura, ainda que metaforicamente, mas não sem
pretender atingir, nessa metáfora, a própria estrutura da coisa, nós
chamamos de estrutura de toro essa segunda dimensão, já que ela constitui,
em meio a outras, a existência de laços irredutíveis a um ponto, de
laços não evanescentes. É no Outro que vem necessariamente se encarnar
essa irredutibilidade das duas dimensões, porque, se ela é, em algum
lugar, sensível, isso só pode ser - posto que, até o momento, o sujeito só
é sujeito porque fala - no domínio do simbólico. É na experiência do
simbólico que o sujeito deve encontrar a limitação de seus deslocamentos,
que lhe faz entrar em primeiro lugar na experiência, a ponta, se posso
dizer, o ângulo irredutível dessa duplicidade das duas dimensões. É
para isso que o esquematismo do toro vai-me servir ao máximo - vocês
vão ver - e a partir da experiência majorada pela psicanálise e pela
observação que ela desperta.

O sujeito pode empreender dizer o objeto de seu desejo. Ele só faz
isso mesmo. É mais que um ato de enunciação; é um ato de imaginação.
Isso suscita nele uma manobra da função imaginária, e, de um modo
necessário, essa função se revela presente, tão logo aparece a frustração.
Vocês sabem a importância, o acento que tenho posto, depois de outros,
depois sobretudo de Santo Agostinho, sobre o momento do despertar
da paixão ciumenta na constituição desse tipo de objeto que é o mesmo
que construímos como subjacente a cada uma de nossas satisfações: a
criancinha, presa da paixão ciumenta, diante de seu irmão que, para
ela, em imagem, faz surgir a posse desse objeto, o seio principalmente,
que até então foi apenas o objeto subjacente, elidido, mascarado para
ele por trás desse retorno de uma presença ligada a cada uma de suas
satisfações; que não foi - nesse ritmo em que se inscreveu, em que se
sente a necessidade de sua primeira dependência - senão o objeto
metonímico de cada um de seus retornos; ei-lo repentinamente produzido
para ele na claridade, nos efeitos para nós assinalados por sua palidez
mortal, a claridade dessa alguma coisa de nova que é o desejo. O desejo
do objeto como tal, uma vez que ele repercute até no próprio fundamento
do sujeito, que ele o abala bem além de sua constituição, como satisfeito
ou não, como repentinamente ameaçado no mais íntimo de seu ser,
como revelando sua falta fundamental, e isso na forma do Outro, como
trazendo à luz ao mesmo tempo a metonímia e a perda que ela condiciona.
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Essa dimensão de perda, essencial à metonímia, perda da coisa no objeto,
está aí o verdadeiro sentido dessa temática do objeto enquanto perdido
e jamais reencontrado, o mesmo que está no fundo do discurso freudiano,
e incessantemente repetido.

Um passo a mais: se levamos a metonímia mais longe, vocês sabem,
é a perda de alguma coisa de essencial na imagem, nessa metonímia
que se chama de Eu, nesse ponto de nascimento do desejo, nesse ponto
de palidez onde Santo Agostinho pára, diante do lactante, como faz
Freud, diante de seu neto, dezoito séculos mais tarde. É falsa a ideia de
que se pode dizer que o ser de quem tenho ciúmes, o irmão, é meu
semelhante. Ele é minha imagem, no sentido em que a imagem em
questão é imagem fundadora de meu desejo. Essa é a revelação imaginária,
e é o sentido e a função da frustração. Tudo isso já é conhecido. Tudo
o que faço é relembrá-lo, como segunda fonte da experiência, depois
da privação real, a frustração imaginária. Mas, como para a privação
real, tenho tentado, hoje, situar a vocês para que ela serve no termo
que nos interessa, ou seja, na fundação do simbólico, assim como estamos
aqui para ver como esta imagem fundadora, reveladora do desejo, vai
situar-se no simbólico.

Essa situação é difícil. Seria, bem entendido, completamente impossível,
se o simbólico não estivesse ali, se - como tenho lembrado, martelado
desde sempre e há tempo suficiente para que isso lhes entre na cabeça
- se o Outro e o discurso onde o sujeito tem de se situar não o esperassem
desde sempre, desde antes de seu nascimento, e que, pelo intermédio
ao menos de sua mãe, de sua lactante, se fala para ele. O princípio de
que se trata, este que é ao mesmo tempo o bê-á-bá, a infância de nossa
experiência, mas para além do qual, há algum tempo, não se sabia
mais avançar por falta justamente de saber formalizá-lo como bê-á-bá,
é este, a saber: o cruzamento, o intercâmbio ingénuo que se produz
pela dimensão do Outro entre o desejo e a demanda. Se há, vocês sabem,
algo a que se pode dizer que, desde o início, o neurótico foi pego, é
nessa armadilha; e ele tentará fazer passar na demanda o que é o objeto
de seu desejo, de obter do Outro não a satisfação de sua necessidade,
pela qual a demanda é feita, mas a satisfação de seu desejo, isto é, de
ter o objeto, isto é, precisamente o que não se pode demandar. E isso
está na origem do que se chama de dependência, nas relações do sujeito
com o Outro. Da mesma maneira, ele tentará, mais paradoxalmente
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ainda, satisfazer pela conformação de seu desejo à demanda do Outro.
E não há outro sentido, sentido corretamente articulado, quero dizer,
para aquilo que é a descoberta da análise e de Freud, para a existência
do Superego como tal. Não há outra definição correta, digo, nenhuma
outra que permita escapar de deslizes que criam confusões.

Penso, sem ir mais longe, que as ressonâncias práticas, concretas de
todos os dias, ou seja, o impasse do neurótico, são em primeiro lugar e
antes de tudo o problema dos impasses de seu desejo, esse impasse
sensível a cada instante, grosseiramente sensível, e contra o qual a
gente o vê sempre chocar-se. É o que
exprimirei sumariamente, dizendo
que, para seu desejo, é-lhe necessária
a sanção de uma demanda. O que
vocês lhe negam, senão isto que ele
espera de vocês, que lhe peçam que
deseje congruentemente? Sem falar
do que ele espera de sua cônjuge,
de seus pais, de sua linhagem e de
todos os conformismos que o rodeiam.
O que é que isso nos permite construir
e perceber? Na medida em que a
demanda se renova, segundo as voltas
percorridas, segundo os círculos plenos,
bem em torno e os sucessivos retornos
de que necessita a revinda mais inserida
pelo laço da demanda, da necessidade,
suposto que, como lhes deixei
•entender através de cada um de tais

, retornos, o que nos permite dizer que

o círculo elidido, o círculo que chamei simplesmente - para que vocês
vejam o que quero dizer, em relação ao toro - de círculo vazio, vem
aqui materializar o objeto metonímico sob todas as demandas. Uma
construção topológica é imaginável de um outro toro, que tem por propriedade
permitir-nos imaginar a aplicação do objeto de desejo, círculo interno
vazio do primeiro toro, sobre o círculo pleno do segundo que constitui
um anel, um desses laços irredutíveis. Inversamente, o círculo sobre o
primeiro toro, de uma demanda, vem aqui superpor-se no outro toro, o
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toro aqui suporte do outro, do outro imaginário da frustração, vem aqui
superpor-se ao círculo vazio deste toro, isto é, preencher a função de
mostrar essa inversão: desejo num, demanda no outro; demanda de um,
desejo do outro, que é o nó onde se atravanca toda a dialética da frustração.
Essa dependência possível das duas topologias, a de um toro à do outro,
não exprime, em suma, nada além do que é o objetivo de nosso esquema,
uma vez que o fazemos suportar pelo toro. É que, se o espaço da intuição
kantiana, eu diria deve, graças ao novo esquema que introduzimos, ser
posto entre parênteses, anulado, aufgehoben, como ilusório, porque a extensão
topológica do toro nos permite isso, só considerando as propriedades da
superfície, estamos certos da manutenção, da solidez, se posso dizer, do
volume do sistema, sem ter de recorrer à intuição da profundidade.

O que, vocês vêem, e o que isso representa é que, ao nos mantermos,
em toda a medida em que nossos hábitos intuitivos no-lo permitem, nesses
limites, resulta daí que, já que se trata apenas, entre as duas superfícies,
de uma substituição por aplicação bíunívoca, ainda que ela esteja invertida,
a saber, que uma vez recortada, será nesse sentido sobre uma das superfícies
e neste outro sobre a outra. Não é menos verdadeiro
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que o que isso torna sensível é que, do ponto de vista do espaço exigido,
estes dois espaços [superfícies], o interior e o exterior, a partir do momento
em que nos recusamos a lhes dar outra substância que não topológica,
são os mesmos. É o que vocês verão expresso na frase [que o indica] já,
no relatório de Roma, o uso que eu contava fazer disso para vocês, a
saber, que a propriedade do anel, enquanto simboliza a função do sujeito
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em suas relações com o Outro, se deve ao fato de que seu espaço interior
e o espaço exterior são os mesmos. O sujeito, a partir disso, constrói seu
espaço exterior sobre o modelo de irredutibilidade de seu espaço interior.
Mas, o que esse esquema mostra é, evidentemente, a carência de harmonia
ideal que poderia ser exigida do objeto à demanda,
da demanda ao objeto. Ilusão que está suficientemente
demonstrada pela experiência, eu acho, para que
tenhamos sentido a necessidade de construir esse
modelo necessário de sua necessária discordância.
Conhecemos o princípio disso, e bem entendido, se
pareço avançar a passos muito lentos, acreditem-
me, nenhuma estagnação é demasiada se queremos
assegurar-nos dos passos seguintes.

O que já sabemos, e o que há aqui de representado
intuitivamente, é que o próprio objeto como tal,
enquanto objeto do desejo, é o efeito da
impossibilidade do Outro para responder à demanda.
É o que se vê aqui, manifestamente, nesse sentido,
é que à dita demanda, qualquer que seja seu desejo,
o Outro não poderia atendê-la, que ele deixa
forçosamente a descoberto a maior parte da
estrutura. Dito de outro modo, que o sujeito não
é envolvido, como se acredita, no todo, que pelo
menos no nível do sujeito que fala, o Umwelt não
envolve seu InnenweU. Que se houvesse algo a
fazer, para imaginar o sujeito em relação à esfera
ideal, desde sempre o modelo intuitivo e mental
da estrutura de um cosmos, seria, preferencialmente,
que o sujeito fosse, se posso permitir-me avançar,
explorar - mas vocês verão que há mais de um
modo de o fazer - sua imagem intuitiva, seria
representar o sujeito pela existência de um buraco
na dita esfera e seu suplemento por duas suturas.
Suponhamos o sujeito a constituir sobre uma esfera
cósmica. A superfície de uma esfera infinita é um
plano: o plano do quadro-negro indefinidamente
prolongado. Eis o sujeito: um buraco quadrangular,

Alça

Segunda sutura
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como a configuração geral de minha pele há pouco, mas dessa vez em
negativo. Eu costuro uma borda na outra, mas com a condição de que
são bordas opostas, que eu deixe livres as duas outras bordas. Resulta
disso a figura seguinte, a saber, com o vazio preenchido aqui, dois buracos
que permanecem na esfera de superfície infinita. Basta puxar cada
uma das bordas destes dois buracos para constituir o sujeito de superfície
infinita, como constituído, em suma, por isso que é sempre um toro,
mesmo se ele tem um alforje de raio infinito, a saber, uma alça emergindo
à superfície do plano. Eis o que isso quer dizer, ao máximo: a relação
do sujeito com o grande Todo. Veremos as aplicações que disso podemos
fazer.

O que é importante captar aqui é que, para esse recobrimento do
objeto à demanda, se o outro imaginário [é] assim constituído, na inversão
das funções do círculo do desejo com o da demanda, o Outro, para a
satisfação do desejo do sujeito, deve ser definido como sem poder. Insisto
sobre esse sem, pois, com ele, emerge uma nova forma de negação, na
qual se indicam, propriamente falando, os efeitos da frustração. Sem é
uma negação, mas não uma qualquer: é uma negação-ligação, que
materializa bem, na língua inglesa, a homologia conformista das duas
relações dos dois significantes: within e without. É uma exclusão ligada
que, já em si só, indica sua inversão. Um passo a mais, vamos dá-lo, é
o do não-sem. O Outro sem dúvida se introduz, na perspectiva ingénua
do desejo como sem poder, mas essencialmente o que o liga à estrutura
do desejo é o não-sem: ele também não é sem poder. É por isso que
esse Outro, que introduzimos enquanto metáfora do traço unário, isto
é, do que encontramos em seu nível e que ele substitui numa regressão
infinita, já que ele é o lugar em que se sucedem esses um diferentes
uns dos outros, dos quais o sujeito é apenas a metonímia, esse Outro
como um - e o jogo de palavras faz parte da fórmula que emprego aqui
para definir o modo sob o qual o introduzi - acha-se, uma vez fechada
a necessidade dos efeitos da frustração imaginária, como tendo esse
valor único, pois ele só não é sem, não-sem poder, ele está na origem
possível do desejo posto como condição, mesmo se tal condição fica
em suspenso. Por isso, ele é como não-um ele dá ao -l do sujeito uma
outra função, que se encarna, antes de tudo, nessa dimensão que esse
como situa para vocês, como sendo o da metáfora. É nesse nível, no
nível do como não-um e de tudo o que vai ficar em seguida suspenso,
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como o que chamei de condicionalidade absoluta do desejo, que nós
nos ocuparemos na próxima vez, isto é, no nível do terceiro termo, da
introdução do ato de desejo como tal, de suas relações com o sujeito,
por um lado, à raiz desse poder, à rearticulação dos tempos desse poder,
na medida em que - vocês vêem - ser-me-á necessário voltar atrás
sobre o passo possível51 para marcar o caminho que foi cumprido na
introdução dos termos poder e sem-poder. É na medida em que teremos
que prosseguir essa dialética, na próxima vez, que paro aqui, por hoje.
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Eu os deixei, da última vez, no nível desse abraço simbólico dos dois
toros, onde se encarna imaginariamente a relação de interversão, se se
pode dizer, vivida pelo neurótico, na medida sensível, clínica, onde vemos
que aparentemente, ao menos, é numa dependência da demanda do
Outro que ele tenta fundar, instituir seu desejo. Evidentemente, há aí
alguma coisa de fundada nessa estrutura que chamamos de estrutura do
sujeito, na medida em que ele fala, que é aquela para a qual fomentamos
para vocês essa topologia do toro, que nos parece fundamental. Ela tem
a função daquilo que se chama, em topologia, de grupo fundamental e,
afinal, será a pergunta para a qual será preciso que indiquemos uma
resposta. Espero que essa resposta, no momento em que for preciso dá-
la, já esteja de fato abundantemente delineada. Por que, se está aí a
estrutura fundamental, foi durante tão longo tempo e sempre tão
profundamente desconhecida pelo pensamento filosófico? Por que, se é
assim, a outra topologia, a da esfera, [é] que tradicionalmente parece
dominar toda a elaboração do pensamento, no que concerne à sua relação

com a coisa?
Retomemos as coisas onde as deixamos na última vez, e onde eu

indicava a vocês o que está implicado em nossa própria experiência:
há, nesse nó com o Outro, posto que ele nos é oferecido como uma
primeira aproximação sensível, talvez fácil demais - veremos que o é,
certamente - há, nesse nó com o Outro, tal como ele é aqui representado,
uma relação de engodo. Retornemos aqui ao atual, ao articulado dessa
relação com o Outro. Nós o conhecemos. Como não o conheceríamos,
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quando somos cada dia o próprio suporte de sua pressão, na análise, e
quando o sujeito neurótico, com quem trabalhamos fundamentalmente,
se apresenta diante de nós exigindo de nós a resposta, isso mesmo se
nós lhe ensinamos o preço que há em suspender essa resposta? A resposta
sobre o quê? É justamente aí que se justifica o nosso esquema, uma
vez que ele nos mostra, um substituindo ao outro, desejo e demanda é
que, justamente, a resposta é sobre seu desejo e sobre sua satisfação.

Aquilo, sem dúvida, a que hoje serei quase limitado certamente pelo
tempo que me é dado, é em bem articular a quais coordenadas se suspende
essa demanda feita ao Outro, essa demanda de resposta, a qual especifica
em sua razão verdadeira, em sua razão última, junto a qual toda aproximação
é insuficiente, aquela que, em Freud, é designada como versagen, Ia
Versagung, o desdito, ou ainda a palavra enganosa, a ruptura de promessa,
enfim, a vanitas, enfim, da má palavra, e a ambiguidade - lembro-lhes
aqui - que une o termo blasfémia àquilo que deu, através de toda sorte
de transformações, aliás, em si mesmas interessantes e valendo ser
seguidas, a desaprovação. Não avançarei mais nesse caminho. A relação
essencial da frustração - da qual nos ocupamos - com a palavra é o
ponto a sustentar, a manter, sempre radical, sem o qual nosso conceito
de frustração se degrada: ela degenera até reduzir-se ao defeito de
gratificação concernente ao que, em último termo, não pode mais ser
concebido senão como a necessidade. Ora, é impossível não se lembrar
do que o génio de Freud nos assegura originalmente quanto à função
do desejo, aquilo de que ele partiu ao dar seus primeiros passos, deixemos
de lado as cartas a Fliess, comecemos pela Ciência dos Sonhos e não
nos esqueçamos de que Totem e tabu era seu livro preferido, e o que o
génio de Freud nos assegura é o seguinte: que o desejo é fundamentalmente,
radicalmente estruturado por esse nó que se chama de Édipo, e de
onde é impossível eliminar esse nó interno que é o que tento sustentar
diante de vocês por estas figuras, esse nó interno que se chama de
Édipo, uma vez que ele é essencialmente o quê? Ele é essencialmente
o seguinte: uma relação entre uma demanda que toma um valor tão
privilegiado que se torna o comando absoluto, a lei, e um desejo que é
o desejo do Outro, do Outro de que se trata, no Édipo. Essa demanda
articula-se assim: tu não desejarás aquela que foi meu desejo. Ora, é
isso que funda em sua estrutura o essencial, o ponto de partida da
verdade freudiana. E está aí, é a partir daí que todo desejo possível
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está, de alguma maneira, obrigado a esse tipo de desvio irredutível,
esse algo semelhante à impossibilidade no toro da redução do laço sobre
certos círculos, que faz com que o desejo deva incluir em si o vazio,
esse buraco interno especificado na relação com a Lei original. Não
nos esqueçamos de que os passos, para fundar a relação primeira em
torno da qual - nós nos esquecemos demasiadamente disso - são para
Freud articuláveis, e apenas por elas, todas as Liebesbedingungen, todas
as determinações do amor, não nos esqueçamos dos passos que, na
dialética freudiana, isso exige: é a relação com o Outro, o pai assassinado,
além desse passamento [trepas] do assassinato original, que se constitui
essa forma suprema do amor. É o paradoxo, não de todo dissimulado,
mesmo se ele é elidido por esse véu nos olhos, que parece sempre
acompanhar a leitura de Freud. Esse tempo é ineliminável, que após o
assassinato do pai surge para ele mesmo - se isto não é suficientemente
explicado, é o bastante para que nós retenhamos disso o tempo como
essencial nisso que se pode chamar de estrutura mítica do Édipo -
esse amor supremo pelo pai, o qual faz justamente desse passamento
do assassinato original a condição de sua presença doravante absoluta.
A morte, em suma, desempenhando esse papel, manifestava-se como
podendo apenas fixá-lo nesse tipo de realidade, sem dúvida a única
como absolutamente perdurável, de ser enquanto ausente. Não há nenhuma
outra fonte para o absolutismo do mandamento original.

Eis onde se constitui o campo comum no qual se institui o objeto do
desejo, na posição sem dúvida que nós lhe sabíamos já como necessário,
no nível unicamente imaginário, a saber, uma posição terceira. A única
dialética da relação com o outro enquanto transitivo, na relação imaginária
do estádio do espelho, vocês já tinham aprendido que constituía o objeto
do interesse humano como ligado a seu semelhante, o objeto a, aqui,
em relação a essa imagem que o inclui, que é a imagem do outro no
nível do estádio do espelho: i(a). Mas esse interesse só é de algum
modo uma forma, é o objeto desse interesse neutro em torno do qual
mesmo toda a dialética da investigação do Sr. Piaget pode organizar-se,
pondo em primeiro plano essa relação que ele chama de reciprocidade,
que ele crê poder juntar a uma fórmula radical da relação lógica. É
dessa equivalência, dessa identificação com o outro como imaginário
que a ternariedade do surgimento do objeto se institui. É tão-somente
uma estrutura insuficiente, parcial e, portanto, que devemos encontrar
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no final como dedutiva da instituição do objeto do desejo no nível em
que, aqui e hoje, o articulo para vocês. A relação com o Outro não é de
forma alguma essa relação imaginária, fundada sobre a especificidade
da forma genérica, posto que essa relação com o Outro ali está especificada
pela demanda, uma vez que ela faz surgir desse Outro, que é o Outro
com O maiúsculo, sua essencialidade, se posso dizer, na constituição
do sujeito, ou - para retomar a forma que se dá sempre ao verbo inter-
essar - sua inter-essencialidade com o sujeito. O campo do qual se
trata não poderia, pois, de modo algum ser reduzido ao campo da necessidade
e do objeto que, pela rivalidade de seus semelhantes, pode, em última
análise, impor-se, pois esta será aí a inclinação onde nós iremos encontrar
nosso recurso para a rivalidade derradeira: impor-se como objeto de
subsistência para o organismo. Esse outro campo, que nós definimos e
para o qual é feita nossa imagem do toro, é um outro campo, um campo
de significante, campo de conotação da presença e da ausência e onde
o objeto não é mais objeto de subsistência, mas de ex-sistência do sujeito.

Para chegar a demonstrá-lo, trata-se, exatamente, em último termo,
de um certo lugar de ex-sistência do sujeito necessário e que está aí a
função à qual é elevado, conduzido o objeto a da rivalidade primeira.
Temos, diante de nós, o caminho que nos resta a percorrer, desse cume
aonde levei vocês na última vez, do domínio do outro na instituição da
relação frustrante. A segunda parte do caminho deve conduzir-nos da
frustração a essa relação a definir, que constitui, como tal, o sujeito no
desejo, e vocês sabem que é somente aí que poderemos articular
convenientemente a castração. Portanto, só saberemos, em última análise,
o que quer dizer esse lugar de ex-sistência, quando o caminho tiver
terminado. Desde já, podemos, devemos mesmo lembrar, mas lembrar
aqui o filósofo menos introduzido em nossa experiência, esse ponto
singular, ao vê-lo tão amiúde esquivar-se de seu próprio discurso. É
que há uma questão, a saber, por que é necessário que o sujeito seja
representado - e digo no sentido freudiano - representado por um
representante representativo como excluído do próprio campo onde
ele tem de agir em relações digamos lewinianas com os outros como
indivíduos, que é preciso, no nível da estrutura, que consigamos dar
conta do porquê é preciso que ele seja representado em algum lugar
como excluído desse campo para aí intervir, nesse mesmo campo. Pois,
afinal, todo o raciocínio a que nos leva o psico-sociólogo, em sua definição
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do que acabei de chamar de campo lewiniano, nunca se apresentam
senão com uma perfeita elisão dessa necessidade de que o sujeito esteja,
digamos, em dois lugares topologicamente definidos, isto é, nesse campo,
mas também essencialmente excluído desse campo, e que ele chegue a
articular alguma coisa, mas alguma coisa que se sustente. Tudo o que,
num pensamento da conduta do homem como observável, chega a se
definir como aprendizagem e, em último termo, objetivação da
aprendizagem, isto é, montagem, forma um discurso que se sustenta e
que até um certo ponto dá conta de uma multidão de coisas, salvo
disso: que efetivamente o sujeito funciona, não com esse emprego simples,
se posso dizer, mas num duplo emprego, no qual vale a pena que nos
detenhamos e que, por mais fugidio que ele se nos apresente, é sensível
de tantas maneiras que basta, se posso dizer, debruçar-se para recolher
as provas disso. Não é outra coisa que tento fazê-los sentir cada vez,
por exemplo, que incidentemente trago as armadilhas da dupla negação
e que o eu não saiba que eu queira não é entendido da mesma maneira,
penso, que eu sei que eu não quero.

Reflitam sobre esses pequenos problemas jamais esgotados, pois só
os lógicos da língua exercitam-se aí e seus balbucios são mais que instrutivos,
pois, tão frequentemente quanto houver palavras que escoam e mesmo
escritores que deixem fluir as coisas na ponta de sua pluma como elas
se dizem, dir-se-á a alguém -já insisti nisso, mas nunca é demais retomar
- você não deixa de ignorar para lhe dizer você sabe bem, mesmo assiml

O duplo plano sobre o qual se representa isso é que isso funciona,
que alguém escreve assim e que aconteceu. Isso me foi lembrado
recentemente num desses textos de Prévert, dos quais Gide se admirava:
"Será que ele quis ironizar ou será que ele sabe bem o que escreve?".
Ele não quis ironizar: isso escorreu- lhe da pluma. E toda a crítica dos
lógicos não fará com que nos advenha, por pouco que estejamos engajados
num verdadeiro diálogo com alguém, a saber, que se trate de uma maneira
qualquer de uma certa condição essencial a nossas relações com ele -
que é esta à qual penso chegar daqui a pouco - que é essencial que
alguma coisa entre nós se institua como ignorância, que eu deslizarei
a lhe dizer, por mais sábio e purista que eu seja, você não é sem ignorar.
No mesmo dia em que eu lhes falava aqui, desviei-me de citar o que
acabava de ler no Lê Canard Enchainé, no final de um desses trechos
de bravura que se publica sob a assinatura de André Ribaud, com o
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título de A Corte: "Não há por que se eximir", num estilo pseudo-saint-
simoniano, assim como Balzac escrevia numa língua do século XVI
inteiramente inventada per ele, "de uma certa desconfiança dos reis".
Vocês compreendem perfeitamente o que isso quer dizer. Tentem analisá-
lo logicamente e verão que isso diz exatamente ú contrário daquilo que
vocês entenderam; e vocês estão inteiramente no direito de compreender
o que compreendem, porque está na estrutura do sujeito. O fato de as
duas negações que aqui se superpõem, não apenas não se anularem,
mas antes efetivamente se sustentarem, deve-se ao fato de uma duplicidade
topológica que faz com que o não há por que se eximir não se diga sobre
o mesmo plano, se posso dizer, em que se institui o alguma desconfiança
dos reis. A enunciação e o enunciado, como sempre, são perfeitamente
separáveis, mas aqui a hiância52 entre eles brilha.

Se o toro, como tal, pode-nos servir, vocês verão, de ponte, confirma-
se já suficiente para nos mostrar em que consiste, uma vez passado no
mundo esse desdobramento, essa ambiguidade do sujeito, não seria
bom nesse ponto determo-nos sobre o que essa topologia comporta de
evidência, e antes de mais nada em nossa mais simples experiência,
quero dizer a do sujeito? Quando falamos de engajamento, serão necessários
grandes desvios, desses que aqui faço vocês ultrapassarem pelas necessidades
de nossa causa? Serão necessários grandes desvios, para os menos iniciados,
para evocar isso: que se engajar implica, já em si, a imagem do corredor,
a imagem de entrada e da saída e até um certo ponto a imagem da
saída atrás de si fechada, e que é mesmo nessa relação com esse fechar
a saída que o último termo da imagem do engajamento se revela? Muitos
desvios são ainda necessários? E toda a literatura que culmina na obra
de Kafka pode fazer-nos perceber que basta retornar aquilo que, parece,
na última vez, não desenhei suficientemente, ao mostrar-lhes essa forma
particular do toro, sob a forma de um alça destacada de um plano,
sendo que o plano só apresenta aqui o caso particular de uma esfera
infinita alargando um lado do toro. Basta fazer bascular essa imagem,
apresentá-la de barriga para cima e como o campo terrestre onde nós
nos debatemos, para nos mostrar a razão mesma onde o homem se
apresenta como o que ele foi, e talvez o que ele continua a ser: um
animal de toca, um animal de toro. Todas essas arquiteturas não são,
contudo, sem algo que deve reter-nos por suas afinidades com alguma
coisa que deve ir mais longe que a simples satisfação de uma necessidade;
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Pode ser

por uma analogia que salta aos olhos que
ela é irredutível, impossível de se excluir
de tudo o que se chama para ele interior
e exterior e que um e outro desembocara
um sobre o outro e se comandam, o que
chamei há pouco de corredor, de galeria,
de subterrâneo. Memórias escritas do
subterrâneo, intitula Dostoievski esse ponto
extremo, onde ele detecta a palpitação de
sua questão última. Será que aí está alguma
coisa que se esgota na noção de instrumento
socialmente utilizável? Evidentemente, como
nossos dois toros, a função de aglomerado
social e sua relação com as vias, enquanto
sua anastomose simula algo que existe no
mais íntimo do organismo, é para nós um
objeto prefigurado de interrogação. Aquilo
que não é nosso privilégio, a formiga e o
cupim o conhecem; mas o texugo, de que
nos fala Kafka, em sua toca não é
precisamente um animal sociável. Que quer
dizer esse lembrete? É, para nós, no ponto
em que temos de avançar, que se essa relação
de estrutura é tão natural que, bastando
pensar nela nós encontramos, por toda parte
e muito longe, impregnadas suas raízes
na estrutura das coisas, o fato de que,
quando se trata de que o pensamento se
organiza, a relação do sujeito com o mundo,
ele o desconheça no curso das eras tão
abundantemente, levanta justamente a
questão de saber por que há aí, tão longe,
o recalque, digamos pelo menos, desconhecimento.

Isso nos traz de volta a nosso ponto de partida, que é o da relação
com o Outro, tal como a chamei, fundada sobre algum engodo que se
trata agora de articular em outra parte que não nessa relação natural,
posto que também vemos o quanto ele se esquiva do pensamento, o

Pode ser

Pode ser
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quanto o pensamento o recusa. É de outro ponto que devemos partir e
da posição da questão ao Outro, da questão sobre seu desejo e sua
satisfação. Se há um engodo, ele deve decorrer, em algum ponto, daquilo
que chamei, há pouco, de duplicidade radical da posição do sujeito. E
é o que eu gostaria de fazê-los sentir, no nível próprio do significante,
tal como ele se especifica por duplicidade da posição subjetiva, e por
um instante pedir a vocês que me sigam em alguma coisa que se chama,
em último termo, a diferença pela qual o grafo ao qual, durante um
certo tempo de meu discurso, mantive vocês presos, é, para falar propriamente,
forjado. Essa diferença se chama de diferença entre a mensagem e a
questão. Esse grafo se inscreveria tão bem aqui.

Na própria hiância por onde o sujeito se liga duplamente ao plano do
discurso universal vou inscrever hoje os quatro pontos de confluência
que são aqueles que vocês conhecem: A; s(A), a significação da mensagem
enquanto é do retorno vindo do Outro, do significante que ali reside;
aqui $ o D, a relação do sujeito com a demanda, enquanto aí se
especifica a pulsão, aqui o S(X), o significante do Outro, uma vez que
o Outro, em último termo, só se pode formalizar, se signiflcantizar enquanto
marcado ele próprio pelo significante, dito de outro modo, enquanto
ele nos impõe a renúncia a toda metalinguagem. A hiância que se trata
aqui de articular se suspende inteiramente na forma em que, no último
termo, esse pedido ao Outro que responda alterna, oscila numa sequência
de retornos entre o nada pode ser e o pode ser nada. É aqui uma mensagem.
Ela se abre sobre o que nos apareceu como a abertura constituída pela
entrada de um sujeito no Real. Estamos, aqui, em relação com a elaboração
a mais certa do termo possibilidade: Mõglichkeit. Não é do lado da coisa
que está o possível, mas do lado do sujeito. A mensagem se abre sobre o
termo da eventualidade constituída por uma espera na situação constituinte
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do desejo, tal como nós tentamos aqui cingi-la. Pode ser, a possibilidade
é anterior a esse nominativo nada que, no extremo, toma valor de substituto
da positividade. É um ponto, e só isso, ponto final. O lugar do traço
unário está ali reservado no vazio que pode responder à espera do desejo.

É uma outra coisa diferente da questão, enquanto ela se articula
nada pode ser? Que o pode ser, no nível da demanda "o que é que eu
quero?", falando ao Outro, que o pode ser que vem aqui em posição
homóloga àquilo que no nível da mensagem constituía a resposta eventual.
Pode ser nada, é a primeira formulação da mensagem. Pode ser nada,
isso pode ser uma resposta, mas será a resposta à pergunta nada pode
ser? Justamente não l Aqui, o enunciativo nada, como colocando a
possibilidade do não-lugar53 de concluir, inicialmente, como anterior à
quota de existência, à potência de ser, esse enunciativo no nível da
questão toma todo seu valor de uma substantivação do nada da própria
questão. A frase nada pode ser se abre, por sua vez, sobre a probabilidade
de que nada a determina como questão, de que nada seja determinado,
de que continua possível que nada seja seguro, de que é possível que
não se possa concluir, a não ser pelo recurso à anterioridade infinita
do processo kafkiano, que haja pura subsistência da questão com a
impossibilidade de concluir. Só a eventualidade do Real permite determinar
alguma coisa, e a nominação do nada da pura subsistência da questão,
eis aquilo a que, no nível da própria questão, nos dedicamos. Pode ser
nada podia ser no nível da mensagem uma resposta, mas a mensagem
não era justamente uma questão. Nada pode ser, no nível da questão,
não dá senão uma metáfora, a saber, a potência de ser é do além. Toda
eventualidade já desapareceu ali, e toda subjetividade também.

Há apenas efeito de sentido, remessa do sentido ao sentido até o
infinito, exceto que para nós, analistas, já estamos habituados por experiência
a estruturar essa remessa em dois planos e que é isso que muda tudo,
a saber, que a metáfora para nós é condensação, o que quer dizer duas
cadeias e que ela faz, a metáfora, sua aparição de maneira inesperada,
bem no meio da mensagem, que ela se torna também mensagem no
meio da questão, que a questão família começa a se articular e que
surge no exato meio o milhão do milionário, que a irrupção da questão
na mensagem se faz nisso que nos é revelado, que a mensagem se manifesta
no exato meio da questão, que se esclarece no caminho onde somos
chamados à verdade, que é através de nossa questão de verdade, digo,
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da própria questão e não na resposta à questão, que a mensagem se
esclarece. É, portanto, nesse ponto preciso, precioso pela articulação
da diferença entre enunciação e enunciado, que era necessário nos
determos um instante. Essa possibilidade do nada, se ela não é preservada,
é o que nos impede ver, malgrado esta onipresença que está no princípio
de toda articulação possível propriamente subjetiva, esta hiância que
está igualmente mui precisamente encarnada na passagem do signo ao
significante, onde vemos aparecer o que é que distingue o sujeito nessa
diferença.

É ele signo, afinal de contas, ou significante? Signo, signo de quê? É
justamente o signo de nada. Se o significante se define como representando
o sujeito junto a outro significante, remessa indefinida dos sentidos, e
se isso significa alguma coisa, é porque o significante significa, junto
do outro significante, essa coisa privilegiada que é o sujeito enquanto
nada. É aqui que nossa experiência nos permite pôr em relevo a necessidade
da via por onde se suporta nenhuma realidade na estrutura identificável,
enquanto ela é a que nos permite prosseguir nossa experiência. O Outro
não responde, portanto, nada, a não ser que nada é seguro, mas isso só
tem um sentido, é que há alguma coisa da qual ele não quer saber
nada e muito precisamente dessa questão. Nesse nível, a impotência
do Outro se enraíza num impossível, que é exatamente o mesmo sobre
a via do qual nós já tínhamos conduzido a questão do sujeito. Não
possível era esse vazio onde vinha surgir, em seu valor divisório, o traço
unário. Aqui, vemos esse impossível tomar corpo e unir-se ao que vimos,
há pouco, ser definido por Freud da constituição do desejo na interdição
original. A impotência do Outro em responder se deve a um impasse, e
esse impasse nós o conhecemos: chama-se de limitação de seu saber.
Ele não sabia que estava morto, que ele só chegou a essa absolutídade
do Outro pela morte não aceita, mas sofrida, e sofrida pelo desejo do
sujeito. Disso o sujeito sabe, se posso dizer; que o Outro não deva sabê-
lo, que o Outro demanda não saber. Está aí a parte privilegiada nessas
duas demandas não confundidas, a do sujeito e a do Outro, é que justamente
o desejo se define como a intersecção daquilo que, nas duas demandas,
não é para ser dito. É somente a partir daí que se liberam as demandas
formuláveis por toda parte, menos no campo do desejo.

O desejo, assim, se constitui inicialmente, por sua natureza, como
aquilo que está escondido do Outro por estrutura. É o impossível ao
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Outro justamente que se torna o desejo do sujeito. O desejo constitui-se
como a parte da demanda que está escondida do Outro. Esse Outro que
não garante nada, justamente enquanto Outro, enquanto lugar da palavra,
é aí que ele toma sua incidência edificante, ele torna-se o véu, a cobertura,
o princípio de ocultação do próprio lugar do desejo, e é aí que o objeto vai
se esconder. Que, se há uma existência que se constitui primeiramente, é
esta, e que ela substitui a existência do próprio sujeito, porque o sujeito,
enquanto suspenso ao Outro, fica igualmente suspenso ao fato de que, do
lado do Outro, nada está seguro, salvo justamente que ele esconde, que
ele cobre alguma coisa que é esse objeto, esse objeto que talvez ainda não
seja nada enquanto vai tornar-se o objeto do desejo. O objeto do desejo
existe como esse próprio nada, do qual o Outro não pode saber que é tudo
aquilo em que ele consiste. Esse nada, enquanto oculto ao Outro, toma
consistência, torna-se o invólucro de todo objeto diante do qual a própria
questão do sujeito estanca, na medida em que o sujeito torna-se, então,
apenas imaginário. A demanda é liberada da demanda do Outro, na medida
em que o sujeito exclui esse não-saber do Outro. Mas, há duas formas
possíveis de exclusão. Lavo minhas mãos quanto a você saber ou não saber,
e ajo. Você não deixa de ignorar quer dizer a que ponto eu pouco me
importo com que você saiba ou não. Mas há também a outra maneira, é
absolutamente necessário que você saiba, e é o caminho que o neurótico
escolhe, e é por isso que ele é, se posso dizer, designado antecipadamente
como vítima. A maneira certa para o neurótico resolver o problema desse
campo do desejo, enquanto constituído por esse campo central das demandas,
que justamente se recortam e por isso devem ser excluídas, é que ele acha
que a maneira correta é que você saiba. Se não fosse assim, ele não faria

psicanálise.
O que faz o homem dos ratos, ao levantar à noite, como Teodoro? Ele se

arrasta em pantufas, em direção ao corredor, para abrir a porta ao fantasma
de seu pai morto, para lhe mostrar o quê? Que ele está tendo uma ereção.
Não estará aí a revelação de uma conduta fundamental? O neurótico quer
que, por falta de poder, já que está assegurado que o Outro nada pode, que
ao menos ele saiba. Falei-lhes há pouco de engajamento; o neurótico,
contrariamente ao que se crê, é alguém que se engaja como sujeito. Ele se
fecha após a saída dupla da mensagem e da questão; ele próprio se põe em
balanço para decidir entre o nada pode ser e o pode ser nada, ele se põe
como real face ao Outro, isto é, como impossível. Sem dúvida, lhes parecerá
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melhor saber como isso se produz. Não foi à-toa que hoje fiz surgir essa
imagem do Teodoro freudiano em sua exibição noturna e fantasmática, é
que há algum meio e, para melhor dizer, algum instrumento para essa incrível
transmutação do objeto do desejo na existência do sujeito, e que é justamente
o falo. Mas isso está reservado para nosso próximo debate. Hoje, verifico
simplesmente que falo ou não, o neurótico chega ao campo como o que do
real se especifica como impossível.

Isso não é exaustivo, pois essa definição não poderá ser aplicada à
fobia. Só poderemos fazê-lo na próxima vez, mas podemos muito bem
aplicá-la ao obsessivo. Vocês não compreenderão nada do obsessivo se
não se lembrarem dessa dimensão que ele encarna, nisso que ele é a
mais, é, para ele, sua forma do impossível, e que, desde que ele tenta
sair de sua posição emboscada de objeto oculto, é preciso que ele seja
o objeto de lugar nenhum. Donde essa espécie de avidez quase feroz,
no obsessivo, de ser aquele que está por toda parte, para não estar
justamente em lugar nenhum. O gosto de ubiqúidade do obsessivo é
bem conhecido e, na falta dessa referência, vocês não compreenderão
nada na maior parte de seus comportamentos. A menor das coisas, já
que ele não pode estar em toda parte, é de estar, em todo caso, em
vários lugares ao mesmo tempo, isto é, que, em todo caso, em nenhum
lugar o possamos apreender. O histérico tem um outro modo, que é o
mesmo, evidentemente, uma vez que a raiz deste, embora menos fácil,
menos imediata à compreensão. O histérico também pode colocar-se
como real enquanto impossível, então seu truque é que esse impossível
subsistirá, se o Outro o admite como signo. O histérico se apresenta
como signo de alguma coisa em que o Outro poderia crer; mas, para
constituir esse signo ela é bem real, e é preciso a todo preço que esse
signo se imponha e marque o Outro.

Eis, pois, onde desemboca essa estrutura, essa dialética fundamental,
repousando inteiramente sobre a falência última do Outro enquanto
garantia do certo. A realidade do desejo ali se institui e toma lugar por
intermédio de algo de que jamais assinalaremos suficientemente o paradoxo,
a dimensão do oculto, isto é, a dimensão que é exatamente a mais
contraditória que o espírito possa construir, quando se trata da verdade.
O que há de mais natural que a introdução desse campo da verdade, se
não fosse a posição de um Outro onisciente? No ponto em que o filósofo
mais afiado, mais perspicaz, não pode fazer sustentar-se a própria dimensão
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da verdade, senão ao supor que é essa ciência daquele que sabe tudo
que lhe permite sustentar-se. E, no entanto, nada da realidade do homem,
nada do que ele busca e do que ele segue se sustenta senão dessa dimensão
do oculto, uma vez que é ela que infere a garantia de que há um objeto
existente, sim, e que ela dá por reflexão essa dimensão do oculto. Afinal,
é ela que dá sua única consistência a essa outra problemática, a fonte de
toda fé, e da fé em Deus eminentemente, é bem o fato de nós nos deslocarmos
dentro da própria dimensão daquilo que, embora o milagre do fato de
que ele deva saber tudo lhe dê, em suma, toda sua subsistência, nós
agimos como se sempre os nove décimos de nossas intenções fossem por
ele ignorados, ele não sabia nada disso. Nem uma palavra à Rainha-
mãe, tal é o principio sobre o qual toda constituição subjetiva se desdobra
e se desloca.

Será que não é possível que se conceba uma conduta na medida
desse verdadeiro estatuto do desejo, e será mesmo possível não nos
apercebermos de que nada, nem um passo de nossa conduta ética pode,
apesar da aparência, apesar da ladainha secular do moralista, sustentar-
se sem uma referência exata da função do desejo? Será possível que
nós nos contentemos com exemplos tão derrisórios quanto os de Kant
quando, para nos revelar a dimensão irredutível da razão prática, ele
nos dá, como exemplo, que o homem honesto, mesmo no cúmulo da
felicidade, não deixará de ter pelo menos um instante em que ponha
em balanço que ele renunciaria àquela felicidade para não lançar contra
a inocência um falso testemunho em benefício do tirano? Exemplo
absurdo, pois, na época em que vivemos, e também na de Kant, não
será que a questão não estará em outro ponto? Pois o justo vai hesitar,
sim, para saber se, para preservar sua família, ele deve ou não lançar
um falso testemunho. Mas o que quer isso dizer? Será que quer dizer
que, se ele dá chance através disso ao ódio do tirano contra o inocente,
ele poderia lançar um testemunho verdadeiro, denunciar seu companheiro
como judeu, quando ele o é de fato? Não será aí que começa a dimensão
moral, que não é saber qual o dever que temos de preencher ou não
face à verdade, nem se nossa conduta cai ou não sob o golpe da regra
universal, mas se nós devemos ou não satisfazer ao desejo do tirano?
Aí está a balança ética propriamente falando; e é nesse nível que, sem
fazer intervir nenhum dramatismo externo - não precisamos disso -
temos também de nos ocupar com aquilo que, no término da análise,
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fica suspenso ao Outro. É enquanto a medida do desejo inconsciente,
no término da análise, permanece ainda implicada no lugar do Outro
que encarnamos, como analistas, que Freud, no término de sua obra,
pode marcar como irredutível o complexo de castração, como inassumível
pelo sujeito. Articularei isso na próxima sessão, fazendo força para lhes
deixar pelo menos entrever que uma justa definição da função do fantasma
e de sua assunção pelo sujeito nos permite, talvez, ir mais longe na
redução do que pareceu até aqui, à experiência, como uma frustração
última.
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Para que nos serve a topologia dessa superfície, dessa superfície chamada
toro, se sua inflexão constituinte, isso que necessita essas voltas e mais
voltas é o que pode melhor nos sugerir a lei à qual o sujeito está submetido,
no processo de identificação? Isso, é claro, só poderá nos aparecer,
finalmente, quando tivermos realmente feito a volta de tudo o que ele
representa e até que ponto convém à dialética própria do sujeito, na
qualidade de dialética da identificação. A título, então, de referencial e
para que, quando eu ressaltar tal ou qual ponto, acentuar tal relevo,
vocês gravem, se posso dizer, a cada instante o grau de orientação, o
grau de pertinência em relação a um certo objetivo a ser alcançado do
que nesse momento eu adiantarei, eu lhes direi que, de certa maneira,
o que pode inscrever-se nesse toro, por mais que isso possa nos servir,
vai mais ou menos simbolizar-se assim, que essa forma, esses círculos
desenhados, essas letras pertencentes a cada um desses círculos vão
nos designá-lo imediatamente. O toro, sem dúvida, parece possuir um
valor privilegiado. Não acreditem que seja a única forma de superfície
não-esférica capaz de nos interessar. Eu não poderia encorajar demais
aqueles que têm por isso alguma inclinação, alguma facilidade, em
referir-se ao que se chama de topologia algébrica e às formas que ela
lhes propõe nesse algo que, se vocês quiserem, em relação à geometria
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clássica, aquela que vocês guardam inscrita no íntimo, em consequência
de sua passagem pelo ensino secundário, apresenta-se exatamente na analogia
do que tento mostrar-lhes no plano simbólico, o que chamei de uma lógica
elástica, uma lógica flexível. Isso se manifesta ainda mais na geometria de
que se trata, pois esta, na topologia algébrica, apresenta-se ela mesma como
a geometria das figuras feitas de borracha. É possível que os autores façam
intervir essa borracha, esse rubber, como se diz em inglês, para bem colocar
no espírito do ouvinte de que se trata. Trata-se de figuras deformáveis e
que, através de todas as deformações, permanecem em relação constante.
Esse toro não é forçado a se apresentar, aqui, em sua forma mais plena.

Não creiam que, entre as superfícies que se definem, que se deve
definir, que são aquelas que nos interessam essencialmente, as superfícies
fechadas, embora que, em todo caso, o sujeito se apresente, ele mesmo,
como algo fechado, as superfícies fechadas, qualquer que seja seu talento,
vocês verão que existe todo um campo aberto às invenções mais exorbitantes.
Não creiam, aliás, que a imaginação presta-se de tão bom grado ao forjamento
dessas formas flexíveis, complexas, que se enrolam, se atam entre elas
mesmas. Vocês têm somente que tentar se tornar flexíveis à teoria dos
nós, para perceber o quanto já é difícil se representar as combinações
mais simples; isso ainda não lhes levara muito longe, já que demonstra-
se que, sobre toda superfície fechada, por mais complicada que ela seja,
vocês chegarão sempre a reduzi-la, através de procedimentos apropriados,
a algo que não pode ir mais longe que uma esfera provida de alguns
apêndices, dentre os quais estão justamente os do toro, que se representam -
como uma alça anexa, uma alça acrescentada a uma esfera, tal com
desenhei recentemente para vocês, no quadro, uma alça suficiente para
transformar a esfera e a alça num toro, do ponto de vista do valor topológico.

Logo, tudo pode se reduzir à adjunção da forma de uma esfera, com
um certo número de alças, mais um certo número de outras formas
eventuais. Espero que, na sessão antes das férias, eu possa iniciar-lhes
nessa forma que é bem engraçada - porém, quando penso que a maioria
de vocês aqui nem mesmo imagina a sua existência! É o que se chama,
em inglês, de cross-cap ou, o que se pode designar pela palavra francesa,
miíre.54 Enfim, suponham um toro que teria como propriedade, em
alguma parte do seu contorno, inverter sua superfície, quero dizer que,
num lugar que se situa aqui entre dois pontos A e B, a superfície exterior
atravessa... a superfície que está na frente atravessa a superfície que
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está atrás, as superfícies se cruzam entre elas. Eu posso apenas aqui'
indicá-lo a vocês. Isso tem propriedades muito curiosas e pode ser bastante
exemplar, embora, em todo caso, é uma superfície que possui essa
propriedade de que a superfície externa, se querem, encontra-se em
continuidade com a face interna, passando ao interior do objeto, e então'
pode voltar em um só giro para o outro lado da superfície de onde ela,
partiu. É a coisa mais fácil de fazer, da maneira mais simples, quando
você faz com uma tira de papel, o que consiste em prendê-la e torcê-la
de modo que sua borda seja colada à borda extrema estando revirada.
Você percebe que se trata de uma superfície que tem realmente uma,
só face, no sentido de que algo que passeia por lá não encontra jamais,
num certo sentido, algum limite, que passa de um lado para o outro,
sem que você possa perceber, em nenhum instante, onde o passe dei
mágica se realizou. Logo, aí existe a possibilidade sobre a superfície de,
uma esfera qualquer, como vindo para realizar, para simplificar uma
superfície, por mais complicada que seja, a possibilidade dessa forma
aí. Acrescentemos aí a possibilidade de buracos; vocês não podem ir
além, quer dizer que, por mais complicada que seja a superfície que,
vocês imaginem, quero dizer, por exemplo, que por mais complicada
que seja a superfície com a qual vocês tenham a ver, vocês não poderão
nunca encontrar algo mais complicado que isso. De maneira que existe
um certo natural em se referir ao toro como a forma mais simples,
intuitivamente, a mais acessível.

Isso pode nos ensinar algo. A respeito disso, eu lhes falei da significação'
que podíamos dar, por convenção, artifício, a dois tipos de laços circulares,!
enquanto eles são privilegiados. Este que gira em torno do que se pode(

chamar de círculo gerador do toro, se ele é um toro de revolução, na
medida em que é suscetível de repetir-se indefinidamente, de certa
maneira o mesmo e sempre diferente. Ele é bem feito para representar,!
para nós, a insistência significativa e especialmente a insistência da
demanda repetitiva. Por outro lado, o que está incluso nessa sucessão
de voltas, a saber, uma circularidade completa, embora inteiramente1

desapercebida pelo sujeito, e que sucede nos oferecer uma simbolizaçãoi
passiva evidente e, de alguma forma, máxima quanto à sensibilidade
intuitiva do que está incluso nos termos próprios do desejo inconsciente,
já que o sujeito segue as suas vias e os seus caminhos sem saber. Através
de todas essas demandas, é, de alguma forma, esse desejo inconsciente,
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a metonímia de todas essas demandas. E
vocês vêem aí a encarnação viva dessas
referências às quais lhes tornei flexíveis,
habituados ao longo do meu discurso,
principalmente ao da metáfora e da
metonímia. Aqui, a metonímia encontra, de
algum modo, sua aplicação mais sensível,
como sendo manifestada pelo desejo, sendo
este o que nós articulamos como suposto
na sucessão de todas as demandas, enquanto
elas são repetitivas. Nós nos encontramos
em face de alguma coisa onde vocês vêem
que o círculo aqui descrito merece que
atribuamos a ele o símbolo D maiúsculo,
como símbolo da Demanda. Esse algo,
concernente ao círculo interior, deve estar
relacionado com o que chamarei de desejo
metonímico. Bem, há entre esses círculos, a prova que podemos fazer,
um círculo privilegiado que é fácil de descrever: é o círculo que, partindo
do exterior do toro, encontra o meio de fechar-se, não simplesmente
inserindo o toro na sua espessura de alça, não simplesmente ao passar
através do buraco central, mas ao circundar o buraco central sem, contudo,
passar pelo buraco central. Esse círculo aí tem o privilégio de fazer as
duas coisas ao mesmo tempo. Ele passa através e o circunda. Ele é,
então, a soma desses dois círculos, quer dizer, ele representa D + d, a
soma da demanda e do desejo, e de algum modo nos permite simbolizar
a demanda com sua subjacêncía de desejo.

Qual é o interesse disso? O interesse é que, se chegamos a uma dialétíca
elementar, como a da oposição de duas demandas, se é no interior desse
mesmo toro que eu simbolizo por um outro círculo análogo a demanda
do outro, com o que ele vai comportar para nós de "ou...ou ...", "ou o
que eu demando", ou o que tu demandas". Nós vemos isso todos os dias,
na vida cotidiana. Isso para lembrar que, nas condições privilegiadas,
no nível onde vamos procurá-la, interrogá-la na analise, é preciso que
nos lembremos disto, a saber, da ambiguidade que existe sempre no próprio
uso do termo ou, ou então, esse termo da disjunção, simbolizado em
lógica assim: A v B.
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Há dois usos desse ou... ou... Não é à toa que a lógica marcaria todos
os seus esforços e, se posso assim dizer, faz força para lhe conservar
todos os valores da ambiguidade, isto é, para mostrar a conexão de um
ou... ou... inclusivo com um ou... ou... exclusivo. Queoou... ou...concernente,
por exemplo, a esses dois círculos pode querer significar duas coisas: a
escolha dentre um dos dois desses círculos. Porém isto quer dizer que
simplesmente quanto à posição do ou... ou... haja exclusão? Não. O
que vocês vêem é que o círculo no qual vou introduzir esse ou... ou...
comporta o que se chama de interseção, simbolizada na lógica por n. A
relação do desejo com uma certa interseção, comportando certas leis,
não é simplesmente chamada para colocar no local, matter of fact, o
que se pode chamar o contrato, o acordo das demandas; é considerando-
se a heterogeneidade profunda que existe entre esse campo [1] e aquele
[2], suficientemente simbolizado por isto: aqui estamos frente ao fechamento
da superfície [1], e aí, falando claramente, ao seu vazio interno.[2] É
isso que nos propõe um modelo que nos mostra que se trata de outra
coisa, e não de apreender a parte comum entre as demandas. Em outras
palavras, tratar-se-á, para nós, de saber em que medida essa forma pode
nos permitir simbolizar como tais os constituintes do desejo, na medida
em que o desejo, para o sujeito, é esse algo que ele tem que constituir
no caminho da demanda. Desde já, mostro-lhes que há dois pontos,
duas dimensões que podemos privilegiar, nesse círculo particularmente
significativo na topologia do toro: por um lado, é a distância que junta
o centro do vazio central com esse ponto que ocorre ser, que pode definir-
se como uma espécie de tangência, graças ao que um plano que corta o
toro vai nos permitir destacar, da maneira mais simples, esse círculo
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privilegiado. É isso que nos dará a definição, a medida do pequeno a
enquanto objeto do desejo. Por outro lado, na medida em que ele mesmo
seja localizável, definível apenas em relação ao próprio diâmetro desse
círculo excepcional, é no raio, na metade desse diâmetro, se vocês assim
o preferirem, que veremos o que é o princípio, a medida última da
relação do sujeito com o desejo, a saber, o pequeno <p como símbolo do
falo. Eis aqui em que direção nós tendemos e o que tomará seu sentido,
sua aplicabilidade, e seu alcance, do caminho que teremos percorrido
antes, para nos permitir conseguir tornar para vocês flexível, sensível e
até certo ponto sugestivo de uma verdadeira intensidade estrutural, essa
imagem mesmo. Dito isto, está bem entendido que o sujeito, na tarefa
que nos ocupa, com esse parceiro que apela para nós, naquilo que
temos à nossa frente na forma desse apelo, e o que vem falar na nossa
frente, apenas o que se pode definir e escandir como o sujeito, apenas
isso se identifica. Vale a pena lembrá-lo porque, em todo caso o pensamento
desliza facilmente. Por que, se não se colocam os pontos nos "is", porque
não se diria que a pulsão se identifica e que uma imagem se identifica?
Somente pode ser dito com justiça identificar-se, somente introduz-se
no pensamento de Freud o termo identificação, a partir do momento
em que se pode, num grau qualquer, mesmo se não está articulado em
Freud, considerar como a dimensão do sujeito -não quer dizer que isso
não nos conduza muito mais longe que o sujeito - essa identificação. A
prova aí também - eu lhes lembro isso que não se pode saber se é nos
antecedentes, os primeiros, ou se é no futuro do meu discurso que o
aponto - é que a primeira forma de identificação, e essa à qual se faz
referência com tanta leveza, com psitacismo de papagaio, é a identificação
que, dizem-nos, incorpora, ou ainda - acrescentando uma confusão à
imprecisão da primeira fórmula - introjecta. Contentemo-nos com o
"incorpora", que é a melhor. Como começar por essa primeira forma de
identificação, já que nem a mínima indicação, nem a mínima referência,
senão vagamente metafórica, não lhes é dado numa tal fórmula sobre o
que isso pode, de fato, querer dizer? Ou então, se se fala de incorporação,
é porque deve se produzir alguma coisa no nível do corpo. Eu não sei
se poderei, este ano, conduzir as coisas tão longe - eu o espero mesmo
assim, temos tempo, diante de nós, para conseguir, vindo lá de onde
partimos, dar seu sentido pleno e seu sentido verdadeiro a essa incorporação
da primeira identificação.
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Vocês o verão, não há outro meio de fazê-la intervir, senão reunindo-
a novamente por uma temática que já foi elaborada, e desde as tradições
mais antigas, míticas e mesmo religiosas, sob o termo "corpo místico".
Impossível não tomar as coisas na medida que vai da concepção semítica
primitiva: há algo do pai de sempre a todos os que descendem dele,
identidade de corpo. Porém, na outra extremidade, vocês sabem, há a
noção que acabo de chamar pelo seu nome, aquela de corpo místico,
enquanto é de um corpo que se constitui uma igreja. E não é a toa que
Freud, para nos definir a identidade do eu, nas suas relações com o que
ele chama, na ocasião, de Massenpsychologie, refere-se à corporeidade
da Igreja. Mas, como lhes fazer partir daí sem cair em confusões e acreditar
que, como o termo "místico" o indica suficientemente, é em caminhos
completamente diferentes que esses onde nossa experiência queria nos
arrastar. É apenas retroativamente, de algum modo, voltando às condições
necessárias da nossa experiência, que poderemos nos introduzir no que
nos sugere antecipadamente toda tentativa de abordar na sua plenitude
a realidade da identificação.

Portanto, a abordagem que escolhi, com a segunda forma de identificação,
não foi ao acaso; é por que essa identificação é apreensível, sob o modo
de abordagem pelo significante puro, pelo fato que nós podemos apreender
de uma maneira clara e racional uma via para entrar no que quer
dizer a identificação do sujeito, enquanto este faz surgir no mundo o
traço unário... antes, que o traço unário, uma vez destacado, faz aparecer
o sujeito como aquele que conta - no duplo sentido do termo. A amplitude
da ambiguidade que vocês podem dar a essa fórmula aquele que conta,
ativamente sem dúvida, mas também o que conta simplesmente na
realidade, o que conta verdadeiramente, evidentemente vai demorar a
encontrar-se na sua conta, exatamente o tempo que gastaremos para
percorrer tudo o que acabo de lhes indicar aqui - terá, para vocês, seu
sentido pleno. Shackleton e seus companheiros na Antártica, a várias
centenas de quilómetros da costa, exploradores entregues à maior frustração,
essa que não diz respeito somente às carências mais ou menos elucidadas,
naquele momento - porque é um texto escrito já há uns cinquenta
anos - às carências mais ou menos elucidadas de uma alimentação
especial que está ainda, nesse momento, em fase experimental, mas
que se pode dizer desorientados dentro de uma paisagem, se posso
dizer, ainda virgem, ainda não habitada pela imaginação humana, nos
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trazem em notas bem singulares de se ler, que eles contavam sempre
um a mais do que eram, que eles não se reencontravam nessa conta:
"Nós nos perguntávamos sempre para onde tinha ido o ausente", o
ausente que não faltava senão pelo fato de que todo esforço de conta
lhes sugeria sempre que havia um a mais, logo, um a menos. Vocês
tocam aí no aparecimento no estado nu do sujeito, que não é nada
mais do que isso, nada mais além da possibilidade de um significante a
mais, de um l a mais, graças ao qual ele constata por si próprio, que
existe um que falta. Se lhes lembro isso, é simplesmente para indicar,
numa dialética comportando os termos mais extremos, onde situamos
nosso caminho, e onde vocês poderão acreditar e às vezes se perguntar
mesmo se nós não esquecemos certas referências. Vocês podem mesmo,
por exemplo, se perguntar que relação existe entre o caminho que lhes
fiz percorrer e esses dois termos com os quais nós tivemos um contato,
nós temos contato constantemente, porém em momentos diferentes,
do Outro e da Coisa.

Claro, o sujeito, ele próprio, no último termo é destinado à Coisa,
mas sua lei, mais exatamente seu destino, é esse caminho que ele só
pode descrever através da passagem pelo Outro, enquanto o Outro é
marcado pelo significante. E é no aquém dessa passagem necessária
para o significante que se constituem como tais o desejo e seu objeto.
O aparecimento dessa dimensão do Outro e a emergência do sujeito,
eu não saberia lembrá-lo demais para lhes dar o sentido do que se trata
e cujo paradoxo, eu acho, deve ser suficientemente articulado nisso,
que o desejo, no sentido mais natural - entendam - deve e apenas
pode constituir-se dentro da tensão criada por essa relação com o Outro,
a qual se origina no advento do traço unário - na medida em que,
primeiramente e para começar, ele apaga tudo da coisa - esse algo,
coisa bem diferente que esse um que foi, para sempre insubstituível. E
nós encontramos aí, desde o primeiro passo - ressalto-o para vocês de
passagem - a fórmula, aí termina a fórmula de Freud: onde estava a
Coisa, eu [Je] devo advir. Seria preciso substituir na origem: Wo es war,
da durch den Ein, de preferência por durch den Erres, aí, pelo um enquanto
um, o traço unário, werde Ich, tornar-se-á o eu [Je]. Tudo do caminho
é inteiramente traçado, a cada ponto do caminho.
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Foi exatamente aí que tentei lhes deixar em suspenso na última vez,
mostrando-lhes o progresso necessário a esse instante, enquanto ele só
possa instituir-se pela dialética efetiva que se realiza na relação com o
Outro. Estou surpreso com a espécie de xeque-mate no qual pareceu-
me que minha articulação caía, articulação, entretanto, bem cuidada,
do nada pode ser e do pode ser nada. O que é preciso, então, para lhes
tornar sensíveis a isso? Talvez, meu texto justamente nesse ponto e a
especificação de sua distinção como mensagem e questão, depois, como
resposta, porém não no nível da questão, como suspensão da questão
no nível da questão, foi complexo demais para ser entendido facilmente
por aqueles que não anotaram os seus diversos contornos, a fim de
voltar a eles posteriormente. Por mais decepcionado que eu possa estar,
sou eu, inevitavelmente que estou errado. É por isso que volto a isso, e
para me fazer entender. Será que hoje, por exemplo, eu não lhes sugeriria
ao menos a necessidade de voltar novamente a isso? E, afinal de contas,
é simplesmente lhes perguntando: Vocês pensam que "nada de seguro",
como enunciação, pode lhes parecer prestar-se ao mínimo deslize, à
mínima ambiguidade com "certamente nada"? Contudo, não é parecido.
Existe a mesma diferença entre o nada pode ser e o pode ser nada. Eu
diria mesmo que existe no primeiro, no nada de seguro, a mesma virtude
de solapar a questão na origem que há no nada pode ser. E mesmo no
certamente nada existe a mesma virtude de resposta eventual, sem
dúvida, porém sempre antecipada em relação à questão, como é fácil
apreender, me parece, se eu lhes lembrar que é sempre antes de qualquer
questão e por razões de segurança, se assim posso dizer, que se aprende
a di/.er, ao longo da vida, quando se é criança, certamente nada. Isso
quer dizer: certamente, nada além daquilo que já é esperado, isto é, o
que se pode considerar antecipadamente como redutível a zero, como o
laço. A virtude desangustiante do Erwartung, eis o que Freud sabe articular
para nós, na ocasião, nada senão o que já sabemos. Quando estamos
assim, estamos tranquilos, porém não é sempre que estamos assim.

Portanto, o que nós vemos é que o sujeito, para encontrar a Coisa,
envereda, a princípio, na direção oposta, que não há meios de articular
esses primeiros passos do sujeito, senão por um nada que é importante
fazer-lhes senti-lo nessa dimensão mesma, ao mesmo tempo metafórica
e metonímica do primeiro jogo significante, por que, cada vez que nos
confrontamos com essa relação do sujeito com o nada, nós, analistas,
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escorregamos regularmente entre duas inclinações. A inclinação comum,
que tende em direção a um nada de destruição, é a inoportuna interpretação
da agressividade, considerada como puramente redutível ao poder biológico
de agressão, que não 6, de maneira alguma, suficiente senão por degradação,
para suportar a tendência ao nada, tal qual ela aparece num certo
estágio necessário do pensamento freudiano - justamente logo antes
de ele introduzir a identificação - com o instinto de morte. O outro é
uma nadifícação que se assimilaria à negatividade hegeliana. O nada
que tento, para vocês, fazer proceder desse momento inicial na instituição
do sujeito, é outra coisa. O sujeito introduz o nada como tal e esse nada
é distinto de qualquer ser de razão, que é aquele da negatividade clássica,
de qualquer ser imaginário, que é aquele do ser impossível quanto à sua
existência, o famoso Centauro que detém os lógicos, todos os lógicos, e
mesmo os metafísicos, na entrada de seus caminhos em direção à ciência,
que também não é o ens privativum que é, propriamente falando, o que
Kant, admiravelmente, na definição dos seus quatro nadas, da qual ele
tira tão pouco partido, chama de nihil negativum, a saber, para empregar
seus próprios termos: leerer Gegenstand ohne Begriff, um objeto vazio,
porém acrescentemos, sem conceito, sem ser possível agarrá-lo com a
mão. É por isso, para introduzi-lo, que tive de recolocar, diante de vocês,
a rede de todo o grafo, a saber, a rede constitutiva da relação com o
Outro e todas as suas conexões.

Eu gostaria, para lhes conduzir nesse caminho, de ladrilhar essa via
com flores. Vou exercitar-me nisso hoje, quero dizer, marcar minhas
intenções. Quando lhes digo que é a partir da problemática do além da
demanda que o objeto se constitui como objeto do desejo; quero dizer
que é porque o Outro não responde a não ser nada pode ser, que o pior
não é sempre certo, que o sujeito vai encontrar num objeto as próprias
virtudes de sua demanda inicial. Entendam que é para lhes ladrilhar a
via com flores que lhes lembro essas verdades de experiência comum,
da qual não se reconhece bastante a significação, e tratar de lhes fazer
sentir que não é acaso, analogia, comparação, nem somente flores,
mas afinidades profundas que me farão lhes indicar a afinidade, por
fim, do objeto com esse Outro - com O maiúsculo - enquanto, por
exemplo, que ela se manifesta no amor, que o famoso trecho que Eliante,
no Misantropo, retomou do De natura rerum de Lucrécia:
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"A pálida, em brancura, é comparada aos jasmins;
"A negra causa medo a uma morena adorável;
"A magra tem estatura e liberdade;
"A gorda é, no seu porte, cheia de majestade;
"A suja, carregada de poucos atrativos;
"É conhecida pelo nome de beleza descuidada", etc.

Isso não é nada mais do que o signo impossível de se apagar, pelo
fato de que o objeto do desejo constitui-se apenas na relação com o
Outro, enquanto ele próprio se origina do valor do traço unário. Nenhum
privilégio no objeto, senão nesse valor absurdo dado a cada traço por
ser um privilégio.

O que falta ainda para lhes convencer da dependência estrutural
dessa constituição do objeto, objeto do desejo, em relação à dialética
inicial do significante, enquanto ela vem encalhar na não-resposta do
Outro? Senão o caminho já percorrido por nós da busca sadiana, que
longamente lhes mostrei - e se está perdido, saibam ao menos que me
empenhei a voltar a esse assunto, num prefácio que prometi a uma
edição de Sade - que nós não podemos desconhecer, com o que chamo
aqui de afinidade estruturante desse caminho em direção ao Outro,
enquanto ele determina toda instituição do objeto do desejo, que vemos
em Sade, a cada instante, misturadas, entrançadas uma com a outra, a
invectiva - quero dizer a invectiva contra o Ser Supremo, sua negação
não sendo senão uma forma de invectiva, mesmo que isto seja sua
negação mais autêntica - absolutamente entrelaçadas com o que eu
chamaria, para aproximar, para abordá-la um pouco, não tanto de destruição
do objeto, mas o que poderíamos tomar inicialmente por seu simulacro,
porque vocês conhecem a excepcional resistência das vítimas do mito
sadiano, em todas as provas pelas quais as fazem passar o texto romanesco.
E depois, que quer dizer essa espécie de transferência para a mãe encarnada
na natureza de uma certa e fundamental abominação de todos os seus
atos? Será que isso deve dissimular o que está em questão e que não
nos dizem, entretanto: que se trata, imitando-o nos seus atos de destruição
e levando-os até o último limite, por uma vontade aplicada, de forçá-la
a recriar outra coisa, quer dizer o que? Dar novamente lugar ao criador.
No final das contas, em última instância, Sade o disse sem saber, ele
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articula isso por seu enunciado: eu te dou tua realidade abominável, a
ti, o Pai, substituindo-me a ti nessa ação violenta contra a mãe. Claro,
a restituição mítica do objeto ao nada não visa apenas à vítima privilegiada,
no final das contas adorada como objeto do desejo, porém a própria
multiplicidade de tudo aquilo que é. Lembrem-se das tramas anti-sociais
dos heróis de Sade, essa restituição do objeto ao nada simula essencialmente
a aniquilação da potência significante. Aí está o outro termo contraditório
dessa relação fundamental com o Outro, tal como ele se institui no
desejo sadiano, e ele é suficientemente mostrado no último desejo do
testamento de Sade, na medida em que visa precisamente a esse termo
que especifiquei para vocês como a segunda morte, a morte do próprio
ser, na medida em que Sade, no seu testamento, especifica, que do seu
túmulo e intencionalmente de sua memória, apesar de ser escritor,
não deve literalmente permanecer nenhum traço [pás de trace]. E a
floresta deve ser reconstituída no local onde ele tiver sido sepultado.
Que dele, essencialmente, como sujeito, é o nenhum traço que indica
aí onde ele quer se afirmar: mui precisamente como o que chamei de
aniquilação da potência significante.

Se existe outra coisa que devo lhes lembrar, aqui, para escandir
suficientemente a legitimidade da inclusão necessária do objeto do desejo
nessa relação com o Outro, na medida em que ele implica a marca do
significante como tal, eu a designarei a vocês menos em Sade que num
de seus comentários recentes, contemporâneos, mais sensíveis e mesmo
os mais ilustres. Esse texto, que apareceu imediatamente após a guerra,
num número de Tempos Modernos, reeditado recentemente aos cuidados
do nosso amigo Jean-Jacques Pauvert, na nova edição da primeira versão
de Justine, é o prefácio de Paulhan. Um texto como aquele não pode
nos ser indiferente, na medida em que vocês acompanhem, aqui, os
rodeios do meu discurso; porque é notável que seja pelas únicas vias de
um rigor retórico, vocês verão, que não há outro guia para o discurso
de Paulhan, o autor de Fleurs de Tarbes, a não ser o seu desembaraço
tão sutil, isto é, por essas vias, de tudo o que foi articulado até o momento
sobre o sujeito da significação do sadianismo, a saber, o que ele chama
de cumplicidade da imaginação sadiana com o seu objeto, isto é, a
visão do exterior, quero dizer pela aproximação que pode fazer disso
uma análise literal, a visão mais segura, mais estrita que se possa dar
da essência do masoquismo, do qual justamente ele não diz nada, a
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não ser que ele nos faz sentir muito bem que está nessa via, que está aí
a última palavra do procedimento de Sade. Não para julgá-lo clinicamente
e, de alguma maneira, de fora onde, entretanto, o resultado se manifesta.
É difícil se oferecer mais a todos os maus tratos da sociedade do que
Sade o fez a cada minuto, porém não está aí o essencial, o essencial
estando suspenso nesse texto de Paulhan, que lhes peço para ler, que
não procede senão pelas vias de uma análise retórica do texto de Sade
para nos fazer sentir, apenas atrás de um véu, o ponto de convergência,
enquanto ele se situa nesse reviramento aparente fundado na mais
profunda cumplicidade com esse algo do qual a vítima é, no final das
contas, apenas o símbolo marcado por uma espécie de substância ausente
do ideal das vítimas sadianas. É enquanto objeto que o sujeito sadiano
se anula.

Em que efetivamente ele reúne o que fenomenologicamente nos aparece
então nos textos de Masoch. A saber, que o fim, que o cúmulo do gozo
masoquista não reside tanto no fato que ele se oferece a suportar ou
não tal ou qual sofrimento corporal, porém nesse extremo singular que,
nos livros, vocês encontrarão sempre nos textos pequenos ou grandes
da fantasmagoria masoquista, essa anulação propriamente dita do sujeito,
na medida em que ele se torna puro objeto. Há apenas como fim o
momento onde o romance masoquista, qualquer que seja, chega a esse
ponto que, de fora, pode parecer tão supérfluo, e mesmo de floreios, de
luxo, que é, propriamente falando, que ele se forja a si próprio, esse
sujeito masoquista, como o objeto de uma transação comercial ou, mais
exatamente, de uma venda entre os dois outros que o transferem como
um bem. Bem venal e, observem, nem mesmo fetiche, porque o fim
último se indica pelo fato de que se trata de um bem vil, vendido por
pouco dinheiro, que não precisará nem mesmo ser preservado como o
escravo antigo que ao menos se constituía, se impunha ao respeito
pelo seu valor comercial.

Tudo isso, esses rodeios, esse caminho ladrilhado com as flores de
Tarbes precisamente, ou com as flores literárias, para lhes marcar bem
o que quero dizer, quando falo do que acentuei para vocês: a saber, a
perturbação profunda do gozo, na medida em que o gozo se define em
relação à Coisa, pela dimensão do Outro como tal, enquanto que essa
dimensão do Outro se define pela introdução do significante.
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Ainda três pequenos passos à frente, e deixarei para a próxima vez a
continuação desse discurso, com receio de que vocês não percebam
demais que fadiga gripal se abate sobre mim, hoje. Jones é um personagem
curioso, na história da análise. Com relação à história da análise, o
que ele impõe a meu espírito - eu lhes direi imediatamente, para continuar
com esse caminho de flores, de hoje - é qual diabólica vontade de
dissimulação podia bem haver em Freud, para ter confiado nesse astucioso
galês, como tal, com uma visão muito curta, para que ele não fosse
longe demais no trabalho que lhe era confiado, o zelo de sua própria
biografia. É aí, no artigo sobre o simbolismo, que consagrei à obra de
Jones - o que não significa simplesmente o desejo de concluir meu
artigo com uma piada - o que significa sobre o que eu concluí, isto é,
a comparação da atividade do astucioso galês com o trabalho do limpador
de chaminés. Com efeito, ele limpou muito bem todos os canos e poder-
se-á me fazer justiça que, no dito artigo, eu o acompanhei em todas os
rodeios da chaminé, até sair com ele, todo preto, pela porta que desemboca
no salão, como talvez vocês se lembrem. O que me valeu, da parte de
um outro eminente membro da Sociedade analítica, um dos que admiro
e gosto mais, galês também [Winnicotl], a certe/.a, numa carta, de que
ele não compreendia absolutamente nada da utilidade que eu acreditava
aparentemente encontrar nesse minucioso procedimento. Jones nunca
fez nada mais, na sua biografia, para marcar, ainda que um pouco,
suas distâncias, a não ser trazer uma luzinha exterior, como os pontos
onde a construção freudiana se encontra em desacordo, em contradição
com o evangelho darwiniano - o que é, de sua parte, simplesmente
uma manifestação propriamente grotesca de superioridade chauvinista.

Jones, então, no curso de uma obra da qual o encaminhamento é
apaixonante em razão de seus próprios desconhecimentos, a propósito
especialmente do estado fálico e de sua experiência excepcionalmente
abundante das homossexuais femininas, Jones encontra o paradoxo do
complexo de castração, que constitui certamente o melhor de tudo a
que ele aderiu - e bem fez em aderir - para articular sua experiência,
e onde literalmente ele nunca penetrou um tanto assim! [gesto com a
mão]. A prova é a introdução desse termo, certamente flexível, com a
condição de que se saiba o que fazer dele, por exemplo, que se saiba
localizar aí o que não pode ser para compreender a castração: o termo
OMpavvpiç55. Para definir o sentido do que posso chamar, sem nada forçar
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aqui, do efeito de Édipo, Jones nos diz algo que não pode melhor se
situar no nosso discurso; aqui, ele acaba por compactuar, quer ele queira
ou não, com o fato de que o Outro, como articulei para vocês na última
vez, interdita o objeto ou o desejo. Meu ou é, ou parece ser, exclusivo.
Não exatamente: ou tu desejas o que eu desejei, eu, o Deus morto, e
não há mais outra prova - porém ela basta - da minha existência que
esse mandamento que te proíbe o objeto; ou, mais exatamente, que te
faz constituí-lo na dimensão do perdido. Tu não podes mais, por mais
que tu faças, senão encontrar um outro, jamais aquele. É a interpretação
mais inteligente que posso dar a esse passo que Jones transpõe alegremente
- e, asseguro-lhes, veementemente. Quando se trata de marcar a entrada
dessas homossexuais no domínio sulfúreo que será, desde então, seu
habitat, ou o objeto, ou o desejo, eu lhes asseguro que isso não demora.
Se me detenho aí é para dar a essa escolha, vel... vel... , a melhor
interpretação, quer dizer que exagero, faço falar da melhor maneira
possível meu interlocutor. "Ou tu renuncias ao desejo", nos diz Jones,
quando se fala rapidamente, isso pode parecer evidente, mais ainda
porque e antes deram-nos a oportunidade do descanso da alma e ao
mesmo tempo da compreensão fácil, traduzindo-nos a castração como
cupavipiç. Mas, o que quer dizer renunciar ao desejo? Será que é tão
sustentável, essa owpavvcnç do desejo, se nós lhe atribuímos essa função,
como em Jones, de sujeito de temor? Será que é mesmo concebível
primeiramente como experiência, no ponto onde Freud o faz entrar
em jogo numa das saídas possíveis, e eu concordo, exemplares do conflito
freudiano, esse do homossexual feminino? Observemos isso de perto.

Esse desejo que desaparece, ao qual, sujeito, tu renuncias, será que
nossa experiência não nos ensina que isso quer dizer que, desde então,
teu desejo vai estar tão bem escondido que, por um tempo, ele pode
parecer ausente? Digamos mesmo, à maneira de nossa superfície do
cross-cap, ou da mitra: ele se inverte na demanda. A demanda, aqui,
uma vez mais, recebe sua própria mensagem de forma invertida. Porém,
no final das contas, o que quer dizer esse desejo escondido? A não ser
o que nós chamamos e descobrimos, na experiência, como desejo recalcado?
Em todo caso, existe apenas uma coisa que sabemos muito bem que
não encontraremos nunca, no sujeito: é o medo do recalcamento como
tal, no próprio momento em que ele se opera, no seu instante. Se se
trata, na occpavimç, de algo que concerne ao desejo, é arbitrário, dada a
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maneira pela qual nossa experiência nos ensina a vê-lo se esquivar. É
impensável que um analista articule que, na consciência, possa se formar
algo que seria o temor do desaparecimento do desejo. Lá, onde o desejo
desaparece, isto é, no recalcamento, o sujeito está completamente incluso,
não separado desse desaparecimento. E nós o sabemos: a angústia, se
ela se produz, não vem nunca do desaparecimento do desejo, mas do
objeto que ele dissimula, da verdade do desejo, ou, se vocês preferirem,
daquilo que nós não sabemos do desejo do Outro. Toda interrogação da
consciência concernente ao desejo, como podendo desfalecer, só pode
ser cumplicidade. Conscius quer dizer, aliás, cúmplice, no que, aqui, a
etimologia retoma seu frescor na experiência e é por isso que lhes lembrei,
há pouco, no meu caminho ladrilhado de flores, a relação da ética sadiana
com o seu objeto. É o que chamamos de ambivalência, de ambiguidade,
a reversibilidade de certos pares pulsionais. Mas nisso nós não vemos -
para dizer simplesmente, isso desse equivalente que se reverte, que o
sujeito se torna objeto, e o objeto, sujeito - não apreendemos o verdadeiro
princípio que implica sempre essa referência ao grande Outro, onde
tudo isso faz sentido.

Então, a cupavi0iç, explicada como fonte da angústia no complexo de
castração é, propriamente falando, uma exclusão do problema; porque
a única questão que um teórico analista tem a se colocar aqui - compreende-
se muito bem que ele tenha, com efeito, uma questão a se colocar,
porque o complexo de castração permanece, até o presente momento,
uma realidade não completamente elucidada - a única pergunta que
ele tem a fazer a si próprio é aquela que parte desse fato feliz que,
graças a Freud, legou para ele a sua descoberta a um estágio bem mais
avançado que o ponto onde ele pode alcançar, como teórico da análise,
a questão é saber porque o instrumento do desejo, o falo, toma esse
valor tão decisivo. Por que é ele e não o desejo que está implicado
numa angústia, num temor do qual não é ainda assim vão, a propósito
do termo cupcwcnç, que tenhamos feito testemunho, para não esquecer
que toda angústia é angústia de nada, na medida em que é do nada
pode ser que o sujeito deve se proteger. O que quer dizer que, por um
tempo, é para ele a melhor hipótese: nada pode ser temido. Porque é aí
que surge a função do falo, aí onde, de fato, tudo seria sem ele tão fácil
de compreender, infelizmente de uma maneira completamente exterior
à experiência? Por que a coisa do falo, por que o falo vem como medida,
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no momento em que trata-se de quê? Do vazio incluído no coração da
demanda, quer dizer, do além do Princípio do Prazer, do que faz da
demanda sua repetição eterna, isto é, o que constitui a pulsão. Uma
vez mais, eis-nos trazidos a esse ponto que não ultrapassei hoje, em
que o desejo se constrói no caminho de uma questão que o ameaça e
que pertence ao domínio do "não ser"56, que vocês me permitirão introduzir
aqui com esse trocadilho.

Uma última reflexão foi-me sugerida, nesses dias, com a presentificação
sempre cotidiana da maneira pela qual convém articular decentemente,
e não somente gracejando, os princípios eternos da Igreja ou os desvios
vacilantes das diversas leis nacionais sobre o birth contrai. A saber,
que a primeira razão de ser, na qual nenhum legislador até hoje se
apoiou, para o nascimento de uma criança, é que se a deseja e que
nós, que conhecemos bem o papel disso - que ela foi ou não desejada -
em todo o desenvolvimento ulterior do sujeito, não parece que tenhamos
sentido a necessidade de lembrar, para introduzi-lo, fazê-lo sentir através
dessa discussão ébria, que oscila entre as necessidades utilitárias evidentes
de uma política demográfica e o temor angustiante - não o esqueçam -
das abominações que eventualmente o eugenismo nos prometeria. É um
primeiro passo, um pequeno passo, mas um passo essencial, e quanto, ao
colocá-lo à prova, vocês o verão, desempatando, que ao fazer observar a
relação constituinte, efetiva, em todo o destino futuro, supostamente a se
respeitar como o mistério essencial do ser que está por vir, que ele tenha
sido desejado e por que. Lembrem-se que ocorre frequentemente que o
fundo do desejo de uma criança é simplesmente isso que ninguém diz:
"que ele seja como nenhum, que ele seja minha maldição sobre o mundo".
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Aqueles que, por diversas razoes, pessoais ou nao, se distinguiram
por sua ausencia nessa reuniao da Sociedade que se chama de provincial
van sentir-se vitimas de urn pequeno aparte; pois, por agora, e aos
outros que vou dirigir-me, ja que e com eles que estou em divida, pois
eu disse alguma coisa nesse pequeno congresso. Isso foi para defender
a parte que eles tomaram e isso nao se deu em mim, devo dize-Io, sem
recobrir certa insatisfagao a respeito deles. E preciso, apesar de tudo,
filosofar urn pouco sobre a natureza do que se chama de congresso. E,
em principio, urn desses tipos de encontro onde se fala, mas cada urn
sabe que qualquer coisa que diga participa de alguma indecencia, de
sorte que e bem natural que nao se diga, ali, mais que nadas pomposos,
e cada urn fica bem aparafusado no papel que se reservou. Nao e bem
isso 0 que se pass a no que chamamos, mais modestamente, de nossas
jornadas. Mas, desde ha algum tempo, todos san modestos. Chama-se
isso de col6quio, encontro. Isso nao muda nada ... No fundo da coisa,
continua sempre a ser urn congresso. Ha a questao das relagoes57 [rapport).
Parece-me que vale a pena que nos detenhamos nesse termo, porque,
finalmente, e bem interessante olha-lo de perto: relagao entre 0 que,
ou mesmo, relagao contra 0 que? Como diz, 0 pequeno relator? Sera
que e bem isso 0 que se quer dizer? Seria preciso ver. Em todo caso, se
a palavra relaGao c clara, quando se diz: "0 relat6rio [rapport] do Sr.
Fulano de tal sobre a situagao l'inanceira", nao se pode, apesar de tudo,
dizer que estamos a vontade para dar urn sentido que deve ser analogo
a urn termo como "relat6rio sobre a'angustia", por exemplo. Voces devem



reconhecer que e bastante curiosa que se fac;a urn relat6rio [rapport}
sabre a angustia, au sabre paesia, alias, ou sabre urn certo numero de
termas desse genera. Espero, seja la como for, que a estranheza da
coisalhes aparec;a, e especifique nao Somente congressos de psicanalistas,
mas urn certo numero de outros congressos, digamos, de fil6sofos em
geraJ. 0 termo rapport, devo dizer, faz hesitar; eu mesmo, durante
algum tempo, nao hesitava em chamaI' de discurso 0 que se podia chamaI'
~om termos analogos: "Discurso sobre a causalidade psiquica", pOl'exemplo.
E precioso. Como tado 0 mundo, acabei voltando a rappcrrt.

Contudo, esse termo e seu usa s;10 feitos para fazer com que voces
coloquem justamente a questao do grau de conveniencia com que se
mede essas relac;6es estranhas com seus estranhos o~jctos. E certo que
ha uma certa proporc;ao de tais relac;6es com urn certo tipo constituinte
da questao ao qual elas se relacionam: 0 vazio que esta no centro de
meu toro, pOl' exemplo. Quando se trata da angustia ou do desejo, C
muito senslveJ. 0 que nos permitiria crer, compreender que 0 melhor
eco de significante que poderiamos tel' do termo rapport dito cientifico,
no caso, seria a ser tornado com aquilo que se chama tambem de relac;ao,
quando se trata da relac;ao sexual. Vma e outra nao deixam de ter
relac;ao com a questao de que se trata, mas e bem assim .. E exatamente
ai que encontramos essa dimensao do niio sem, enquanto fundadora
do pr6prio ponto em que nos introduzimos no desejo e na medida em
que 0 acesso do desejo exige que 0 sujeito nao esteja sem te-Io, ter 0

que? Ai e que esta toda a questao. Dito de outra maneira, que 0 acesso
ao desejo reside num fato, nesse fato de que a cobic;a do ser dito humano
de va deprimir-se inauguralmente para se restaurar sobre os degraus
de uma potencia, da qual a questao e saber do que ela e, mas sobretudo
saber em direc;ao a que essa potencia se esforc;a. Ora, aquilo em direc;ao
ao qual ela se esforc;a visivelmente, sensivelmente, atravcs de todas as
metamorfoses do desejo humano, parece que e em direc;ao a algo sempre
mais sensivel, mais precisado, que se apreende para n6s como aquele
buraco central, aquela coisa, a qual e preciso cada vez mais contornar ,
para que se trate desse desejo que con he cern os, esse desejo humano,
enquanto e cada vez mais informado.

Eis 0 que faz, portanto, ate urn certo ponto legitimo, com que a relac;ao
deles, do relat6rio sobre a angustia em particular daquele outro dia, s6
possa tel' acesso a questao pOl' nao estar sem relac;ao com a questao.

Isso nao quer dizer que 0 sem, se posso dizer, deva preceder 0 nao, dito
de outra maneira, que se creia urn pOllCOdemasiadamente fadl responder
ao vazio con'stitutivo do centro de urn sujeito, pOl'excessivo desnudamento
nos meios de sua abordagem. E aqui voces me permitirao evocar 0 mito
daVirgem louca que, na tradic;ao judaico-crista, responde tao perfeitamente
ao da penia5B, da miseria, em 0 Banquete de Platao. A penia consegue
o que quer porque esta a serviC;o de Venus, mas isso nao e forc;ado; a
imprevid€mcia que simboliza a dita Virgem louca pode muito bem malograr

seu engravidamento.
Entao, onde esUi 0 limite imperdo5vel, nessa questao - porque, enfim,

e bem disso que se trata, e do estilo daquilo que pode comunicar-se
num certo modo de comunicac,;ao que tentamos dcl'inir, aquelc que me
forc;a a voltar a angustia, aqui, nao como pretexto para repreendcr,
nem dar ligao aqueles que falaram disso, nao sem falhas - limite
evidentemente buscado, a partir do qual se pode fazer uma reprimenda
aos congressos ern geral, pOl' seus resultados. Onde se deve busca-Io?

Ja que falamos de algo que nos permite apreender 0 vazio quando se
trata, por exemplo, de falar do desejo; sera que vamos busca-Io nessa
especie de pecado no desejo contra nao sei que fogo da paixao, da paixflO
da verdade, por exemplo, que e 0 modo no qual poderiamos designar
muito bem, por exemplo, uma certa postura, um certo estilo: a postura
universitaria, por exemplo? Isso seria comodo demais, seria facil demais.
Nao YOU,evidentemente, aqui, parodiar sobre 0 famoso rugido do vomito
do Eterno diante de uma tepidez qualquer; urn certo calor desemboca
tambem muito bem - e sabido - na esterilidade. E na verdade, nossa
moral, uma moralidade que ja se sustenta muito bem, a moral crista, diz
que nao hi mais que um s6 pecado: 0 pecado contra 0 Espirito.

Ora, quanto a n6s, diremos que nao ha pecado contra 0 desejo, assim
como nao h5 temor da <!)(XVlCH<;, tal como en ten de M. Jones. Nao podemos
dizer que, em nenhum caso, possamos repreender-nos de nao desejar
suficientemente. S6 ha uma coisa - e quanto a isso nada podemos - s6
ha uma coisa a se temer: e essa obtusao em reconhecer a curva pr6pria
do processamento desse ser infinitamente plano, do qual lhes demonstro
a propulsao necessaria sobre esse objeto fechado que chama aqLli de
toro, que, a bem dizer, e apenas a forma, a mais inocente, que a dita
curvatura pode tamar - ja que, em tal outra forma, que nafr e menos
possivel, nem menos difundida - ele estii na propria estrutura de tais



formas, as quais pude introduzir voces na ultima sessao, que a sUjeito,
ao se deslocar, se encontra com a sua esquerda no lugar da direita e isso
sem saber como tal pode acontecer, como isso se fez. Isso, a essa altura,
todos aqueles que aqui me escutam nada tern, a esse respeito, de privilegiados;
ate urn certo ponto, direi que eu tambem nao; isso pode me acontecer,
tanto quanta aos outros. A unica diferenga entre eles e eu, ate a presente,
parece-me, residia apenas no trabalho que dedico a isso, uma vez que
invisto nisso urn pouquinho mais do que eles.

Posso dizer que num certo numero de coisas que foram avangadas
sabre urn assunto que, provavelmente, ainda nao abordei, a angustia,
nao e isso 0 que me faz decidir an uncial' a voces que sera a tema do

.meu seminario do ana que vem, se a seculo nos permitir que haja urn
seminario. Sabre esse assunto da angustia tenho ouvido muitas coisas
estranhas, coisas aventuradas, nem todas erradas e que nao terei que
retomar, dirigindo-me especificamente a esta ou aquela, a uma au outra.
Parece-me, entretanto, que a que se revelou ali, uma certa falencia, era
bem a de urn centro e de forma alguma de natureza a recobrir 0 que
chama dc 0 vazio do ccntro. De toda forma, alguns prop6sitos de meu
ultimo semina ria deveriam tel' posta voces em guarda quanta aos pontos
mais vivos; e e par isso que me parece tambem legitimo abordar a questao
sob este prisma, hoje, ja que isso se encadeia exatamente no discurso de
oito dias atras. Nao foi a-toa que sublinhei tudo aquilo, que lembrei a
distancia que separa, em nossas coordenadas fundamentais, estas em
que se devem inserir nossos teoremas sabre a identificagao este ano,
sobre a distancia que separa 0 Outro da Coisa, nem tampouco que, em
termos proprios, acreditei tel' de apontar-Ihes a relagao da angustia com
a desejo do Outro. Na falta de verdadeiramente partir dali, de se enganchar
a isso como a uma sorte de alga finne e par so tel' dado voltas em cfrculos
nao sei par qual pudor, isso verdadeiramente em alguns momentos, dire~
quase todo a tempo, e mesmo naquelas relag6es de que falei, relag6es
com nao sei que, que se Iiga a esse tipo de falta que mio e a bom, ate
nessas relag6es, assim mesmo, voces podem canotaI' a margem esse nao
sei que, que era sempre a convergencia, impondo-se com uma especie
de orientagao de agulha, de bussola, que a unico termo que podia dar
uma unidade a essa especie de movimento de oscilagao, em tomo do
qual a questao tremia, era esse termo: a relagao da angustia com a desejo
do Outro. E e isso que eu queria ... pais seria falso, vao, mas nao sem
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risco, qe nao marcar aqui algo de passagem que possa ser como urn germe,
para impedir tudo 0 que se tern dito, sem duvida de interessante, no
decorrer das horas dessa pequena reuniao on de coisas cada vez mais
acentuadas vinham enunciar-se, para que isso nao se dissipe, para que
isso se ligue a nosso trabalho, permitam-me tentar, aqui, muito grosseiramente,
como a margem e quase em antecipagao, mas nao tambem sem uma
pertinencia de pontos exatos, no ponto a que haviamos chegado, de pontuar
urn certo numero de indicag6es primeiras. E a referencia que nao deveria;
em momenta algum, fazer falta a voces.

Se 0 fato de que a gozo, enquanto gozo da Coisa, e proibido em seu
acesso fundamental, se e isso a que lhes disse durante todo a ana do
seminario sabre A Etica, se e nessa suspensao, no fato de ele estar, este
gozo, auJgelzoben, suspenso, propriamente, que jaz 0 plano de apoio
onde vai-se constituir como tal e se sustentar 0 desejo - isso e, na
verdade, a aproximagao mais longinqua de tudo a que a mundo pode
dizer - voces nao vem que podemos formular que 0 Outro, esse Outro
enquanto, a urn s6 tempo, ele se apresenta ser e que nao e, que ele esta
para ser, a Outro aqui, quando avangamos em diregao ao desejo, nos
vemos bem que, enquanto seu suporte e a significante puro, 0 significante
da lei, que a Outro se apresenta aqui como metafora dessa interdigao.
Dizer que 0 Outro e a lei au que e 0 gozo enquanto proibido, e a mesma
coisa. Entao, alerta aquele - que, alias, nao esta aqui hoje - que da
angustia fez 0 suporte e a signo eo espasmo do gozo de urn si identificado,
identificado exatamente como se ele nao fosse meu aluno, com esse
fundo inefavel da pulsao como do coragao, do centro, do ser justamente
onde nao ha nada. Ora, tudo a que lhes ensino sobre a pulsao ejustamente
que ela nao se confunde com este si mitico, que ela nada tern aver
com a que dela se faz dentro de uma perspectivajunguiana. Evidentemente,
nao e comum se dizer que a angustia e a gozo daquilo que se poderia
chamaI' de ultimo fundo de seu proprio inconsciente. E a isso que se
referia esse discurso. Nao e comum, e nao e porque nao e comum que
e verdadeiro. E urn extrema ao qual pode-se ser levado quando se esta
dentro de urn certo erro que repousa inteiramente sobre a elisao da
relagao do Outro com a Coisa, enquanto antinomica. 0 Outro esta
para ser, ele ainda nao e. Ele tern, ainda assim, alguma realidade, sem
isso eu nao poderia sequel' defini-lo como a lugar onde se desdobra a
cadeia significante. 0 unico Outro real, ja que nao ha nenhum Outro
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do ~utro, nada que gara.?ta a verdade da lei, sendo 0 unico Outro real
aqUIlo de que se poderia gozar, sem a lei. Essa virtualidade define 0

Outro como lugar. A Coisa, em suma, elidida, reduzida a seu lugar, eis
ai 0 Outro com 0 maiusculo.

E vou ser be~ rapido sobre 0 que tenho a dizer a proposito da angustia.
Isso passa, eu Ja Ihes anunciara, pelo desejo do Outro. Entao, e ai que
nos est~~os, com ~ nosso toro, e e ai que devemos defini-Io passo a
~asso. E al q~e farel urn primeiro percurso, urn pouco depressa demais;
lSSOnun~a e ruim, porque se pode vol tar atras. Primeira abordagem:
vamos d~zer que essa relagao que articulo, dizendo que 0 desejo do
homem e 0 deseJo do Outro, 0 que evidentemente pretende dizer alguma
co~sa, mas agora 0 que esta em questao, 0 que isso ja introduz, e que,
eVldentemente, eu digo uma coisa totalmente diferente, digo que: 0
deseJo x ~o sujeito ego e a relagao com 0 desejo do Outro, que estaria,
em ~el~gao_ao d.e~ejo do Outro, dentro de uma relagao de Beschriinkung,
de llI~lltagao, vma a se configurar num simples campo de espago vital
ou nao, concebldo como homogeneo, viria limitar-se pOl' seu choque.
Imagem fU~damental de toda sorte de pensamentos, quando se especula
sobre .o~efeltos de uma conjung3.o psico-socioI6gica. A relagao do desejo
do sUJelto, ~o sUJeao com 0 desejo do Outro, nada tern a ver com 0 que
quer que seJa de intuitivamente suportavel desse registro. Urn primeiro
p:sso seria dizer que, se medida quer dizer medida de grandeza, nao
h~, de forma alguma, entre eles medida comum. E nada mais que, ao
dlZer, encontramo-nos com a experiencia. Quem, alguma vez, encontrou
uma comum medida entre seu desejo e qualquer pessoa com quem
t~~ a vel' como desejo? Se nao se poe 1sso em primeiro lugar em toda
ClenCla da experiencia, quando se tern 0 titulo de Hegel, 0 verdadeiro
titulo ~a Fenomenologia do espirito, pode-se perrnitir tudo, inclusive as
pr:gagoes dehrantes sobre as benfeitorias da genitalidade. E isso e nada
alem dl~SOque ~uer dizer minha introdugao do simbolo ~ e algo destinado
a sugenr a voces que +I x ~ 0 produto de meu desejo pelo desejo do
Outro, isso s6 da e s6 pode dar uma falta, - 1, a falta do sujeito, nesse
ponto preciso. Resultado: 0 produto de urn desejo pelo Dutro s6 pode ser
essa falta, e e dai que se deve partir, para obter alguma coisa. Isso quer
dizer q~e nao ~o~e haver nenhum acordo, nenhum contrato no plano
do deseJo, senao ISS0 de que se trata nessa identificagao do desejo do
homem com 0 desejo do Outro, e isso, que lhes mostrarei numjogo manifesto;
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fazendo atuar, para voces, as marionetes do fantasma, uma vez que elas
sao 0 suporte"o unico suporte possivel do que pode ser, no sentido pr6prio,

uma reahzagao do desejo.
Ora, pois, quando chegarmos a esse ponto - voces ja podem, de toda

forma, vel' indicado em mil referencias; as referencias a Sade, para
tomar as mais pr6ximas, 0 fantasma uma crian9a e batida, para tomar
uma das vias primeiras com as quais comecei a introduzir esse jogo - 0
que mostrarei e que a realizagao do desejo significa, no pr6prio ato
dessa realizac;ao, s6 pode significar ser 0 instrumento, servir 0 desejo
do Outro, que nao e 0 objeto que voces tern na sua frente, no ato, mas
urn outro que esta por tras. Trata-se ai do termo possivel na realizagao
do fantasma. E apenas urn termo possivel, e antes de voces mesmos se
terem feito 0 instrumento desse Outro, situado num hiperespago, voces
lidam pura e simplesmente com desejos, com desejos reais. 0 desejo
existe, esta constituido, passeia atraves do mundo e exerce suas devastat;oes,
antes de qualquer tentativa de imaginagoes de voces, er6ticas ou nao,
para realiza-Io, e mesmo sequer esta excluido que voces encontrem,
como tal, 0 desejo do Outro, do Outro real, tal como defini ha pouco. E
nesse ponto que nasce a angustia.

A angustia e besta como chuchu. E inacreditavel que, em momento
algum, eu nao tenha vis to sequer 0 esbot;o disso que parecia, em certos
momentos, como se diz, ser urn jogo de esconde-esconde, que e tao
simples. Foi-se procurar a angustia, e, mais exatamente, 0 que e mais
original que a angustia, a pre-angustia, a angustia traumatica. Ninguem
falou sobre isso, a angustia e a sensagao do desejo do Outro. Todavia,
como, evidcntementc, cada vez que alguem langa uma nova f6rmula,
nao sei 0 que se passa, as precedcntes caem no fundo de seus bolsos ou
dali nao sa em mais. E preciso, apesar de tudo, que eu imagine isso, eu
que me desculpo, e ate grosseiramente, para fazer sentir 0 que pretendo
dizer, para que, depois disso, voces tentem servir-se, e isso po de servir
em todos os lugares onde ha angustia. Pequeno apologo, que talvez nao
seja 0 melhor, a verdade e que eu 0 forjei nesta manha, dizendo-me
que era preciso que eu tentasse fazer-me compreender. Normalmente,
fat;o-me compreender de uma maneira enviesada, 0 que nao e tao ruim;
isso evita que voces se enganem da maneira certa. La, YOUten tar fazer-
me compreender no lugar certo e evitar-Ihes erros. Imaginem-me dentro
de urn recinto fechado, sozinho corn urn louva-a-deus59 de tres metros



de altura. E a proporc;ao correta para que eu tenha 0 tamanho do dito
macho. Alem do mais, estou vestindo uma pele do tamanho do dito
macho, que tern 1,75m, mais ou menos minha altura. Eu me miro,
miro minha imagem assim fantasiada dentro do olho facetado do Iou va-
a-deus femea. Sera que a angustia e isso? E muito perto disso. No
en tanto, dizendo-Ihes que e a sensac;ao de desejo do Outro, tal definic;ao
manifesta-se pelo que ela e, ou seja, puramente introdut6ria. E preciso
evidentemente que voces se reportem a minha estrutura de sujeito,
isto e, conhecer todo 0 discurso antecedente para compreender que,
se e do Outro com 0 maiusculo que se trata, nao posso con ten tar-me
em nao ir mais longe, para s6 representar nesse neg6cio essa pequena
imagem de mim como louva-a-deus macho dentro do olho multifacetado
do outro. Trata-se, propriamente falando, da apreensao pura do desejo
do Outro como tal, sejustamente eu desconhecia 0 que? Minhas insignias:
a saber, que estou fantasiado com a pele do macho. Nao sei 0 que sou,
como objeto para 0 Outro. Diz-se que a angt'istia e urn afeto sem objeto,
mas essa falta de objeto, e preciso saber onde ela esta: esta do meu
lado. 0 afeto da angustia e urn efeito conotado pOl' uma falta de objeto,
mas nao pOl' uma falta de realidade. Se eu nao me sei mais objeto
eventual desse desejo do Outro, esse Outro que esta a minha frente,
sua figura e-me inteiramente misteriosa na medida, sobretudo, em que
essa forma como tal, que tenho diante de mim, tampouco pode, de
fato, estar constituida para mim como objeto, mas onde, de toda maneira,
posso sentir urn modo de sensac;6es que fazem toda a subsUincia do
que se chama de angustia, dessa opressao indizivel pOl' onde chegamos
a pr6pria dimensao do lugar do Outro, enquanto pode aparecer ali 0

desejo. E isso, a angustia. E somente a partir daf que voces pod em
compreender as diversas vias que toma 0 neur6tico, para se arranjar
nessa relac;ao com 0 desejo do Outro.

Entiio, no ponto em que estamos, esse desejo - eu 0 mostrei a voces
na ultima vez - como incluido primeiramente e necessariamente na
demanda do Outro. AWis, aqui, 0 que voces encontram 'como verdade
primeira, senao 0 comum da experiencia quotidiana? 0 que e angustiante,
quase que para qualquer urn, nao somente para as criancinhas, mas
para as criancinhas que todos somos, e 0 que, em alguma demanda,
po de bem esconder-se desse x, desse x impenetravel e angustiante, pOl'
excelencia, de "0 que e que ele pode estar querendo aqui?". 0 que a
configurac;ao aqui demanda, voces podem vel' bern, e urn medium entre
demanda e desejo. Esse medium, ele tern urn nome: chama-se falo. A
func;ao falica nao tern nenhum Dutro sentido, senao ser aquilo que da
a medida desse campo, e tambem, se quisermos, que tudo 0 que nos
conta a teoria analitica, a doutrina freudiana, na materia, consiste
justamente em nos dizer que e pOl' ali, afinal de contas, que tudo se
arranja. Nao conhec;o 0 desejo do Outro, angustia, mas conhec;o-Ihe 0

instrumento: 0 falo, e quem quer que euseja, espera-se que eu passe
pOl' ali e nao crie hist6rias; 0 que se chama, em linguagem corrente, de
continual' os principios de papal. E, como cada urn sabe que, desde ha
algum tempo, papai nao tern mais principio, e com isso que comec;am
todas as infelicidades. Mas, enquanto papai estiver aIi, enquanto ele
for 0 centro em torno do qual se organiza a transferencia daquilo que
e, nessa materia, a unidade de troca, a saber,
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quero dizer, a unidade que se instaura, que se torna a base e 0 principio
de todo sustentaculo, de todo 0 fundamento, de toda articulac;ao do
[campo do] desejo ... Ora, ora, as coisas podem ir bem! Elas estarao
exatamente estendidas entre 01tTJ <pUVaL, plLdesse elejamais teT-me gerado!,
no limite, e 0 que se chama de baraka60 na tradic;ao semitica, e ate
biblica, para falar propriamente, a saber, ao contrario, 0 que me torna
o prolongamento vivo, ativo, da lei do pai; 0 pai como origem daquilo
que vai-se transmitir como desejo.

A angustia de castrac;ao, portanto, voces van vel' aqui que ela tern
dois sentidos e dois niveis. Pois se 0 falo e esse elemento de mediac;ao
que da ao desejo 0 seu suporte, ora, a mulher nao e a menos favorecida,
nessa hist6ria, porque, afinal de contas, para ela e muito simples: ja
que ela nao 0 tern, tudo 0 que Ihe resta e deseja-Io; e, minha fe, nos
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casos mais felizes, e, de fato, uma situagao a qual ela se acomoda muito
bem. Toda a dialetica do complexo de castragao, enquanto para ela,
ela introduz 0 Edipo, diz-nos Freud, isso nao quer dizer outra coisa.
Grac;:as a propria estrutura do desejo humano, a via para ela necessita
menos desvios, a via normal, que para 0 homem. Pois, para 0 homem,
para que seu falo possa servir de fundamento ao campo do desejo, vai
ser preciso que ele pega para te-Io? E exatamente de algo assim que se
trata, no nivel do complexo de castrac;:ao, e de uma passagem transicional
daquilo que, nele, eo suporte natural, tornado meio estrangeiro, vacilante,
do desejo, atraves dessa habilitagao pela lei; aquilo em que esse pedac;:o,
essa libra de carne vai tornar-se a cauc;:ao, algo por onde ele vai se
designar no lugar onde ele tern de se manifestar como desejo, no interior
do circulo da demanda. Essa preservagao necessaria do campo da demanda,
que humaniza pela lei 0 modo de relac;:ao do desejo com seu objeto, eis
do que se trata, nesse ponto, e 0 que faz com que 0 perigo para 0

sujeito seja, nao como se diz em todos aqueles desvios que fazemos, ha
anos, ao tentar contrariar a analise, que 0 perigo para 0 sujeito nao
seja de abandono algum da parte do Outro, mas de seu abandono de
sujeito a demanda. Pois, na medida em que ele vive, que desenvolve a
constituigao de sua relac;:ao com 0 falo estritamente sobre 0 campo da
demanda, e ai que essa demanda nao tern, propriamente falando, fim;
pois esse falo - ainda que seja necessario para introduzir, para instaurar
esse campo do desejo, que ele seja demandado - como voces sabem,
nao esta no poder do Outro, propriamente falando, fazer dele 0 dom,
no plano da demanda.

E na medida em que a terapeutica nao consegue absolutamente resolver,
melhor do que tern feito, 0 termino da analise, nao consegue faze-Ia
sair do circulo proprio a demanda, que ela esbarra, que ela termina no
fim nessa forma reivindicatoria, esta forma interminavel, unendliche,
que Freud, em seu ultimo artigo, "A analise terminavel e interminavel",
assinala como angustia nao resolvida da castrac;:ao, no homem, como
Penisneid, na mulher. Mas uma justa posigao, uma posigao correta da
func;:ao da demanda na eficiencia analftica e da maneira de dirigi-Ia
poderia talvez permitir-nos, se nao tivessemos quanta a isso tanto atraso,
urn atraso ja suficientemente demonstrado, pelo fato de que,
manifestamente, e somente nos casos mais raros que conseguimos nos
deparar com esse termino, marcado por Freud como ponto de parada

em sua propria experiencia. Permitisse 0 ceu que chegassemos ali, mesmo
que como urIt impasse! Isso provaria ja ao menos ate ondepod:mos Ir,
enquanto que aquilo que importa e saber efetivamente se Ir ate ah nos
conduz a urn impasse ou se poderemos passar adiante.

Sera preciso que, antes de lhes deixar, eu lhes indique alguns desses
pequenos pontos que lhes darao satisfagao, para lhes mostrar que est~mos
no lugar certo, quando nos referimos a algo que esteja em nossa expenen~la
do neurotico? a que faz, por exemplo, 0 histerico ou a neurose obsesslVa
no registro que acabamos de ten tar construir? 0 que fazem ambos, urn
e outra, nesse lugar do desejo do Outro como tal? Antes que calamos
em suas armadilhas, ao incita-los ajogar todo 0 jogo no plano da demanda,
ao imaginarmos - 0 que, alias, nao e uma imaginac;:ao abs.urda - q~e
chegaremos, finalmente, a definir 0 campo falico como a mtersecgao
de duas frustrag6es, 0 que e que eles fazem espontaneamente? A histerica
e bem simples, 0 obsessivo tambem, mas e menos evidente. A histerica
nao tem necessidade de ter assistido a nosso seminario para saber que
o desejo do homem e 0 desejo do Outro e que, por conseguinte, 0 Out~o
po de perfeitamente, nessa func;:ao do desejo, ela, a histerica, suplementa-
la. A histerica vive sua relac;:ao com 0 objeto fomentando 0 dese]o do
Outro, com 0 maiusculo, por esse objeto. Reportem-se ao caso Dora.
Creio ter suficientemente articulado isso, em todas as medidas, para
que nao haja necessidade de relembra-Io aqui. Fac;:oapelo simplesmente
a experiencia de cada urn e as operac;:6es ditas de intrigante refinada
que voces podem ver desenvolverem-se em todo comportamento histeri~o,
que consiste em sustentar, em seu ambiente imediato, 0 amor de alguem
por urn outro que e sua amiga e verdadeiro objeto ultimo de seu ~ese]o;
permanecendo sempre, evidentemente, bem profunda a amblgUidade
de saber se a situac;:ao nao deve ser compreendida no sentido inverso.
Por que? E 0 que, evidentemente, voces poderao, na sequencia de nossa
exposic;:ao, ver como perfeitamente calculavel, pelo simples fata da func;:ao
do falo, que po de sempre aqui passar de urn ao outro dos dois parceiros
da histerica. Mas isso sera vista por nos mais pormenorizadamente.

E que e que faz verdadeiramente 0 obsessivo c~m respeito, falo
diretamente, ao seu negocio com 0 desejo do Outro? E mais astucioso,
porque esse campo do desejo e constituido pel a demanda paterna, enquanto
e ela que preserva, que define 0 campo do desejo como tal, interditando-
o. Ora, que ele entao se vire sozinho! Aquele que e encarregado de
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sustentar 0 desejo no lugar do objeto, na neurose obsessiva, e 0 morto.
o sujeito tern 0 falo, pode mesmo ocasionalmente exibi-Io, mas e 0

morto quem e chamado a servir-se dele. Nao e a-toa que apontei a
hist6ria do "Homem dos ratos", a hora noturna em que, depois de ter-
se longamente contemplado em ere<;ao no espelho, ele vai a porta de
entrada abrir para 0 fantasma do pai, pedir-Ihe que verifique que tudo
esta pronto para 0 supremo ate narcisico que e, para 0 obsessivo, 0 desejo.
Aqui, entao, nao se espantem voces que com tais meios, a angustia s6
aflore de tempos em tempos, que ela nao apare<;a ali 0 tempo todo, que
ela seja mesmo muito mais e muito melhor afastada no histerico que no
obsessivo, ja que a com placencia do Outro e muito maior que aquela,
todavia, de urn morto que e sempre dificil, todavia, manter presente, se
pode dizer. E pOI' isso que 0 obsessivo, de tempos em tempos, cada vez
que nao po de ser repetido a saciedade todo 0 arranjo que Ihe permite
arranjar-se com 0 desejo do Outro, ve ressurgir, evidentemente de uma
maneira mais ou menos transbordante, 0 efeito de angustia.

Daf apenas, para voltar um pouquinho para triis, voces podem comprecndcr
que a hist6ria f6bica marca urn primeiro passo, nessa tentativa que e
propriamente (} modo neur6tico de resolver 0 problema do desejo do
Outro, um primeiro passo, digo, da maneira como isso se pode resolver.
Esse e urn passo, como todos sabem, que esta longe, evidentemente, de
chegar aquela solu<;ao relativa da rela<;ao de angustia. Bern ao contrario,
e apenas de uma maneira absolutamente precaria que essa angustia e
dominaua, voces sabem, pOI'intermedio desse objeto cuja ambigiiidadeja
nos foi bastante sublinhada para n6s, entre a fun<;ao pequeno a e a fun<;ao
pequeno <po0 fator comum, que constitui 0 pequeno <pem todo pequeno a
do desejo, esta ali, de alguma maneira extraido e revelado. E sobre is so
que salientarei, ressaltarei na pr6xima vez, para retomar a partir da fobia,
para pre cisar em que exatamente consiste essa fun<;ao do falo.

Hoje, grosso modo, 0 que voces veem? E que, afinal de contas, a
solu<;ao que percebemos do problema da rela<;ao do sujeito com 0 desejo,
em seu fundo radical, prop6e-se assim: ja que se trata de demanda e
que se trata de definir 0 desejo, digamo-Io grosseiramente: 0 sujeito
demanda 0 falo eo falo deseja. Realmente, e tao bobo assim. Mas e dai,
pelo men os, que se deve partir, como formula radical para vel' efetivamente
o que, de fato, se da na experiencia. Esse modelo se modula em torno

da rela<;ao do sujeito com 0 falo porquanto, voces veem, ele e essencialmente
de natureza identificat6ria e que, se ha alguma coisa que 'efetivamente
po de provo car surgimento da angustia, ligado ao tern or de uma perda,
eo falo. POl' que nao 0 desejo? Nao ha temor da afanise, ha 0 temor de
perder 0 falo, porque s6 0 falo pode dar seu campo proprio ao desejo.
Mas agora, que nao nos falem tampouco de defesa contra a angustia.
Ninguem se defende contra a angustia, assim como nao ha temor da
afanise. A angustia esta nos principios das defesas, mas ninguem se
defende contra a angustia. EVidentemente, se Ihes digo que consagrarei
urn ana inteiro ao tema da angustia, isso significa dizer que nao pretendo
dar a volta completa no assunto hoje; que isso nao causa problema. Se
a angustia - e sempre nesse nivel que foi definido para voces, quase
caricaturalmente, pOl' meu pequeno apologo, que se situa a angustia -
se a angustia pode tornar-se urn signo, e claro que, transformada em
signo, ela talvez nao seja completamente a mesma coisa que ali onde
tentei coloca-la para voces, primeiramente em seu ponto essencial. Hi
tarnb6m LIIll silllulacro da angustia. Nesse nivcl, cvidentemente, pode-
se ser tentado minimizar-Ihe 0 alcance, ja que e bem sensivel que, se 0

sujeito envia a si mesmo signos de angustia, e manifestamente para que
isso seja mais alegre. Mas nao 6, contudo, dai que vamos partir para
definir a fun<;ao da angustia. E depois, enfim, para dizer, como pretendi
unicamente faze-Io hoje, coisas maci<;as, que possamos nos abrir a esse
pensamento que, se Freud nos disse que a angustia e urn sinal que passa
no nivel do eu, e preciso sempre saber que e urn sinal para quem? Nao
para 0 eu, ja que e no nivel do eu que ele se produz. E isso tambem,
lamentei muito que, em nosso ultimo encontro, essa simples observa<;iio
nao foi feita pOI' ninguem.
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LIQAo XVII

Eu havia anunciado que continuaria hoje a falar sobre 0 falo. Ora,
nao lhes falarei sobre ele, ou melhor, s6 Ihes falarei sob essa forma do
oito invertido, que nao e assim tao tranqi.iilizadora. Nao se trata de um
novo significante. Voces vao ver. E ainda do mesmo significante que
estou a falar, desde 0 principio do ano. No entanto, por que reapresenta-
10 como essencial? E para renovar com a base topol6gica de que tratamos,
isto e, 0 que isso quer dizer, a introduc;ao feita, este ano, do toro. Nao
esta assim tao certo que 0 que eu disse sobre a angustia tenha sido
bem ouvido. Alguem muito simpatico e que gosta de ler, pois e alguem
do meio onde estuda-se, observou-me muito oportunamente - e digo
que escolho esse exemplo porque e bastante estimulante - que 0 que
eu disse sobre a angustia como desejo do Outro abrangia aquilo que se
Ie em Kierkegaard. Na primeira leitura, pois e mesmo verdade, voces
pensam que eu me lembrava que Kierkegaard, para falar da angustia,
evocou a mocinha no momento em que, pela primeira vez, ela da-se
conta de que e desejada. No en tanto, se Kierkegaard 0 disse, a diferenc;a
com 0 que eu digo e, se posso assim dizer, empregando um termo
kierkegaardiano, que eu 0 repito. Se houve alguem que fez notar que
nunca e a toa que a gente diz: "Eu 0 digo e 0 repito" , foi justamente
Kierkegaard. Se se sente a necessidade de ressaltar que se repete ap6s
ter dito, e porque, provavelmente, nao e de forma alguma a mesma
coisa repetir e dizer; e e absolutamente certo que, se 0 que eu disse na
ultima vez tem um sentido, e justamente nisto que 0 caso levantado por



Kierkegaard e algo absolutamente particular e, como tal, obscurece, ao
inves de esclarecer, 0 sentido verdadeiro da f6rmula: a angustia e 0

desejo do Outro, com 0 maiusculo. Pode acontecer desse Outro encarnar-
se para a mocinha, num momenta de sua existencia, em algum vagabundo
qualquer. Isto nada tern a vel' com a questao que levantei na ultima vez
e com a introduc;:ao do desejo do Outro como tal para dizer que e a
angustia, mais exatamente que a angustia e a sensac;:ao desse desejo.

Hoje YOU,portanto, retornar a minha via deste ano, e tanto mais
rigorosamente porque, na ultima vez, tive de fazer uma excursao. E e
pOl' essa razao que, mais rigorosamente que nunca, vamos trabalhar
com topologia. E e preciso trabalhar com ela, porque voces nao fazem
mais do que trabalhar com ela a todo instante, quero dizer, quer voces
sejam 16gicos ou nao, quer voces saibam ou nao 0 pr6prio sentido da
palavra topologia. POl' exemplo, voces utilizam a preposic;:ao ou. Ora, e
bastante notavel, mas seguramente verdadeiro, que 0 uso dessa conjunc;:ao
s6 fOi, no campo da 16gica tecnica, da 16gica dos 16gicos, bem articulada,
bem precisada, bem posta em evidencia, numa epoca bastante recente,
recente demais para que, em suma, seus efeitosja tenham chegado ate
voces. E e pOl' isso que basta ler 0 menor texto analitico corrente, pOl'
exemplo, para vel' que, a todo instante, 0 pensamento tropec;:a, desde
que se trate, nao somente do termo identificac;:ao, mas mesmo da simples
pritica de identificar 0 que quer que seja do campo de nossa experiencia.
E preciso partir dos esquemas, apesar de tudo, digamos, inabalados no
pensamento de voces, inabalados pOl' duas raz6es: primeiro, porque
eles remetem aquilo que chamarei de uma certa incapacidade, propriamente
falando, tipica do pensamento intuitivo ou, mais simplesmente, da intuic;:ao,
o que quer dizer das pr6prias bases de uma experiencia marcada pela
organizac;:ao daquilo que se chama de sentido visual. Voces se darao
conta muito facilmente dessa impotencia intuitiva, se eu tiver a felicidade
de que, depois dessa pequena conversa, voces se ponham a colocar
para si mesmos simples problemas de representac;:ao sobre 0 que vou
lhes mostrar que pode se passar na superficie de urn toro. Voces verao
a dificuldade que terao para nao se embaralharem. E, no entanto, urn
toro e bem simples: e urn anel. Voces se embaralharao, alias, eu tambem
me embaralho como ,"oces: foi-me necessario exercicio para me encontrar
ali urn pouco e mesmo para dar-me conta do que isso sugeria e do que
isso permitia fundal' praticamente. 0 outro termo esta ligado aquilo

que se chama de instruc;:ao, isto e, que essa especie de impotencia intuitiva,1
faz-se tudo para encoraja-Ia, para assenta-Ia, para dar-Ihe urn carater
de absoluto, e isso, evidentemente, com as melhores intenc;:6es. Foi °
que aconteceu, pOl' exemplo, quando, em 1741, Euler, urn grande nome
na hist6ria da matematica, introduziu seus famosos circulos que, saibam
voces ou nao, muito fizeram, de fato, para estimular 0 ensino da 16gica
classica num certo sentido que, longe de abri-Ia, s6 podia tender a tornar
inoportunamente evidente a ideia que dela podiam fazer os simples
alunos. A coisa produziu-se porque Euler havia posta na cabec;:a - e s6
Deus sabe porque - ensinar a uma princesa, a princesa de Anhalt Dessau.
Durante todo urn periodo, ocupou-se muito das princesas, ainda nos
ocupamos com elas, e isso e deploravel. Voces sabem que Descartes
tinha a sua: a famosa Christine. E uma figura hist6rica de outro releva:
ele morreu pOl'causa dela. Isso nao e assim tao subjetivo; ha uma especie
de fedor muito particular que se destaca de tudo 0 que envolve a entidade
princesa ou Prinzessin. Temos, durante urn periodo de mais ou menos
tres seculos, alguma coisa que esta dominada pelas cartas enderec;:adas
a princesas, as mem6rias das princesas, e isso tern urn lugar eel' to dentro
da cultura. E uma especie de suplencia daquela Dama cuja func;:ao
tentei explicar-Ihes, func;:ao tao dificil de se compreender, tao dificH de
se abordar na estrutura da sublimac;:ao cortes, cujo verdadeiro alcance
nao estou muito seguro, afinal de contas, de ter-Ihes feito perceber. Na
verdade, s6 Ihes pude dar algumas projec;:6es, como se tenta representar
num outro espac;:o figuras em quatro dimens6es que nao se pode vel'.
Fiquei sabendo, com prazer, que alguma coisa disso chegou a ouvidos
que me sao pr6ximos e que comec;:am a se interessar, em outros lugares
alem daqui, pOl' aquilo que poderia ser 0 amor cortes. ]a e urn resultado,
Deixemos de lado a princesa e os embarac;:os que ela pode tel' causado
a Euler. Ele escreveu-Ihe 241 cartas, nao unicamente para faze-Ia
compreender os circulos de Euler. Publicadas em 1775 em Londres,
constituem uma sorte de corpus do pensamento cientifico da epoca.
Delas, a unica coisa que se destaca efetivamente san esses pequenos
cfrculos, esses circulos de Eulcr que SfLO circulos como todos as circulos;
trata-se simplesmente dc vcr 0 uso que deles se fez. Serviam para ex plical'
as regras do silogismo e, afinal de contas, a exclusao, a inclusao e depois
° que se pode chamar de intercessao de dois 0 que? De dois camp.os
aplicaveis a que? Mas, meu Deus, aplicaveis a muitas coisas, aplicaveis,



por exemplo, ao campo onde uma certa proposic;ao c verdadeira, aplicaveis
ao campo onde uma certa relac;ao existe, aplicaveis simplesmente ao
campo on de urn objeto existe.

Voces veem que a usa do circulo de Euler - se voces estiverem habituados
a multiplicidade das l6gicas tal como elaboraram num imenso esforc;o,
cuja maior parte esta na l6gica proposicional, relacional e l6gica das
classes - foi distinguido da maneira mais uti!. Nao posso sequer sonhar
em entrar, evidentemente, nos detalhes que necessitaria dar a distinc;ao
de tais elaborac;6es. 0 que quera simplesmente fazer reconhecer aqui
e que voces tern certamente a lembranc;a de tal au tal momenta de sua
existencia em que lhes chegou, sob essa forma de suporte, lima
demonstrac;ao 16gica qualquer de algum objcw como oojeto l6gico, quer
se tratasse de proposic;ao, relac;ao, classe, au ate mesmo de objeto de
existencia. Tomemos urn exemplo no nivel da l6gica das classes e
representemos, par exemplo, par urn pequeno circulo no interior de
urn maior, os mamiferos em relac;ao a classe dos vertebrados. Isto c
facil, e ainda mais simples, porque a l6gica das classes e certamente
aquilo que, no principio, preparou os caminhos da maneira mais c6moda
para essa elaborac;ao formal e para que nos reportemos ali a algo ja
encarnado numa elaborac;ao significante, a da classificac;ao zool6gica
simplesmente, que verdadeiramente da 0 modelo. S6 que 0 universo
do discurso, como se diz com razao, nao e urn universo zool6gico, e, se
quisermos estender as propriedades do universo da classificac;ao zool6gica
a todo 0 universo do discurso, escorregaremos facilmente num certo
numero de armadilhas que nos incitam a come tel' erros e deixam muito
rapidamente ouvir 0 sinal de alarme do impasse significativo. Urn desses
inconvenientes e, por exemplo, urn uso inconsiderado da negac;ao. Foi
justamente numa cpoca recente que esse uso se achou aberto como
possivel, a saber, justo na epoca em que se fez a observac;ao de que, no
uso da negac;ao, esse cfrculo de Euler exterior da inclusao devia desempenhar
urn papel essencial, a saber, que nao e absolutamente a mesma coisa
falar sem nenhuma precisao, por exemplo, do que c nao-homem, au do
que e nao-homem no interior dos animais. Em outros termos, que para
que a negac;ao fac;a sentido, urn sentido mais ou menos segura, utilizavel
em l6gica, e necessario saber em relac;ao a que conjunto alguma coisa
esti sendo negada. Em outros termos, se N. c nao A, e preciso saber em
que ele e nao A, a saber, aqui, em B. A negac;ao, voces a vedo - se

abrirem Arist6teles nesta ocasiao - arrastada a toda sorte de dificuldades.
Todavia, nao cfmenos contestavel que nao se esperou de forma alguma
essas observac;6es, nem tampouco se fez 0 menor uso desse Sllporte
formal, quero dizer que nao c normal fazer usa disso para se servir da
negac;ao, a saber, que 0 sujeito em seu discurso faz frequentemente
usa da negac;ao, em casos onde nao hi a menor possibilidade do mundo
de garanti-Ia sobre essa base forma!. Donde a utilidade das observac;6es
que lhes fac;o sobre a negac;ao, distinguindo a negac;ao no nivel da
enunciac;ao, ou como constitutiva da negac;ao no nivel do enunciado.
Isso quer dizer que as leis da negaC;ao, justamente no ponto em que
elas nao estao asseguradas pOl' essa introduc;ao completamente decisiva
e que data da distinc;ao recente da l6gica das relac;6es com a 16gica das
classes, que C, ern suma, para n6s, absolutamente em outra parte e
nao aU onde ela encontrou seu equilibrio que temos de definir 0 estatuto
da negac;ao. E urn lembrete, urn lembrete destinado a esclarecer-lhes
retrospectivamente sobre a importancia disto que, desde 0 principio
do'discurso deste ano, sugiro-lhes no que concerne a originalidade
primordial, ern relac;ao a essa distinc;ao, da func;ao da negaC;ao.

3

0+0

Voces veem, portanto, que esses cfrculos de Euler - nao foi Euler
que se serviu deles com esse fim. Foi necessaria, depois dele, que se
introduzisse a obra de Boole, depois a de De Morgan, para que isso
fosse plenamente articulado. Se retorno a esses circulos de Euler, portanto,
nao C porque ele pr6prio tenha feHo tao born uso assim deles, mas e



que e com seu material, com 0 uso desses cfrculos que se puderam
fazer os progressos que se seguiram e dos quais Ihes dou ao mesmo
tempo urn dos que nao sao os men ores nem 0 menos not6rio, em todo
caso particularmente interessante, de apreensao imediata. Entre Euler
e De Morgan 0 uso desses circulos permitiu uma simboliza~ao que e
tao uti! quanto Ihes parece, de resto, implicitamente fundamental, que
repousa na posi~ao desses dois circulos que se estruturam assim. E 0

que chamaremos dois circulos que se recortam, que sao especialmente
importantes, por seu valor intuitivo, que parecera a cad a urn de voces
incontestavel, se lhes fa~o observar que e em torno desses circulos que
podem articular-se, primeiro, duas rela~oes que convem ressaltar bern,
que sao, primeiro, a da reuniao. Que se trate do que quer que seja que
enumerei ha pouco, sua reuniao, e a fato de que, ap6s a opera<;ao da
reuniao, 0 que e unificado sao estes dois campos. A opera~ao dita da
reuniao, que se simboliza normalmente assim u, e precisamente 0 que
introduziu esse simbolo, e, voces veem, algo que nao e de forma alguma
parecido com a aelh;:iio. E a vantagern desses cfrculos, fazer sentiI' essa
direren~a. Nao e a rnesma coisa adicionar, por exemplo, dois cfrculos
separados ou reuni-Ios nessa posi~ao. Ha uma outra rela~ao, que e
ilustrada por esses dois cfrculos que se recortam: e a da intersec<;ao,
simbolizada pelo sinal n, cuja significa~ao e completamente diferente.
o campo de intersec~ao esta compreendido dentro do campo de reuniao.
No que se chama de algebra de Boole, mostra-se que, ate pelo men os
urn certo ponto, essa opera~ao da reuniao e bastante analoga a adi~ao,
para que se possa simboliza-Ia pelo sinal da adi~ao (+). Mostra-se igualmente
que a intersec~ao e estruturalmente bastante analoga a multiplica~ao,
para que se possa simboliza-Ia pelo sinal da multiplica~ao (x).

Garanto-Ihes que fa~o aqui urn extrato ultra-rapido, destinado a levar
voces ate onele tenho ele leva-los, e me escusojunto aqueles para quem
tais coisas se apresentam em toda a sua complexidade, quanto as elisoes
que isso comporta, pois e preciso que avancemos ainda mais longe. E:
sobre 0 ponto preciso que tenho a introduzir, 0

que nos interessa e algo que. ate De Morgan - e
temos de fiear espantados com uma semelhante
omissio -. nao tinln sido. propriamente falando.
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uso absolutamente rigoroso da 16gica; e precisamente esse campo constituido
pela extra~ao, na rela~ao desses dois cfrculos, da zona de, intercessao.
E considerar 0 que e 0 produto, quando dois cfrculos se recortam, no
nivel do campo assim definido, isto e, a reuniao menos a intersec<;ao, e
o que se chama de diferen~a simetrica, Essa diferen~a ~imetrica e 0

que vai nos reter, 0 que para n6s, voces verao porque, e do mais elevado
interesse. 0 termo diferen~a simetrica e aqui uma denominagao que
lhes pe<;o simplesmente que tomem em seu usa tradicional, e assim
que a chamaram, Nao tentem dar urn sentido analisavel gramaticalmente
a essa pretensa simetria, A .diferen~a simetrica quer dizer 0 seguinte:
esses campos, nos dois cfrculos de Euler, enquanto definem como tal
urn "ou" de exclusao. Dizendo respeito a esses dois campos [recortados],
a diferen<;a simetrica marca 0 campo tal como esta construido, se voces
dao ao au nao 0 sentido alternativo, e que implica a possibilidade de
uma identidade local entre os dois termos, e 0 uso corrente do termo
ou, que faz com que, de rata, 0 termo au. se aplique aqui Illuito bem ao
campo da reuniflO. Se uma caisa C ou A ou B, e assim que 0 campo de
sua extensao pode ser desenhado, a saber, sob a forma primeira em
que esses dois campos estao recobertos. Se, ao contrario, e exclusivo, A
ou B, e assim que podemos simboliza-Io, a saber, que 0 campo da intersec~ao
esta excluido.

Issa deve nos levar a urn retorno a uma reOexiio que diz respeito
aquilo que supoe intuitivamente 0 usa do circulo como base, como
suporte de algo que se formaliza em fun~ao de urn limite. Isso se define
muito suficientemente pelo fato de que, num plano de usa corrente, 0

que nao quer dizer urn plano natural, urn plano fabricavel, urn plano
que entrou completamente no nosso universo de instrumentos, a saber,
uma folha de papel - viviamos muito mais em companhia de folhas de
papel que em companhia de toros. Deve haver razoes para isso, mas,
~nfim, razoes que nao san eVidentes. Por que, afinal, 0 homem nao



fabric aria mais toros? Alias, durante seculos, 0 que tern os atualmente
sob a forma de folhas eram rolos, que deviam ser mais familiares com a
noc;;ao do volume em outras epocas que na nossa. Enfim, ha certamente
uma razao para que essa superficie plana seja algo que nos baste e
mais exatamente, algo com que nos bastemos. Essas razoes devem esta:
nalgum lugar. E, eu 0 indicava ha pouco, nao se poderia atribuir demasiada
im~ortancia ao fato de que, contrariamente a todos os esforC;;osdos fisicos,
a~slm como dos fil6sofos, para nos persuadirem do contrario, 0 campo
VIsual, pOI' mais que se diga, e essencialmente em duas dimensoes.
Numa folha de papel, numa superficie praticamente simples, urn circulo
desenhado delimita da maneira mais clara urn interior e urn exterior.
Eis t~do 0 segr~do, todo 0 misterio, 0 mecanismo simples do usa que
dele e feIto na llustrac;;ao euleriana da 16gica.

Coloco a voces a seguinte questao: 0 que aconteceria se Euler ao
inves de desenhar esse circulo, desenhasse meu oHo invertido, ~ste
com que quero hoje entreter voces? Aparentemente, e apenas urn caso
particular do circulo com 0 campo interior que ele define e a possibilidade
de tel' urn outro circulo no interior. Simplesmente 0 circulo interior
toea - eis 0 que, a primeira vista, alguns poderao dizer-me _ 0 circulo
interior toea no limite constituido pelo circulo exterior. S6 que nao e,
apesar de tudo, exatamente isso, no sentido de que esta bem claro da
maneira como eu 0 desenho, que a linha aqui do circulo exte~ior

c.ontinua na linha do circulo interior para se reencontrar aqui. E entao,
slmplesmente para marcar logo em seguida 0 interesse, 0 alcance dessa
forma Uio simples, eu lhes sugeriria que as observac;6es que introduzi
n.u~ .certo ponto de meu seminario, quando introduzi a func;;ao do
slgmflcante, consistiam no seguinte: em lembrar-lhes 0 paradoxo, ou
pretenso paradoxo, introduzido pela classificac;ao dos conjuntos, lembrem-
se, que nao se compreendem eles pr6prios. Lembro-lhes a dificuldade

que eles introduzem: devemos incluir ou nao esses conjuntos que nao
se compreendem eles mesmos, no conjunto dos conjuntos que nao se
compreenderri eles mesmos? Voces veem ai a dificuldade. Se sim, e,
portanto, que eles se compreenderao eles mesmos nesse conjunto dos
conjuntos que nao se compreendem eles mesmos. Se nao, achamo-nos
diante de urn impasse analogo. Isso e fadlmente resolvido, com a simples
condic;ao de que se perceba pelo menos 0 seguinte - e a soluc;ao, alias,
que deram os formalistas, os 16gicos - que nao se pode falar, digamos da
mesma maneira, dos conjuntos que se compreendem eles mesmos e dos
conjuntos que nao se compreendem eles mesmos.

EE: conjuntos que se
copreendem eles mesmos

E1E:conjuntos que nao se
compreendem eles mesmos

Em outras palavras, que os excluamos como tais da definic;iio simples
dos conjuntos, que coloquemos, afinal, que os conjuntos que se
compreendem eles mesmos nao podem ser colocados como conjuntos.
Quero dizer que, longe que essa zona interior de objetos tao consideraveis
na construc;;ao da 16gica moderna como os conjuntos, longe de que
uma zona interior definida pOI' essa imagem do oito invertido pelo
recobrimento ou pelo redobramento, nesse recobrimento de uma classe,
de uma relaC;;ao, de uma proposic;ao qualquer pOI' si mesma, pOI' seu
alcance na segunda potencia, longe que is so deixe num caso not6rio a
classe, a proposic;iio, a relac;iio de um modo geral, a categoria no interior
de si mesma de urn modo algo mais pesada, mais acentuada, isso tern
pOI' efeito reduzi-la a homogeneidade com aquilo que esta no exterior.

Como is to e concebivel? Porque, enfim, deve-se de toda maneira dizer
que, se e assim que a questao se apresenta, a saber, entre todos os
conjuntos urn conjunto que se recobre a ele mesmo, nao ha nenhuma
razao a priori de nao fazer dele urn conjunto como as outros. Voces
definem como conjunto, pOl' exemplo, todas as obras que dizem respeito
as humanidades, isto e, as artes, as ciencias, a etnografia. Voces fazem
uma lista. As obras que sac obras feitas sobre a questao do que se deve
classificar como humanidades farao parte do mesmo catalogo, isto, que



o que acabo de definir ao articular 0 titulo "obras que dizem respeito as
humanidades", faz parte do que ha a catalogar. Como podemos conceber
que algo que se coloca assim como se redobrando sobre si mesmo na
dignidade de uma certa categoria, possa praticamente nos levar a uma
antinomia, a um impasse l6gico tal como somos, ao contrario, fon;ados
a rejeita-lo? Eis alguma coisa que nao e assim de tao pouca imporUincia
como se poderia crer, porque temos visto os melhores l6gicos verem ai
uma especie de fracasso, de obstaculo, de ponto de vacila~ao de todo 0

edificio formalista, e nao sem razao. Eis, no entanto, algo que faz a
intui~ao uma sorte de obje~ao maior, sozinha inscrita, sensivel, visivel
na pr6pria forma desses dois circulos que se apresentam, na perspectiva
euleriana, como inclusos um em rela~ao ao outro.

E justamente em cima disso que vamos ver que 0 uso da intui~ao de
representa~ao do toro e completamente utilizavel. E, dado que voces
sentem bern, imagino, aquilo de que se trata, a saber, uma certa rela~ao
do significante consigo mesmo, eu lho disse, e na medida em que a
defini~ao de urn conjunto aproximou-se cada vez mais de uma articula~ao
puramente significante que ela conduziu a esse impasse. E toda a questao,
pelo fato de que se trata para n6s de por em primeiro plano que urn
significante nao poderia significar-se a si mesmo. De fato, e uma coisa
excessivamente besta e simples esse ponto tao essencial de que 0 significante,
enquanto ele pode servir a se significar a si mesmo, deve colocar-se
como diferente de si mesmo. E isso que se trata de simbolizar, em
primeiro lugar, porque e tambem isso que vamos encontrar, ate urn
certo ponto de extensao que se trata de determinar, em toda a estrutura
subjetiva ate 0 desejo, inclusive. Quando urn dos meus obsessivos, ainda
muito recentemente, ap6s ter desenvolvido todo 0 refinamento da ciencia
de seus exercicios para com objetos femininos aos quais, como e conhecido
nos outros obsessivos, se posso dizer, ele continua ligado por aquilo
que se pode chamar de uma infidelidade constante: ao mesmo tempo
impossibilidade de abandonar qualquer urn desses objetos e extrema
dificuldade de mante-los todos juntos, e, quando ele acrescenta que e
muito evidente que nessa rela~ao [relation], nesse rapport tao complicado
que necessita este tao alto refinamento tecnico, se posso dizer, na
manuten~ao de rela~6es que, em principio, devem permanecer exteriores
umas as outras, impermeaveis, se se po de dizer, urn as as outras e no
entanto ligadas, que, se tudo isso, me diz ele, nao tern outro fim senao

deixa-lo intacto para uma satisfa~ao contra a qual aqui ele trope~a, ela
deve portanto, achar-se em outro lugar, nao apenas num futuro sempre
recuado, mas manifestadamente num outro espa~o, p~sto que dessa
intactitude e de seu fim ele e incapaz, no final das contas, de dizer
sobre 0 que, como satisfa~ao, isso pode desembocat. De qualquer maneira,
temos aqui sensivel algo que, para n6s, levanta a questao da estrutura
do desejo da maneira mais quotidiana.

Voltemos a nosso torn e inscrevamos nele nossos circulos de Euler.
Isso vai exigir que se fa~a, desculpem-me, urn pequenino retorno que
nao e, por mais que possa parecer a alguem que entrasse pela primeira
vez em meu seminario, urn retorno geometrico - ele 0 sera talvez no
final, mas incidentalmente - que e, propriamente falando, topol6gico.
Nao ha necessidade alguma de que esse toro seja urn toro regular, nem
urn toro sobre 0 qual possamos tomar medidas. E uma superficie constituida
segundo certas rela~6es fundamentais que serei levado a recordarpara
voces, mas, como nao quero parecer ir longe demais do que e 0 campo

de nosso interesse, You-me limitar as coisas que ja illtroduzi e que san
muito simples. Fiz voces observarem: sobre uma superficie tal, podemos
descrever esse tipo de circulo [1], que e aquele que ja conotei para
voces como redutivel, aquele que, se ele e representado por urn pequeno
barbante que passa no fim por uma argola, eu posso, ao puxar esse
barbante, reduzi-lo a urn ponto, ou, melhor dizendo, a zero. Fiz voces
observarem que ha duas especies de outros circulos ou la~os, qualquer
que seja sua extensao, pois poderia tambem, por exemplo, aquele ali
[2], ter essa forma [2']. Isto quer dizer, urn circulo que atravessa 0 buraco,
qualquer que seja a sua forma mais ou menos fechada, mais ou menos
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.aberta. E isso 0 que 0 define: ele atravessa 0 buraco, passa pelo outro
lado do buraco. Esta aqui representado em linhas pontilhadas, ao passo
que la esta representado em linhacheia. E isso que simboliza: esse
circulo nao e redutivel, 0 que quer dizer que, se voces 0 sup6em realizado
por urn barbante passando sempre por esse pequeno arco que nos serviria
para fecha-lo, nao podemos reduzi-lo a algo depunctiformej ele continuara
sempre, qualquer que seja sua circuriferencia, no centro, a circunfer':hicia
daquilo que se pode chamar de espessura do toro. Esse circulo irredutivel,
do ponto de vista que nos interessava ha pouco, a saber, da definiC;ao
de urn interior e de urn exterior, se mostra de urn lado uma resistencia
particular, algo que, em relaC;ao aos outros circulos, confere-Ihe uma
dignidade eminente, sobre esse outro ponto eis que de repente ele vai
aparecer singularmente despojado das propriedades do precedentej pois,
se esse circulo de que lhes falo, voces 0 materializarem, por exemplo,
por urn corte de tesoura, 0 que voces obterao? De maneira nenhuma,
como no outro caso, urn pequeno pedac;o que se vai e em seguida 0

resto do toro. 0 toro continuara bem inteiro, intacto sob a forma de urn
tubo ou de uma manga de camisa.

Se, por outro lado, voces tomarem urn outro tipo de circulo [3], aquele
do qual ja lhes falei, aquele que wio e 0 que atravessa 0 buraco, mas
que the da a volta, aquele se acha na mesma situaC;ao que 0 precedente,
quanto a irredutibilidade. Ele se acha igualmente na mesma situaC;ao
que 0 precedente, no que diz respeito ao fato de que ele nao basta para
definir urn interior, nem urn exterior. Dito de outra forma: que se voces
o seg,:,em, esse circulo, e se voces abrem 0 toro com a ajuda de uma
tesoura, voces terao no fim 0 que? Ora, a mesma coisa que no caso
precedente: tern a forma de urn toro, mas e uma forma que s6 apresenta
uma diferenc;a intuitiva, que e completamente essencialmente a mesma,

do ponto de vista da estrutura. Voces tern sempre, depois dessa operaC;ao,
como no pr1meiro caso, uma manga de camisa, simplesmente e uma
manga mais curta e mais larga. Voces tern urn cinto, se quiserem, mas
nao ha diferenc;:a essencial entre urn cinto e uma manga, do ponto de
vista topo16gico: chamem-no tambem de faixa, se preferirem.

Eis-nos, pois, em presenc;:a de dois tipos de circulos que, desse ponto
de vista, alias, fazem urn s6, que nao definem urn interior e urn exterior.
Fac;:o voces observarem incidentemente que, se voces cortam 0 toro
sucessivamente seguin do urn e outro [circulo], nem por isso voces chegarflO
a fazer aquilo de que se trata e que voces obtem, porem, imediatamente
com 0 outro tipo de circulo, 0 primeiro que lhes desenhei [1], a saber,
dois pedac;os. Ao contrario, a taro nao apenas fica inteirinho, mas era,
na primeira vez que eu lhes falava, urn aplainamcnto resultante disso
e que nos permite simbolizar x

eventualmente, de uma maneira I EJ
particularmente c6moda, 0 toro y -- Z 2
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como urn retangulo que voces
podem, puxando urn pouco, abrir .
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como uma pele presa pe as quatro
pontas; definir as propriedades de correspondencia dessas bordas uma
com a outra, de correspondencia tambem de seus vertices, os quatro
vertices reunindo-se num ponto, e ter assim, de maneira muito mais
acessivel a suas faculdades de intuic;:ao ordinaria, urn meio de estudar
o que se passa geometricamente sobre 0 toro. Isto e, haved urn desses
tipos de circulo que se representara por uma linha como essa [2], urn
outro tipo de circulos por linhas como essa [3] representando dois pontos
opostos [x-x', y-y'], definidos de maneira previa como sendo equivalentes
sobre 0 que se chama de bordas da superficie desdobrada, aplainada, 0

aplainamento, como tal, sendo impossivel, ja que nao se trata de uma
supcrficie que seja metricamente identificavel a uma superficie plana,
repito-o. puramente metricamente, nao topologicamente, Aonde isso
nos leva? 0 fato de que duas secc;6es dessa especie sejam possiveis,
alias com necessidade de se recortar uma ou outra sem fragmentar de
form'a alguma a superficie, deixando-a inteira, deixando-a como uma
s6 faixa, se posso dizer, isso basta para definir urn certo genero de uma
superficie. Todas as superficies estao longe de ter genero, Se voces fazem,



particularmente. uma tal secc;ao sobre uma esfera, voces sempre terao
dois pedac;os. qualquer que seja 0 circulo. E is so para nos levar a que?

Nao fac;amos mais uma s6 secc;ao. mas duas secc;oes na base (mica do
toro. 0 que vemos aparecer? Vemos aparecer algo que certamente vai-
nos espantar imediatamente. e, a saber,
que. se os dois circulos se recortam. 0 campo
dito da diferenc;a simetrica existe
perfeitamente. sera que. pOl' causa disso.
podemos dizer que existe tambem 0 campo
da intersecc;ao? Acho que essa figura, tal
como esta construfda, e suficientemente
acessfvel a intuic;ao de voces para que voces
compreendam bem. de imediato. que tal
campo nao existe. E. a saber. que esse algo
que seria intersec;{lO, mas que nao 0 e. e
que, digo. para 0 olho - pois, evidcntemcntc, nao se pode cogitar urn s6
instante que essa intersecc;ao exista - mas que, para 0 olho, e tal como
Ihes apresentei assim, nessa figura. tal como ela esti desenhada, se
acharia talvez em algum lugal' aqui [1] nesse campo perfeitamente
continuado de urn s6 bloco. de urn s6 pedac;o, com esse campo ali [2J
que poderia analogicamente, da maneira mais grosseira para uma intuic;ao
justamente habituada a se prender as coisas que se passam unicamente
no plano, corresponder a esse campo externo onde poderiamos definir,
em relac;ao a dois circulos de Euler que se recortam. 0 campo de sua
negac;ao; a saber, se aqui temos 0 circulo A. e aqui 0 circulo B. aqui
temos AI negac;ao de A e temos aqui B Inegac;ao de B, e hi algo a formular.
no que diz respeito a intersecc;ao deIes nesses campos exteriores eventuais.

Aqui vemos. pois. ilustrado da maneira mais simples pel a estrutura
do toro. isso: que algo e possivel. algo que se po de articular assim: dois
campos que se recortam. podendo. como tais. definir sua diferenc;a
enquanto diferenc;a simetrica, mas que nao deixam de ser dois campos
dos quais se pode dizer que nao podem reunir-se e que nao podem,
tampouco, recobrir-se; em outros termos, que nao podem nem servir a
uma func;ao de ou ... ou .... nem servir a uma func;ao de multiplicac;ao
pOl'si mesma. Literalmente, eles nao podem se retomar a segunda potencia,
nao pod em refletir-se urn pelo outro nem urn no outro. eles nao tern
intersec;ao. sua intersecc;ao e exclusao deles mesmos. 0 campo onde se
esperava a intersecc;ao e 0 campo onde se sai daquilo que os concerne,
onde se est a no nao-campo.

lsso e tanto mais interessante que, na
representac;ao desses dois circulos. podemos
substituir nosso oito invertido de que
falivamos hi pouco. Encontramo-nos, entao,
diante de uma forma que para n6s e ainda
mais sugestiva. Porque tentemos lembrar-
nos daquilo com que eu pensei
imediatamente comparar esses circulos. esses
circulos que dao a volta no buraco do toro:
a algo, eu Ihes disse, que tern relac;ao com
o objeto metonfmico, com 0 objeto do desejo
enquanto tal. 0 que e esse oHo invertido.
esse circulo que se retoma a si mesmo no
interior de si mesmo? 0 que e. senao urn
circulo que, no limite. se redobra e se l
recompoe, que permite simbolizar - posto (
que sc trata de evidencia intuitiva, e os (
circulos eulerianos nos parecem
particularmente convenientes para uma certa . '! (

simbolizac;ao do limite - que permite . (
simbolizar esse limite, enquanto ele se retoma (
a si mesmo. se identifica a si mesmo. Reduzam cada vez mais a distancia
que separa a primeira argola, digamos, cia segunda, e voces tern 0 circulo(
que se apreende a si mesmo. Sera que ha. para n6s, objetos que tenham(
essa natureza, a saber, que subsistem unicamente nessa apreensao de(
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aberta. E isso 0 que 0 define: ele atravessa 0 buraco, passa pelo outro
lado do buraco. Esta aqui representado em linhas pontilhadas, ao passo
que lei esta representado em linhacheia. E isso que simboliza: esse
circulo nao e redutivel, 0 que quer dizer que, se voces 0 supoem realizado
pOl'um barbante passando sempre pOl'esse pequeno arco que nos serviria
para fecha-lo, nao podemos reduzi-lo a algo de punctiforme; ele continuara
sempre, qualquer que seja sua circmiferencia, no centro, a circunfen3ticia
daquilo que se pode chamar de espessura do toro. Esse drculo irredutivel,
do ponto de vista que nos interessava ha pouco, a saber, da defini<;ao
de urn interior e de urn exterior, se mostra de urn lado uma resistencia
particular, algo que, em rela<;ao aos outros cfrculos, confere-lhe uma
dignidade eminente, sobre esse outro ponto eis que de repente ele vai
aparecer singularmente despojado das propriedades do precedente; pois,
se esse circulo de que Ihes falo, voces 0 materializarem, pOl' exemplo,
pOl' urn corte de tesoura, 0 que voces obterao? De maneira nenhuma,
como no outro caso, urn pequeno peda<;o que se vai e em seguida 0

resta do toro. 0 toro continuara bem inteiro, intacto sob a forma de urn
tubo ou de uma manga de camisa.

Se, pOl' outro lado, voces tomarem urn outro lipo de drculo [3], aquele
do qual ja lhes falei, aquele que nao e 0 que atravessa 0 buraco, mas
que Ihe da a volta, aquele se acha na mesma situa<;ao que 0 precedente,
quanto a irredutibilidade. Ele se acha igualmente na mesma situa<;ao
que 0 precedente, no que diz respeito ao fato de que ele nao basta para
definir urn interior, nem urn exterior. Dito de outra forma: que se voces
o seg';lem, esse drculo, e se voces abrem 0 toro com a ajuda de uma
tesoura, voces terao no fim 0 que? Ora, a mesma coisa que no caso
precedente: tern a forma de urn toro, mas e uma forma que s6 apresenta
uma diferen<;a intuitiva, que e completamente essencialmente a mesma,

do ponto de vista da estrutura. Voces tern sempre, depois dessa opera<;ao,
como no prjmeiro caso, uma manga de camisa, simplesmente e uma
manga mais curta e mais larga. Voces tern um cinto, se quiserem, mas
nao ha diferen<;a essencial entre urn cinto e uma manga, do ponto de
vista topol6gico: chamem-no tambem de faixa, se preferirem.

Eis-nos, pois, em presen<;a de dois tipos de cfrculos que, desse ponto
de vista, alias, fazem urn s6, que nao definem urn interior e urn exterior.
Fa<;o voces observarem incidentemente que, se voces cor tam 0 toro
sucessivamente seguin do urn e outro [drculo], nem pOl'isso voces chegarao
a fazer aquilo de que se trata e que voces obtem, pon§m, imediatamente
com 0 outro tipo de drculo, 0 primeiro que Ihes desenhei [1], a saber,
dois peda<;os. Ao contrario, 0 toro nao apenas fica inteirinho, mas era,
na primeira vez que eu Ihes falava, urn aplainamento resultante disso
e que nos permite simbolizar x

eventualmente, de uma maneira I B
particularmente comoda, 0 toro y -- z 2, y'
como urn retangulo que voces
podem, puxando urn pouco, abrir -

I x,
como uma pele presa pe as quatro
pontas; definir as propriedades de correspondencia dessas bordas uma
com a outra, de correspondencia tambem de seus vertices, os quatro
vertices reunindo-se num ponto, e tel' assim, de maneira muito mais
acessivel a suas faculdades de intui<;ao ordinaria, urn meio de est udal'
o que se passa geometricamente sobre 0 toro. Isto e, havera urn desses
tipos de circulo que se representad. pOl' uma linha como essa [2], urn
outro tipo de cfrculos pOl'linhas como essa [3] representando dois pontos
opostos [x-x', y-y'], definidos de maneira previa como sendo equivalentes
sobre 0 que se chama de bordas da superficie desdobrada, aplainada, 0

aplainamento, como tal, sendo impossivel, ja que nao se trata de uma
superficie que seja metricamente identificavel a uma superficie plana,
repito-o, puramente metricamente, nao tapologicamente. Aonde isso
nos leva? 0 fato de que duas sec<;oes dessa especie sejam possiveis,
alias, com necessidade de se recortar uma ou outra sem fragmental' de
forma alguma a superficie, deixando-a inteira, deixando-a como uma
s6 faixa, se posso dizer, isso basta para definir urn certo genero de uma
superficie. Todas as superficies estao longe de ter genero. Se voces fazem,
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sua autodiferen<;a? Pois, de duas coisas, uma: ou eles a apreendem ou
nao a apreendem ... Mas ha uma coisa, em todo caso, que tudo que se
passa nesse nivel da apreensao implica e necessita, e que esse algo
exclui toda reflexao desse objeto sobre si mesmo. Quero dizer, suponham
que e do objeto a que se trate - como ja indiquei, que era aquilo para
que aqueles circulos iam servir - isso quer dizer que a2, 0 campo assim
definido, e 0 mesmo campo que esse que esta ali, ou seja, mio a ou - a.
Suponham, pOl' enquanto, nao disse que estava demonstrado, digo que
Ihes forne<;o hoje urn modelo, urn suporte intuitivo para algo que e
precisamente aquilo de que precisamos, no que diz respeito a constitui<;ao
do desejo. Talvez lhes pare<;a mais acessivel, mais imediatamente ao
alcance de voces fazer disso 0 simbolo da auto-diferen<;a do desejo consigo
proprio, e 0 fato de que e precisamente no desdobramento sobre si
mesmo que vemos aparecer 0 que ele encerra, se esgueira e foge em
dire<;ao ao que 0 envolve. Voces dirao: pare, deixe a coisa pOl' aqui,
pois nao e realmente 0 desejo que entendo simbolizar pelo duplo la<;o
desse oito interior, mas algo que convem muito mais a conjun<;ao do
objeto a, do objeto do desejo, como tal, consigo mesmo.

Para que 0 desejo, efetivamente, seja inteligentemente suportado nessa
referencia intuitiva it superficie do toro, convem fazer entrat ali,
evidentemente, a dimensao da demanda. Essa dimensao da demanda
eu lhes disse, pOl' outro lado, que os circulos encerrando a espessura d~
toro, como tal podiam servir muito inteligivelmente para representa-la,
e que algo - alias, que e em parte contingente, quero dizer, ligado a
uma percep<;ao inteiramente exterior, visual, ela propria demasiadamente
marcada pela intui<;ao comum para nao ser refutavel, voces verao, mas
enfim - tal como voces sac for<;ados a representar 0 toro, a saber, algo
como esse anel, voces veem facilmente quae comodamente 0 que se

passa na sucessao desses circulos capazes de se seguir de alguma forma
em helice, e segundo uma repetir;ao que e a do fio em torno da bobina,
quae comod~mente a demanda, em sua repetir;ao, em sua identidade e
distin<;ao necessarias, seu desenrolar e seu retorno sobre si mesma, e
algo que consegue facilmente tel' como suporte a estrutura do toro.

Nao e isso que pretendo hoje repetir mais uma vez. Alias, se eu so
fizesse repeti-Io, aqui, seria inteiramente insuficiente. E, ao contrario,
algo para 0 qual gostaria de chamar a atenr;ao de voces, a saber, esse
circulo privilegiado que e constituido pOl' isso que e nao apenas urn
circulo que da a volta em torno do buraco central, mas que e tambem
urn circulo que 0 atravessa. Em outros termos, que ele e constituido
pOl' uma propriedade topologica que
confunde, que adiciona 0 la<;o constituido
em torno da espessura do toro com aquele
que se Faria pOl'uma volta feita, pOl'exemplo,
em torno do buraco interior. Essa espccie
de lar;o e, para nos, de um interesse
inteiramente privilegiado, pois e ela que
nos permitira suportar, imaginal' as relar;6es
como estruturais da demanda e do desejo.
Vejamos, com efeito, 0 que se pode produzir,
no que diz respeito a tais la<;os: observem
que pode haver alguns assim constituidos, que urn outro que Ihe e vizinho
se completa, retorna sobre si mesmo, sem, de forma alguma, cortar 0

primeiro. Voces veem, dado 0 que tentei articular, desenhar, a saber, a
maneira como isso se passa de outro lade desse objeto que supomos
maci<;o, porque e assim que voces 0 intuiram tao facilmente, e que
evidentemente nao 0 e, a linha do circulo [1] passa aqui, a outra linha
[2] passa urn pouco mais longe. Nao hi nenhuma espccie de interse<;ao
desses dois circulos. Eis duas demandas que, implicando inteiramente
o circulo central com 0 que ele simboliza - ou seja, 0 objeto - e em que
medida ele esta efetivamente integrado na demanda; essas duas demandas
nao comportam nenhuma especie de cruzamento, nenhuma especie de
interse<;ao e mesmo nenhuma especie de diferenr;a articulivel entre
elas, embora ambas tenham 0 mesmo objeto incluido em seu perimetro.

Aocontrario, hi urn outro tipo de circuito, este que aqui passa efetivamente
do outro lado do toro, mais longe de se reunir a si mesmo no ponto de
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onele partiu, come<;:a aqui uma outra curva, para vir uma segunela vez
passar aqui e retornar a seu ponto ele partida. Acho que voces captaram
a coisa em questao; trata-se de nada menos que de algo absolutamente
equivalente a famosa curva do oHo invertido de que Ihes falei, hi pouco.
Aqui, as duas la<;:adas que representam a reitera<;:ao, a reduplicagao da
demanda e comportam entao esse campo de diferenga de si mesma, de
autodiferenga, que e aquilo que ressaltamos ha pouco,

aqui encontramos 0 meio de simbolizar de uma maneira sensivel, no nivel
da propria demanda, uma condi<;:ao para que ela sugira, em toda a sua
ambigtiidade e de uma maneira estritamente analoga a maneira como e
sugerida na reduplicagao de hi pouco do objeto do desejo sobre si mesmo, a
dimensao central constituida pelo vazio do desejo. Tudo isso, so trago a
voces como uma especie de proposta de exercicio, de exercicios mentais, de
exercicios com os quais voces tern de se familiarizar, se quiserem poder, no
toro, encontrar 0 ':1101' metaforico que Ihes darei, quando tiver, em cada
caso, quer se trate 'obsessivo, do histerico, do perverso, ate mesmo do
esquizofrenico, de articular a rela<;:aoentre 0 desejo e a demanda.

It pOl' isso que e sob olltras formas, sob a forma do toro desdobrado ,
aplainado, 0 que Ihes mostrei hit pouco, que vou ten tar mostrar a voces
a que correspondem os diversos casos que evoquei ate agora, a saber, os
dois primeiros drculos, pOI' exemplo, que eram drculos que faziam 0

buraco central e que se recortavam constituindo, propriamente falando,
a mesma figura de diferen<;:a simetrica que ados drculos de Euler. Eis 0

que isso da no toro esticado, certamente, dessa maneira figurada, mais
satisfatoria que a que voces viam ha pouco, porque voces podem tocar
com 0 de do 0 fato de que nao ha simetria, digamos, entre os quatro
campos dois a dois, tal como san definidos pelo cruzamento dos dois
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drculos. Voces teriam podido, ha pouco, dizer a si mesmos, e certamente
de uma ~aneira que nao teria sido urn sinal de pouca aten<;:ao, que, ao
desenhar as coisas assim e ao dar urn valor privilegiado :io que chamo,
aqui, de diferenga simetrica, tudo 0 que fa<;:oe bastante arbitrario, ja
que os dois outros campos, que fiz voces verem que se confundem, ocupavam,
talvez, em rela<;:ao a esses dois, urn lugar simetrico. Voces veem, aqui,
que tal nao se da, a saber, que os campos definidos pOI' esses dois

setores, de qualquer modo que voces os unam - e voces poderiam faze-
10 - nao sao, de forma alguma, identificaveis ao primeiro campo.

A outra figura, a saber, a do oito invertido, se apresenta assim. A
nao-simetria dos dois campos e ainda mais evidente.

Os dois circulos que desenhei em seguida, sucessivamente, sobre 0 contomo
do toro como definindo dois circulos da demanda, enquanto nao se recortam,
ei-Ios assim simbolizados. Ha um deles [Al que podemos identificar puramente
- falo dos dois circulos da demanda, tal como acabo de defini-los, uma vez que
incluiam tambem 0 buraco central - um pode facilmente definir-se, situar-se
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sobre 0 toro esticado como uma obliqua religando, em diagonal, urn vertice ao
mesmo ponto em que ele esta realmente na margem oposta, ao vertice oposto
de sua posi<;flO,AB.A segunda lac;ada [A'] que eu havia desenhado ha pouco, se
simbolizaria assim: comec;ando num ponto qualquer aqui, ternos aqui A', aqui
C, urn ponto C que e 0 mesmo que este ponto C', e terminando aqui em B', A'
C C' B'. Nao ha, aqui, nenhuma possibilidade de distinguir 0 campo que esta
em A A'; ele nao tern nenhum privilegio em relac;ao a esse campo aqui [BB'].

A' A

o mesmo nao se da se e, ao contrario, 0 oito interior que simbolizamos,
pois entao ele se apresenta assim. Eis urn desses campos: e definido
pelas partes sombreadas aqui. Ele, definitivamente, nao e simetrico
com 0 que r~sta do outro campo, por mais que voces se esforcem por
recomp6-lo. E bastante evidente que voces podem recomp6-lo da seguinte
maneira, que esse elemento aqui, digamos 0 x, vindo para ca, esse y
vindo aqui e este z vindo aqui, voces tern a forma definida pela auto-
diferenc;a desenhada pelo oito interior.

Isso, cuja utilizac;ao veremos em seguida, pode parecer a voces urn
pouco fastidioso, ate superfluo, no momenta mesmo em que tento articula-
10 para voces. Todavia, gostaria de faze-Ios observar para que serve isso.
Voces vem bem: to do 0 acento que ponho na definic;ao desses campos e
destinado a mostrar-Ihes em que eles sao utilizaveis, esses campos da
diferenc;a simetrica e do que chama de autodiferenga, em que sao utilizaveis
para urn certo fim e em que eles se sustentam como existindo em relac;ao
a urn outro campo que eles excluem. Em outros termos, se, para estabelecer
sua func;ao dissimetrica, dou-me a todo esse trabalho, e porque ha uma
razao. A razao e a seguinte: e que 0 toro, tal como esta estruturado
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pura e simplesmente como superficie, e muito dificil simboJizar, de urn
modo valido, 0 que chamarei de sua dissimetria. Em outros termos,
quando voces 0 veem esticado, a saber, sob a forma desse retangulo,
sera preciso, para reconstituir 0 toro, que voces concebam, primeiro,
que eu 0 dobre novamente e faga urn tubo, depois que eu junte uma
ponta do tubo a outra e faga urn tubo fechado; e evidente que 0 que
fac;o num sentido posso fazer tambem no outro. Posto que se trata de
topologia, e nao de propriedades metricas, a questao do maior comprimento
de urn lado em relac;ao ao outro nao tern nenhuma significac;ao. Que
nao e isso 0 que nos interessa, ja que e a func;ao reciproca desses circulos
que se trata de utilizar. Ora, justamente nessa reciprocidade, eles parecem
poder ter fungoes estritamente equivalentes. Da mesma forma, essa
possibilidade esta na base do que eu, em primeiro lugar, tinha deixado
surgir, aparecer desde 0 principia para voces na utilizac;ao dessa fungao
do taro como de uma possibilidade de imagem sensfvel para seu prop6sito.
E que, em certos sujeitos, certos neur6ticos, por exemplo, vemos, de
alguma forma, de uma maneira sensfvel, a projec;ao, se se pode exprimir
assim, dos pr6prios circulos do desejo, em toda a medida em que se
trata, para eles, se posso dizer, de sair desses circu]os nas demandas
eXigidas do Outro. E e 0 que simboJizei, ao lhes mostrar isso: e que, se
voces desenham um toro, voces podem simplesmente imaginar um outro
toro que encerra, se se po de dizer, de certa maneira 0 primeiro. E preciso



trata; e, p,orconseguinte, 0 estatuto topologico que buscamos como utilizavel
em nosso modelo vai fUgir e escapar de nos. E justament~ porque nos
foge e nos escapa que se revelanl fecundo para nos. Experimentemos
urn outro metodo para marcar aquilo de que os matematicos, os topologos,
dispensam perfeitamente na definic;ao, no uso que fazem dessa estrutura
do toro em topologia; eles mesmos, na teoria geral das superficies,
valorizaram a func;ao do toro como elemento irredutivel de toda reduC;ao
das superficies aquilo que se chama de uma forma normal. Quando digo
que e urn elemento irredutivel, quero dizer que nao se pode reduzir 0 toro
a outra coisa. Podemos imaginar tantas formas de superficies tao complexas
quanta voces queiram, mas sera sempre necessario ter em conta a funC;ao
toro em toda planificaC;ao, se assim posso exprimir-me, em toda triangulaC;ao
na teoria das superficies. 0 toro nao basta, SaDnecessarios outros germes,
e necessario, principalmente, a esfera, e necessario isto a que ate hoje
nao fiz alusiio: introduzir a possil!'lidad( d ' fJue se chama de cross-cap e a
possibilidade de buracos. Quando voces tem a esfera, 0 toro, 0 cross-cap e
o buraco, voces podem representar qualquer superficie que se chama de
compacta, is to e, uma superficie que seja decomponivel em fragmentos.
Ha outras superficies que nao sao decomponiveis em fragmentos, mais nos
as deixamos de lado.

Retornemos ao nosso toro e a possibilidade
de sua orientac;ao. Sera que poderemos faze-
la em relac;ao a esfera ideal, sobre a qual ele
se engancha? Essa esfera nos pod em os sempre
introduzi-la, a saber, que com uma suficiente
potencia de folego, qualquer toro pode vir a
se representar como uma simples alc;a na
superficie de uma esfera, que e uma parte
dele mesmo suficicntemente inflada. Sera que
pelo intermedio da esfera poderemos, se posso
dizer, remergulhar novamente 0 toro naquilo que, voces sentem-no bern,
buscamos por enquanto, a saber, esse terceiro termo que nos permite
introduzir a dissimetria de que necessitamos entre os dois tipos de circulos?
Essa dissimetria, todavia tao evidente, tao intuitivamente sensivel, tao
irredutivel mesmo e que e, no en tanto, tal como se manifesta a proposito
como sendo esse algo que observamos sempre em todo desenvolvimento
matematico: a necessidade, para que isso comece a andar, de esquecer
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ver bem que cad a urn dos circulos, que SaDcireulos em torno do buraco,
podem ter, por simples rolamento, sua correspondencia nos circulos
que passam atraves do buraco do outro toro; que urn toro, de certa
maneira, e sempre transformavel em todos os seus pontos num toro
oposto.

_1 __

o que se trata de ver e 0 que originaliza uma das func;6es circulares,
ados circulos cheios, por exemplo, em relac;ao aquilo que chamamos,
em outro momento, de circulos vazios. Essa diferenc;a existe com muita
evidencia. Poderfamos, por exemplo, simboliza-la, formaliza-la, indicando
por urn pequeno sinal sobre a superficie do toro desdobrado, em retangulo,
se qUiserem, a anterioridade segundo a qual se faria 0 encolhimento, e
se chamamos esse lado de a minusculo e esse outro de b minusculo,
anotar por exemplo a < b, ou inversamente. Seria isso uma notac;ao
com que ninguem jamais sonhou em topologia e que teria algo de
completamente artificial, pois nao se ve por que urn toro seria, de alguma
maneira, urn objeto que teria uma dimensao temporal. A partir desse
momento, e completamente dificil simboliza-lo de outra forma, ainda
que se veja bem que ha, ali, algo de irredutivel e que constitui, mesmo,
propriamente falando, toda a virtude exemplar do objeto torico.

J-Iaveria uma outra maneira de ten tar aborda-lo. Esta bem claro que
e pelo fato de s6 considerarmos 0 toro como super/Icie, e nao tomando
suas coordenadas senao de sua pr6pria estrutura, que somos postos
diante desse impasse, cheio para nos de conseqi.iencias ja que, se,
eVidentemente, os circulos - em relac;iio aos quais voces me verao tender
a faze-los servir para fixar a demanda, obviamente, em suas relac;6es
com outros circulos que tem relaC;aocom 0 desejo - se eles SaDestritamente
reversfveis, sera isso algo que desejemos ter como modelo? Certamente
nao. E, ao contrario, do privilegio essencial do buraco central que se



alguma coisa no ponto de partida. Isso voces van encontrar em toda
especie de progresso formal; esse algo de esquecido e que literalmente
se esgueira de n6s, foge de n6s no formalismo. Sera que vamos poder
captura-lo, pOl' exemplo, na referencia de algo que se chama de tubo
na esfera?

De fato, olhem bem 0 que se passa e 0 que nos dizem, que toda
superficie formalizavel pode-nos dar, na redw;ao, a forma normal. Dizem-
nos que isso conduzira sempre a uma esfera, com 0 que? Com toros
inseridos nessa aqui e que podemos validamente simbolizar assim. Passo-
lhes a teoria. A experiencia pro va que e estritamente exato. Que, alem
disso, teremos 0 que se chama de cross-cap. Esses cross-cap, abro mao
de falar neles hoje, mas sera preciso que Ihes fale a respeito, porque
eles nos prestarao gran des servi~os.

Contentemo-nos em considerar 0 toro. Poderia vir a ideia de voces uma
al~a como essa aqui, que seria nao exterior a esfera, mas interior, com urn
buraco para entrar nela, e algo de irredutfvel, de ineliminavel, e seria necessario,
de alguma maneira, distinguir os toros exteriores e os toros interiores. Em
que e que isso nos interessa? Muito precisamente a prop6sito de uma forma
mental que e necessaria a toda a nossa intui~ao do nosso objeto. De fato, na
perspectiva plat6nica, aristotelica, euleri ana de urn Umwelt e de

urn Innenwelt, de uma domina~ao colocada de safda na divisao do interior
e do exterior, sera que nao colocarfamos tudo 0 que experimentamos e
'mormente em analise, na dimensao do que chamei, outro dia, de subterraneo:
a saber, 0 corredor que se perde na profundeza, ou seja, no maximo,

quero dizer em sua forma mais desenvolvida segundo essa forma? E
extremamente exemplar fazer sentir, a prop6sito, a nao independencia
absoluta dessa forma; pois, repito, pOl' mais que se chegue a formas
reduzidas, que san as formas inscritas, vagamente esbo<;adas no quadro
no desenho, para dar urn suporte ao que estou dizendo, e absolutamente
impossfvel sustentar, mesmo pOl'urn instante, na diferen~a, a originalidade
eventual da al~a interior em rela<;ao a al<;a exterior, para empregar os

termos tecnicos.
Basta, eu acho, tel' urn pouco de imagina~ao, para vel' que se trata

de algo que materializamos em borracha, basta introduzir 0 dedo aqui
e enganchar do interior 0 anel central desse punho, tal como ele esta
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assim constituido, para extrai-lo para 0 exterior exatamente segundo
uma forma que sera essa aqui, isto e, urn toro exatamente 0 mesmo,
sem nenhuma especie de rasgadura, nem mesmo, propriamente falando,
de inversao. Nao ha nenhuma inversao, 0 que era interior, isto e, x, 0

caminhar assim do interior do corredor, torna-se exterior porque sempre
o foi. Se isso surpreende voces, posso ainda ilustra-Io de uma maneira
mais simples, que e exatamente a mesma, porque nao hi diferenc;a
alguma entre is so e 0 que Ihes vou mostrar agora e que eu Ihes havia
mostrado desde 0 primeiro dia, esperando faze-Ios sentiI' de que se
tratava. Suponham que seja no meio de seu percurso, 0 que e exatamente
a mesma coisa, do ponto de vista topol6gico, que 0 toro seja tornado na
esfera. Voces tern, aqui, urn pequeno corredor, que caminha de urn
buraco a outro buraco. Aqui, acho que lhes e suficientemente sensivel
que nao e dificil, simplesmente fazendo abaular urn pouco 0 que voces
podem agarrar pelo corredor com 0 dedo, fazer surgir uma figura que



~ .sera mals ou men os essa, de alguma coisa que e aqui uma alc;a e cujos
dois buracos que se comunicam com 0 interior estao aqui em pontilhadas.

Chegamos, pois, a urn fracasso a mais, digo, a impossibilidade, pOl'
uma referencia a uma terceira dimensao, aqui representada pela esfera,
de simbolizar esse algo que ponha 0 toro, se se pode dizer, em seu lugar
em relac;:ao a sua propria dissimetria. 0 que vemos, uma vez mais,
manifestar-se, e 'IIgo que e introduzido pOl' esse simplissimo significante
que eu Ihes trouxe no inicio, do oito interior, ou seja, a possibilidade
de urn campo interior como sendo sempre homogeneo '10 campo exterior.
Isso e uma categoria tao essencial de se marcar, de imprimir no eS1Jirito
de voces, que achei dever hoje, sob 0 risco de cansa-Ios, ate de flltiga-
los, insistir durante uma so de nossas aulas. Espero que voces venham
a vel' a utilidade disso, daqui em diante.
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Nao e forc;:osamente com a ideia de poupar voces, nem voces, nem
ninguem, que pensei hoje, para esta sessao de retomada, num momenta
que e uma corrida de dois meses que temos pel a frente para terminal'
de tratar esse assunto dificH, que pensei fazer hoje uma especie de
revezamento. Eu quero dizer que ha muito tempo tinha vontade, nao
apenas de dar a palavra a algum de voces, mas mesmo precisamente
da-Ia a Sr." Aulagnier. Ha muito tempo que pen so nisso, ja que e no dia
seguinte de uma comunicac;ao que ela fez numa de nossas sess6es cientificas.
Essa comunicac;:ao, nao sei pOl' que alguns de voces, que nao estao
aqui, infelizmente, em razao de uma especie de miopia caracteristica
de certas posic;:6es que, alias, chamo de mandarinais, pois esse termo
fez sucesso, acreditaram vel' nao sei que retorno a letra de Freud, quando
aos meus ouvidos, me pareceu que a Sr.a Aulagnier, com uma particular
pertinencia e acuidade, manejava a distinc;:ao longamente am'ldurecida,
ja naquele momento, entre a demanda e 0 desejo. Seja como for, hei
alguma chance de que se reconhec;a melhor a si mesmo sua propria
posteridade do que os outros. Havia, da mesma forma, alguem que
estava de acordo comigo sobre esse ponto: era a propria Sr.a Aulagnier.
LamenlO. pais. tel' le\'ado tanto tempo para dar-Ihe a palaua. talvez 0

sentilllento. alhis. e;\;cessh'o de algo que sempre nos pressiona e nos
forc;a a avanc;:ar. .

]ustamente hoje vamos fazer essa especie de 1'190 que consiste em
passar pOl' aquilo que. no espfrito de algum de voces. pode responder,
frutificar. a proposito do caminho que temos percorrido juntos - e ja e



grande, desde 0 momentoque eu evoco - e e muito especialmente nesse
ponto de interse<;ao, nesse cruzamento constituido no espirito da Sr.a

Aulagnier sobre 0 que eu disse recentemente sobre a angustia, que
ocorreu dela ter-me oferecido, ha algumas sessoes, de intervir aqui. E,
portanto, em razao de uma oportunidade que vale 0 que teria valida
uma outra, 0 sentimento de tel' algo a Ihes comunicar e, exatamente a
indicar, sobre a angustia, e is so na rela<;ao mais estreita daquilo que
ela, como voces, ouviu do que eu professo este ano sobre a identifica<;ao,
que ela vai trazer-Ihes algo que ela preparou muito cuidadosamente, a
fim de terminal' urn texto. Esse texto, que ela teve a bondad~ de me
apresentar, quero dizer que 0 examinei com ela on tern e, devo dizer,
tudo 0 que fiz foi encoraja-Ia a apresenta-Io. Tenho certeza de que
representa urn excelente medium e, com isso, quero dizer que nao e
uma media daquilo que, creio, os ouvidos mais sensiveis, os melhores
dentre voces podem ouvir, e a maneira como as coisas podem ser retamadas,
em razao dessa escuta. Direi, pois, depois dela tel' concebido esse texto,
qual uso pretendo dar a essa etapa que deve constituir 0 que ela nos
traz, que uso penso dar-Ihe em seguida.

Exposic;ao da Sra. Aulagnie~
Angustia e identifica~ao

Durante as ultimasjornadas provinciais, urn certo numero de interven<;oes
trataram da questao de_saber se se podia definir diferentes tipos de angUstia.
Foi assim que se perguntou se se devia dar, pOl'exemplo, urn status particular
a angUstia psic6tica.

Direi, imediatamente, que sou de uma opiniao urn pouco diferente;
a angustia, quer apare<;a no sujeito dito normal, no neur6tico ou no
psic6tico, me parece responder a uma situa<;ao espedfica e identica
do eu e esta mesmo ai a que me parece ser urn de seus trac;os caracteristicos.
Quanto ao que se poderia chamar de posit;iio do sujeito frente a angustia,
na psicose, pOl' exemplo, p6de-se vel' que, se nao se tenta definir melhor
as relac;oes existentes entre afeta e verbalizac;ao, podc-se ehegar a uma
especie de paradoxo que se exprimiria assim: par urn lado, a psic6tico
seria alguem particularmente sujeito a angustia - e mesmo na resposta
em espelho que ele suscitaria no analista que se deveria buscar uma
das dificuldades maiores da cura - pOl' outro lado, foi-nos dito que ele

seria incapaz de reconhecer sua angustia, que ele a manteria a distancia,
que ele se alien~ria dela. Enuncia-se, com isso, uma posi<;aoinsustentavel,
se nao se tenta ir urn poueo mais longe. De fato, 0 que significaria
exatamente reconhecer a angustia? Ela nao espera e nao tern necessidade
de ser nomeada para submergir 0 eu, e nao compreendo a que se poderia
querer dizer, ao dizer que 0 sujeito e angustiado sem 0 saber. Podemos
nos pergun tar se a pr6prio da angUstia nao e justamen te 0 nao se nomear;
o diagn6stico, a denominac;ao, s6 pode vir do lado do Outro, daquele
diante de quem ela aparece. Ele, a sujeito, e 0 afeta da angustia, ele a
vive totalmente e e exatamente essa impregna<;ao, essa captura de seu
eu que se dissolve, que the impede a media<;ao da palavra.

Podemos, nesse nivel, fazer um primeiro paralelo entre dois estados
que, par mais diferentes que sejam, me parecem representar duas posi<;oes
extremas do eu, tao opostas quanto complementares: quem falar do orgasmo.
Ha, nesse segundo caso, a mesma incompatibilidade profunda entre a
possibilidade de vive-Io e a de tamar a distancia necessaria para reconhece-
10 e defini-Io no hie et nunc da situa<;ao, desencadeando-o.

Dizer que se e angustiado indica em sija tel' po dido tomar uma eerta
distancia em rela<;ao ao vivido afetivo; isso mostra que 0 eu ja adquiriu
um certo eontrole e objetividade em rela<;ao a um afeto do qual, a partir
desse momenta, pode-se duvidar que mere<;a ainda 0 nome de angustia.
Nao preciso lembrar, aqui, 0 papel metaf6rico, mediador da palavra,
nem a distancia existente entre uma vivencia afetiva e sua tradu<;ao
verbal. A partir do momenta em que 0 homem poe em palavras seus
afetos, ele faz deles justamente outra coisa, faz deles pela palavra um
meio de comunica<;ao, ele os faz entrar no dominio da rela<;ao e da
intencionalidade; transforma em comunicavel 0 que foi vivido no nivel
do cor po e que, como tal, em ultima analise, permanece como algo da
ordem do nao-verbal. Todos sabemos que dizer que se ama alguem s6
tern longinquas relac;oes com 0 que e, em fun<;ao desse mesmo amor,
sentido no nivel corporal. Dizer a alguem que 0 desejamos - lembra-
nos 0 Sr. Lacan - e inclui-Io em nosso fantasma fundamental. E tambem,
provavelrnente, fazer elisso a testemunho, a testemunha de nosso pr6prio
signiflcante. Seja a que for que possarnos dizer a esse respeito, welo e
feito para nos mostrar a distancia existente entre a afeta enquanto
emoc;ao corporal, interiorizada, enquanto alga que adquire a sua fonte
mais profunda naquilo que, pOl' definic;ao, nao pode se exprimir ern



palavras, eu quero falar do fantasma, e a palavra que nos aparece,
assim, em toda a sua func;ao de metafora. Se a palavra e a chave magica
e indispensavel que pode apenas nos permitir entrar no mundo da
simbolizac;ao, ora, penso que justamente a angustia responde a esse
momenta em que essa chave nao abre mais nenhuma porta, em que 0

eu tern de enfrentar 0 que esta pOI' tras ou adiante de toda simbolizac;ao,
em que 0 que aparece e 0 que nao tern nome, essa "figura misteriosa",
esse:'Iugar de onde surge urn desejo que nao se pode mais apreender",
em que se produz, para 0 sujeito, uma telescopagem entre fantasma e
realidade; 0 simb6lico se esvai para dar lugar ao fantasma enquanto
tal, 0 eu ai se dissolve e e essa dissoluc;ao que cha]l1amos de angustia.

E certo que 0 psic6tico nao espera a analise para conhecer a angustia.
E certo tambem que, para todo sujeito, a relac;ao analitica e, nesse
dominio, urn terreno privilegiado. Nao e para nos espantarmos, se admitimos
que a angustia tern as relac;6es mais estreitas com a identificac;ao. Ora,
se na identificac;ao trata-se de algo que se passa no nivel do desejo,
desejo do sujeito em relac;ao ao desejo do Outro, torna-se evidente que
a fonte maior da angustia, em analise, vai-se encontrar naquilo que e
sua pr6pria essencia: 0 fato de que 0 Outro e, nesse caso, alguem cujo
desejo mais fundamental e nao de'sejar, alguem que, pOI' isso mesmo,
se permite todas as projec;6es possiveis, desvela-as tambem em sua
subjetividade fantasmatica e obriga 0 sujeito a se colocar periodicamente
a pergunta de 0 que e 0 desejo do analista, desejo sempre presumido,
jamais definido, e pOI' isso mesmo podendo, a todo momento, tornar-se
esse lugar do Outro, de onde surge, para 0 analisad061 a angustia.

Mas, antes de ten tar definir os parametros da situac;ao ansiogenica,
parametros que s6 se podem dcscllhar a partir dos problemas pr()prlos :\
ldentificac;ao, pode-se colocar uma primeira pergunta de ordem mais descritiva,
que e esta: 0 que entendemos, quando falamos de angustia oral, de castra<;ao,
de mOTte? Tentar diferenciar esses diferentes termos no nivel de uma especie
de escala quantitativa e impossivel: nao existe angusti6metro. Nao se e
pouco ou muito angustiado: ou se e, ou na.o se e.

o unico caminho que permite uma resposta, nesse nivel, e 0 de nos
colocarmos no lugar que nos cabe, 0 daquele que pode, e s6 ele, definir
a angustia do sujeito a partir do que essa angustia Ihe sinaliza. Se e
verdade, como observou 0 Sr. Lacan, que e muito diffcil falar da angustia
enquanto sinal, no nivel do sujeito, parece-me certo que sua aparic;ao

designa, assinala 0 Outro enquanto fonte, enquanto lugar de onde ela
surgiu, e talvez nao seja inutillembrar, a esse prop6sito, que nao existe (
afeto que suportemos tao mal, no outro, quanta a angustia, que nao ha (
Dutro afeto ao qual nos arrisquemos tanto a responder de forma paralela.
o sadismo, a agressividade podem, pOI' exemplo, suscitar no parceiro {
uma rea<;ao inversa: masoquista ou passiva; a angustia s6 pode provocar (
a fuga ou a angustia. Ha, aqui, uma reciprocidade de resposta que nao (
deixa de levan tar um problema. 0 Sr. Lacan insurgiu-se contra essa
tentativa feita pOI'muitos, que seria a procura de urn conteudo da angUstia. (
Isso me lembra 0 que ele h, \ L! dito, a respeito de algo bem diferente, (
que para tirar urn coelho de uma cartola era preciso te-Io posta la (
dentro, primeiro. Ora, pergunto-me se a angUstia nao aparece,justamente, (
nao somente quando 0 coelho e tirado, mas quando ele se foi pastaI' 0
capim, quando a cartola s6 representa algo que se assemelha ao taro, (
mas que envolve urn lugar negro cujo conteudo nomeavel qualquer se I
evaporou, face ao qual 0 eu nao tern mais nenhum ponto de referencia,
pois a primeira coisa que se po de dizer da angustia e que sua aparic;ao (
e sinal do desaparecimento momentaneo de toda referencia identificat6ria (
possive!. E somente a partir dai que se pode responder, talvez, a pergunta (
que eu levantava quanta as diferentes denomina<;6es que podemos dar (
a angustia, e nao no nivel da definic;ao de urn conteudo, 0 pr6prio
sujeito angustiado tendo, poderiamos dizer, perdido seu conteudo. Nao (
me parece, em outros termos, que se possa tratar da angustia enquanto (
ta!' Para dar urn exemplo, direi que fazer isso me pareceria tao falso
quanto querer definir um sintoma obsessivo, ficando no nivel do movimento
a.utom<hico que pode representa-Io. A angustia nao nos pode en sinal' (
nada sohl'l' si 111('1'111:1,1'Cn;10 :I considerarl11os COIllO a conseqiiencia, 0 (

resultado de um impasse onele se en contra 0 eu, sinal, para n6s, de urn
obstaculo surgido entre essas duas linhas paralelas e fundamentais cujas
relac;6es formam 0 ponto capital de toda a estrutura humana: a identificac;ao (
e a castrac;ao. Sao as relac;6es entre esses dois eixos estruturantes nos (
diferentes sujeitos que YOU tentar esbo<;ar para ousar uma defini<;ao do
que e a angustia, daquilo que, segundo os casos, ela nos da 0 testemunho. (

o Sr. Lacan, no seminario de 4 de abril, ao qual eu me refiro ao (
longo desta exposic;ao, nos disse que a castrac;ao podia ser concebida (
como uma passagem transicional entre 0 que esta no sujeito, como

(suporte natural do desejo, e essa habilitac;ao pela lei grac;as a quall?le



i~(
~d
~ ( "1

vai se tomar 0 penhor por onde ele vai se designar no lugar onde ele
tern que se manifestar como desejo. Essa passagem transicional e 0 que
deve permitir atingir a equivalencia penis-falo, is to e, que 0 que era,
enquanto emogao corporal, deve tomar-se, ceder lugar a urn significante,
pois e somente a partir do sUjeito e jamais a partir de urn objeto parcial,
penis ou outro, que pode tomar urn sentido qualquer a palavra desejo.
"0 sUjeito demanda e 0 falo deseja", dizia 0 Sr. Lacan; 0 falo, mas
nunca 0 penis. 0 penis e s6 urn instrumento a servic;o do significante
falo, e, se ele po de ser instrumento muito ind6cil e justamente porque,
enquanto falo, e 0 sujeito que ele designa, e, para que isso funcione, e
preciso que 0 Outro justamente 0 reconhe<;a, 0 escolha, nao em fun<;ao
desse "suporte natural", mas porque ele e, enquanto sujeito, 0 significante
que 0 Outro reconhece, a partir de seu proprio lugar de significante.

o que diferencia, no plano do gozo, 0 ato masturbat6rio do coito,
diferen<;a evidente, mas impossivel de explicar fisiologicamente, e que
o coito, por mais que os dais parceiros lenham podido, em sua historia,
assumir sua castragao, faz com que, no momenta do orgasmo, 0 sUjeito
va encontrar, nao como alguns disseram uma especie de fusao primitiva
- pois, afinal, nao vemos pOl' que 0 gozo mais profundo que 0 homem
possa experimentar deveria forgosamente ser ligado a uma regressao
tambem total - mas, ao contrario, 0 momenta privilegiado em que, pOl'
urn instante, ele atinge essa identifica<;ao sempre buscada e sempre
fUgidia em que ele, sujeito, e reconhecido pelo outro como 0 objeto de
seu desejo mais profundo, mas em que, ao mesmo tempo, gra<;as ao
gozo do outro, pode reconhece-Io como aquele que 0 constitui enquanto
significante falico. \Jesse instante unico, demanda e desejo podem, por
urn instante fugaz, coincidir, e e isso que da ao eu esse desabrochamento
identificat6rio do qual 0 gozo tira sua Fonte. 0 que nao se deve esquecer
e que, se nesse inslante demanda e desejo coincidem, 0 gozo traz, todavia,
em si a Fonte da insatisfa<;ao mais profunda, pois, se 0 desejo e, antes
de mais nad~, desejo de continuidade, 0 gozo e, 'pOl' defini<;ao, algo de
instantiineo. E isso que faz com que, imediatamente depois, se restabelec;a
a distiincia entre desejo e demanda, e a insatisfagao, que e tambem
garantia da perenidade da demanda.

Mas, se ha simulacros da angustia, ha ainda mais simulacros de gozo,
pois, para que tal situa<;ao identificat6ria, Fonte do verdadeiro gozo,

seja possivel, e ainda preciso que os dois parceiros tenham evitado 0

obstaculo maior que os espreita, e que e que, para urn dos dois, ou
para os dois, 0 que se tern a ganhar ou perder tenha permanecido fixado
no objeto parcial, enfim, de uma relac;ao dual onde eles, enquanto sujeitos,
nao tern lugar. Pois, 0 que nos mostra tudo 0 que esta ligado a castra<;ao
e que, longe de exprimir 0 temor de que Ihe corte 0 penis, mesmo se e
assim que 0 sujeito pode verbaliza-Io, trata-se do temor de que Ihe seja
deixado e que se Ihe corte todo 0 resto, isto e, que se tenha interesse
pOl' seu penis ou pOl' seu objeto parcial, suporte e font~ do prazer, e
que se 0 negue, que se 0 desconhe<;a enquanto sujeito. E pOl' is so que
a angustia tern, nao apenas rela<;6es estreitas com 0 gozo, mas que
uma das situa<;6es mais facilrnente ansiogenicas e bem aquela onde 0

sujeito e 0 Outr~ tern de se enfrentar nesse nivel.
Vamos, entao, ten tar ver quais SaD os obstaculos que 0 sujeito pode

encontrar, nesse plano. Nao representam nada mais, senao as pr6prias
Fontes de toda angustia. Para tanto, teremos de nos rcportar aquilo que
chamaremos de relag6es de objeto prc-genitais, nessa cpaca, entre tad as
determinantes para 0 destino do sujeito, em que a media<;ao entre 0

sujeito eo Outro, entre demanda e desejo, se fez em tomo desse objeto
cujo Iugar e defini<;ao continuavam muito ambiguos, e que e dito 0

objeto parcial. A relac;ao entre 0 sujeito e esse objeto parcial outra coisa
mais nao e senao a relac;ao do sujeito com seu pr6prio corpo, e e a
partir dessa relac;ao, que permanece fundamental para todo humano,
que toma seu ponto de partida e se molda toda a gama daquilo que esta
incluido no termo relac;ao de objeto. Que nos detenhamos na fase oral,
anal ou falica, em todas se encontram as mesmas coordenadas. Se escolho
a fase oral, e simplesmente porque, para 0 psic6tico, do qual falaremos
daqui a pouco, ela me parece ser 0 momento fecundo daquilo que chamei,
em outra ocasiao, de "abertura da psicose". Como podemos deflni-Ia?
POl' uma demanda que, desde 0 inicio, dizem-nos, e demanda de outra
coisa. Por uma resposta tambem que e nao somente, e de uma maneira
evidente, resposta a outra coisa, mas e - e e urn ponto que me parece
importantissimo - 0 que constitui 0 que e urn grito, urn apelo, talvez,
como demanda e como desejo. Quando a mae responde aos gritos da
crianc;a, ela os reconhece, constituindo-os como demanda, mas 0 que
e mais grave e que ela os interpreta no plano do desejo: desejo da crianc;a
de te-Ia ali perto, desejo de Ihe tornar algurna coisa, desejo de agredi-



la, pouco importa. 0 que e certo e que, por sua resposta, 0 Outro vai
dar a dimensao desejo ao grito da necessidade, e que esse desejo de
que a crian<;;a e investida e sempre, no inicio, 0 resultado de uma
interpreta<;;ao subjetiva, fun<;;aoapenas do desejo materno, de seu proprio
fantasma. It pel a via do inconsciente do Outro que 0 sujeito faz sua
entrada no mundo do desejo. Seu proprio desejo, ele tera, antes de
mais nada, de constitui-Io como resposta, como aceita<;;ao ou recusa de
tamar 0 lugar que 0 inconsciente do Outro Ihe designa. Parece-me que
o primeiro tempo do mecanismo-chave da rela<;;aooral, que e a identifica<;;ao
projeth;a, parte da mae: ha uma primeira proje<;;ao, no plano do desejo,
que vem dela; a crian<;;a tera de se identil"icar ali ou de combater, ncgar
ullla iclelltifica<;;:1oque cia pocler:l sentir como determinante. E, nessa
primeira faseG2 da cvolu<;;ao humana, csta tambem a resposta que ela
podera dar, a proposito da descoberta do que sua demanda esconde. A
partir desse momenta, a gozo, que nao espera a organiza<;;ao falica para
entrar em jogo, tomara esse lado revela<;;ao que guardara sempre; pais,
se a frustra<;;ao e 0 que significa para 0 sujeito a distiincia existente
entre necessidade e desejo, a gozo, pela marcha inversa, Ihe revela,
respondendo ao que nao estava formulado, a que esta para alem da
demanda, isto e, 0 desejo.

Ora, que vemos, nisso que e a rela<;;aooral? Antes de tudo, que demanda
e resposta se significam para os dois parceiros em torno da rela<;;ao
parcial boca-seio. Poderemos chamar esse nivel de nivel do significado;
a resposta vai provocar, no nivel da cavidade oral, uma atividade de
absor<;;ao, fonte de prazer; urn objeto externo, a leite, vai se tornar
substiincia propria, corporal. A absorc;:1o- e daf que ela tira sua importilncia
e sua significac;ao. A partir dessa primeira resposta, e a procura dessa
atividade de absorc;ao, fonte de prazer, que vai se tamar a meta da
demanda. Quanta ao desejo, e em outro lugar que teremos de busca-lo,
embora seja a partir dessa mesma resposta, dessa mesma experiencia
de satisfac;ao da necessidade, que ele vai-se constituir. De fato, se a
relac;ao boca-seio e a atividade absor<;;ao-alimenta<;;ao san a numerador
da equac;ao representando a relac;ao oral, ha tambem urn denominador,
o que poe em causa a rela ao crianc;a-mae, e e ai que pode se situar 0

desejo. Se. como penso. a athidade de amamentac;ao. em func;ao do
inypstimpnlO de que e\a e 0 objeto de uma e out-ra parte. p(lr caU&l do
Ct'lltato e das experiencias carpoois. :10 nhel do corpo tomado em semi do

amplo, que ela permite a crian<;;a, representa par sua propria escansao
repetitiva a fase fundamental, essencial, da fase oral, e preciso lembrar
que nunca tanto quanta aqui parece 6bvia a verdade do proverbio que diz
"0 modo de dar vale mais do que 0 que se da". Grac;as, ou por causa desse
modo de dar, em fun<;;aodaquilo que isso revelara do desejo matemo, a
crianC;a vai apreender a diferen<;;aentre dom de alimenta<;;ao e dam de amor.

Paralelamente a absorc;ao do alimento, veremos enHio se [desprover?J,
no denominador de nossa equaC;ao, a absorc;ao, ou melhor, a introjec;ao
de urn significante relacional, isto e, que paralelamente a absor<;;ao de
alimento havera introje<;;ao, uma rela<;;aofantasmiitica onde ela e 0 outro
serao representaclos pOl' sells desejos inconscientes. Ora. se 0 numerador
pode (;Icilmente ser invcstido do sinal +, 0 denominador pode, na mesma
hora, ser invcstido do sinal -. It essa diferenc;a de sinal que da ao seio
seu lugar de significante, pais e bem dessa distiincia entre demanda e
desejo, a partir desse lugar de onde surge a frustrac;ao, que encontra
sua genese, que se origina todo significante.

A partir dessa equac;ao que, mutatis mutandis, se poderia reconstituir
para as diferentes fases da evoluc;ao do sujeito, quatro eventualidades
sao possfveis: elas desembocam naquilo que se chama de normaliza<;;ao,'
a neurose, a perversao e a psicose. Tentarei esquemaliza-Ias, simplificando-
as, obviamente, de uma maneira urn pouca caricatural ever as relac;6es
existentes, em cad a caso, entre identificac;ao e angustia.

A primeira dessas vias e, sem duvida, a mais utopica. It aquela em
que temos de imaginar que a crianc;a possa encontrar, no dom do alimento,
o dom de am or desejado. 0 seio e a resposta materna poderao, entao,
tornar-se simbolos de outra coisa; a crianc;a entrara no mundo simbolico,
podera aceitar 0 desfiladeiro da cadeia significante. A relaC;aooral, enquanto
atividade de absorc;ao, podcra ser abandonada e a sujeito evoluira em
direc;ao do que se chama de uma soluc;ao normativa. Mas, para que a
crianc;a possa assumir essa castrac;ao, para que ela possa renunciar ao
prazer que Ihe oferece 0 seio, em func;ao clesse bilhete, deSse passe
aleatorio para 0 futuro, e necessario que a mae tenha podido, ela propria,
assumir sua propria castra<;;ao; e preciso que, a partir desse momento,
a partir dessa relac;ao dita dual, a terceiro termo, a pai, esteja presente,
enquanto referencia materna. Somente nesse caso, a que ela buscara
na crianc;a nao sera uma satisfaC;ao no nfvel da erogeneidade corporal,
que faz dela urn equivalente falico, mas uma relac;ao que, constituindq-
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a como mae, reconhece-a igualmente como mulher do paL 0 dom de
alimento sera, entao, para ela, 0 puro simbolo de urn dom de amor e,
porque esse dom de amor nao serajustamente 0 dom falico que 0 sujeito
deseja, a crianc;a pod era manter sua relac;ao com a demanda. Quanto
ao falo, ela tera de busea-Io em outro lugar, ela entrara no complexo de
castrac;ao que, s6 ele, pode permitir-Ihe identificar-se com outra coisa
que nao urn $.

A segunda eventualidade e que, para a pr6pria mae, a castrac;ao tenha
permanecido como algo de mal assumido. Entao, todo objeto capaz de
ser, para 0 outro, a Fonte de urn prazer e 0 objetivo de uma demanda,
corre 0 risco de tornar-se, para ela, 0 equivalente falico que ela deseja.
Mas, na medida em que 0 seio nao tern existencia privilegiada, senao
em func;ao daquele para quem ele e indispensavel, ou seja, a crianc;a,
vemos acontecer essa equivalencia erianc;a-falo que esta no centro da
genese da maioria das estruturas neur6ticas. 0 sujeito, entao, no curso
de sua evoluc;ao, tera sempre de enfrentar 0 dilema do ser e do ter ,
qualquer que seja 0 objeto corporal, seio, penis, falo, que se torna 0

suporte falico. Ou entao, tera de se identificar aquele que 0 tern, mas:
pOI' nao ter podido ultrapassar 0 estadio do suporte natural, pOI' nao
ter tido acesso ao simb6lico, 0 ter significara sempre, para ele, urn "ter
castrado 0 Outro", ou entao ele renuneiara ao ter, ele se identificara
entao com 0 falo, enquanto objeto do desejo do outro, mas devera,
entao, renunciar a ser, ele, 0 sujeito do desejo. Esse conflito identificat6rio,
entre ser 0 agente da castrac;ao ou 0 sujeito que a sofre, eo que define
essa alternancia continua, essa questao sempre presente, no nivel de
identificac;ao que clinicamente se chama de uma neurose.

A terceira eventualidade e a que encontramos na perversao. Se esta
ultima foi definida como 0 negativo da neurose, essa oposic;ao estrutural
e encontrada pOI' n6s no nivel da identificac;ao. 0 perverso e aquele
que eliminou 0 conflito identificat6rio. No plano que escolhemos, 0

oral, diremos que, na perversao, 0 sUjeito se eonstitui como se a atividade
de absorc;ao nao tivesse outro objetivo senao fazer dele 0 objeto, permitindo
ao Outro urn gozo falico. 0 perverso nao tern c nao e 0 fain: ele e esse
objeto ambfguo, que serve a um desejo que nau 6 0 seu; ele s6 pude
tirar seu gozo dessa situac;ao estranha, em que a unica identificac;ao
que Ihe e passivel e a que 0 faz identificar-se nao com 0 Outro, nem

com a falo, mas com esse objeto cuja atividade propicia 0 gozo a urn
falo cuja pertenc;a ele ignora, em absoluto.

Poder-se-ia dizer que 0 desejo do perverso e responder a demanda
filica. Para tamar urn exemplo banal, direi que 0 gozo do sidieo precisa,
para aparecer, de urn Outro para quem, fazendo-se chicote, surja 0

prazer. Se falei de demanda falica, 0 que e urn trocadilho, e que, para
o perverso, 0 outro s6 tem existencia enquanto suporte quase anonimo
de urn falo para 0 qual a perverso cumpre seus ritos sacrificiais. A
resposta perversa traz sempre em si uma negac;ao do outro enquanto
sujeita; a identificac;ao perversa se faz sempre em func;ao do objeto
Fonte de gozo, para urn falo tao poderoso quanta fantasmatico.

Ha ainda uma palavra que gostaria de dizer, sobre a perversao em
geral. Nao creio que seja possivel defini-Ia, se ficarmos no plano que
poderfamos chamaI' de "sexual", ainda que seja a isso que parec;am nos
levar as vis6es classicas, nessa materia. A perversao e - e nisso parece-
me ficar muito perto da visao freudiana - uma perversao no nivel do
gozo, pouco importa a parte corporal posta em jago para obte-Io. Se
partilho da desconfianc;a do Sr. Lacan sobre 0 que se chama de genitalidade,
e porque e muito perigoso fazer analise anatomica. 0 coito mais
anatomicamente normal pode bem ser tao neur6tico, ou tao perverso
quanto 0 que se chama de uma pulsao pre-genital. Aquilo que assinala
a normalidade, a neurose ou a perversao, esta somente no nivel da
relac;aa entre 0 eu e sua identificac;ao, que permite ou nao 0 gozo que
voces podem constatar. Se se quisesse reservar 0 diagn6stico de perversao
s6 as pervers6es sexuais, nao apenas nao se chegaria a nada, pois urn
diagn6stico puramente sintomatico nunca quis dizer nada, mas ainda
seriamos obrigados a reconhecer que hi muito poucos neur6ticos, entao,
que escapariam a isso. E tambem nao e no nivel de uma culpa, da qual
a perverso estaria isento, que voces encontrarao a soluc;ao: naa existe,
pelo menos que eu saiba, urn ser humano tao sufieientemente feliz
para ignorar 0 que e a culpa. A unica maneira de abordar a perversao
e ten tar defini-Ia ali onde ela esta, ou seja, no nivel de urn comportamento
relacional. 0 sadismo esta longe de ser sempre desconhecido, ou sempre
controlado, no obsessivo. 0 que ele significa no obsessivo e, sim, a
persistencia daquilo que se chama de relac;ao anal, ou seja, urna relar;ao
onde se trata de possuir ou de ser possuido, uma relac;ao onde 0 amor
que se experimenta, ou do qual se e 0 objeto, s6 pode ser significado,



para 0 sujeito, em func;ao dessa possessao que pode, justamente, ir ate a
destruic;ao do objeto. 0 obsessivo, poderiamos dizer, e, de fato, aquele
que castiga bem porque ama bem; e aquele para quem a surra do pai
permaneceu como a marca privilegiada de seu amor, e que busca sempre
alguem a quem da-Ia ou de quem recebe-Ia. Mas, tendo-a recebido ou
dado, tendo-se assegurado de que 0 amam, e num outro tipo de relac;ao
com 0 mesmo objeto que ele buscara 0 gozo, e que essa relac;ao se fac;a
oralmente, analmente ou vaginalmente, eia so sera pervertida no sentido
como a en tendo, e que me parece 0 unico que possa evitar par a etiqueta
pervertida sobre urn grande numero de neuroticos ou sobre urn grande
numero de nossos semelhantes.

o sadismo torna-se uma perversao, quando a surra nao e mais buscada
ou dada como sinal de am or, mas quando e, enquanto tal, assimilada
pelo sUjeito a unica possibilidade existente de fazer gozar urn falo; e a
visao desse gozo torna-se 0 unico caminho oferecido ao perverso para
seu proprio gozo. Tem-se falado muito da agressividade, da qual 0

exibicionismo tiraria sua fonte. Mostra-se para agredir 0 outro, sem
duvida, mas 0 que nao se deve esquecer e que 0 exibicionista esta
convencido de que essa agressao e uma fonte de gozo, para 0 Outro. 0
obsessivo, quando vive uma tendencia exibicionista, tenta, poderiamos
dizer, lograr 0 outro: ele mostra 0 que pensa que 0 Dutro nao tern e
deseja; mostra aquilo que para ele tern, de fato, as relac;6es mais estreitas
com a agressividade. Lembrem-se do que se passou com 0 homem dos
ralos; 0 gozo do pai morto e a ultima de suas inquietac;6es. Mostrar ao
pai morto 0 que ele, 0 Homem dos ratos, pen sa· que 0 pai morto teria
desejado arrancar-lhe fantasmaticamente, eis .ai algo que se chama de
agressividacle, e clessa agressividade 0 obsessivo tira 0 seu gozo. 0 pervertido,
C :lpcn:lS all'avcs de UIlI gozo cSlrallgeiro que ele busca 0 seu. A pervers[LO
e justamente isso: esse caminhar em ziguezague, esse desvio que faz
com que sell eu esteja sempre, pOl' mais que ele fac;a, a serviC;o de uma
potencia falica anonima. Pouco the importa quem e 0 objeto, bastar-Ihe-
a que ele seja capaz de gozar, que ele possa fazer disso 0 suporte desse
falo diante do qual ele se identificara, e somente com 0 objeto presumido
capaz de Ihe propiciar 0 gozo. It pOl' isso que, contrariamente ao que se
\'e na neurose. a identificaC;ao per\'ersa. com 0 seu tipo de relac;ao de
ohjett'. l; ;\l~t' l'uja unidade. cuja estabilidade e 0 que mais surpreende.

E chegamos agora a quarta eventualidade, a mais dificil de se captar:
a psicose. 0 psicotico e urn sujeito cuja demanda nunca foi simbolizada
pelo Outro, para quem 0 real e 0 simbolico, fantasma e realidade, jamais
puderam ser delimitados, pOl' falta de tel' podido tel' acesso a essa terceira
dimensao, unica a permitir essa diferenciac;ao indispensavel entre esses
dois niveis, is to e, 0 imaginario. Mas aqui, mesmo tentando simplificar
ao maximo as coisas, somos obrigados a nos situarmos no proprio comec;o
da historia do sujeito, antes da rela<;ao oral, isto e, no momenta da
concep<;ao. A primeira amputa<;i'LOque sofre 0 psicotico se passa antes
de seu nascimento: ele e, para sua mae, 0 ol;jdo de seu proprio metabolismo;
a participac;ao paterna e pOl' ela negada, inaceit<'ivel. Ele e, desde esse
momenta e durante toda a gravidez, 0 objeto parcial que vem preencher
uma ausencia fantasmatica no nivel de seu corpo. E, desde seu nascimento,
o papel que the sera designado, pOl' ela, sera 0 de ser 0 testemunho da
negac;ao de sua castrac;ao. A crianc;a, contrariamente ao que se tern
dito amiude, nao e 0 falo da mae, e 0 testemunho de que 0 seio e 0 falo,
o que nao e a mesma coisa. E, para que 0 seio seja 0 falo, e urn falo
muito potente, e necessario que a resposta que ele traga seja perfeita e
total. A demanda da crianc;a nao podera ser reconhecida pOl' nada que
nao seja demanda de alimento; a dimensao desejo, no nivel do sujeito,
deve ser negada; e 0 que caracteriza a mae do psicotico e a proibic;ao
total, feita a crianc;a, de ser 0 sujeito de algum desejo. Ve-se, entao, a
partir desse momento, como vai se constituir, para 0 psicotico. sua
relac;ao particular com a palavra; como, desde 0 principio, the sera
impossivel manter sua relac;ao com a demanda. De fato, se a resposta
so se dirige a ele sempre como boca a alimental', como objeto parcial,
cOlllprcendc-sc ClUC. para ele. toda dcmanda no proprio momenta de
sua j(H'nlllla~;i(), traz consigo a 1ll0l'te do descjo. POI'n:io leI' sido simbolizado
pelo Outro, ele sera levado a fazer coincidir, na resposta, 0 simbolico e
oreal. jd que, pec;a ele 0 que pedir. e alimento 0 que Ihe dao, sera 0

alimento enquanto tal que se tomara, para ele, 0 significante-chave. 0
simbolico, a partir desse momento, fara irrupc;ao no real. No lugar que
o dom de alimento encontra seu equivalente simbolico no dom de amor,
para ele todo dom de am or so pod era se significar pOl' uma absorc;ao
oral. Amar 0 outro, ou ser pOl' ele amado, se traduzira, para ele, em
termos de oralidade: absorver 0 outro ou ser pOl' ele absorvido. Haveni
sempre, para ele, uma contradic;ao fundamental entre demanda e desejo,

!



pois, ou bem ele man tern sua demanda e sua demanda 0 destroi enquanto
sujeito de urn desejo, ele tern de alienar-se enquanto sujeito para se
fazer boca, objeto a alimentar, ou entao buscara constituir-se enquanto
sujeito bem ou mal, e sera, entao, obrigado a alienar a parte corporal
dele mesmo, fonte de prazer e lugar de uma resposta incompativel,
para ele, com toda tentagao de autonomia. 0 psicotico e sempre obrigado
a alienar seu corpo enquanto suporte de seu eu, ou a alienar uma
parte corporal enquanto suporte de uma possibilidade de gozo. Se nao
emprego aqui 0 termo identificagao, e porque justamente creio que,
na psicose, ele nao e aplicave!. A identificagao, na minha optica, implica
a possibilidade de uma relagao de objeto em que 0 desejo do sujeito e 0

desejo do Outro estao em situagao de conflito, mas existem enquanto
dois polos constitutivos da relagao. Na psicose, e no nivel da relagao
fantasmatica do sujeito com seu proprio corpo que seria necessario
definir 0 Outro e seu desejo. Nao farei isso aqui porque nos afastariamos
de nosso assunto, que e a angustia. Contrariamente ao que se poderia
crer, foi exatamente dela que falei durante tuda a minha explanagao.
Como disse no principio, somente a partir dos parametros da identificagao
parecia-me possivel alcanga-la.

Ora, 0 que vimos? Quer seja no sujeito dito normal, quer seja no
neur6tico ou no perverso, toda tentativa de identificagao s6 se pode
fazer a partir do que ele imagina, verdadeiro ou falso, pouco importa,
do desejo do Outro. QueI' voces tom em 0 sujeito dito normal, 0 neur6tico
ou 0 pervertido, voces viram que se trata sempre de se identificar, em
fungao ou contra aquilo que ele pensa ser 0 desejo do Outro. Enquanto
esse desejo puder ser imaginado, fantasiado, 0 sujeito vai encontrar
nele as referencias necessarias para 0 definir como objeto do desejo do
Outro, ou como objeto que se recusa a se-lo. Em ambos os casos, ele e
alguem que pode se definir, se encontrar. Mas a partir do momenta em
que 0 desejo do Outro se torna algo de misterioso, de indefinivel, 0 que
se revela, entao, ao sujeito, e que era justamente esse desejo do Outro
que 0 constituiria como sujeito. 0 que ele encontrara, 0 que se desmascarara,
nesse momento, face a esse nada, e seu fantasma fundamental: e que
ser 0 objeto do desejo do Outro s6 e uma situagao suportavel quando
podemos nomear esse desejo, dar-Ihe feig6es em fungao de nosso pr6prio
desejo. Mas, tornar-se 0 objeto de um desejo ao qual nao podemos mais
dar nome e tornarmo-nos nos mesmos urn objeto cujas insignias nao
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tern mais sentido, ja que elas sao, para 0 Outro, indecifraveis. Esse
momento preciso, em que 0 eu se referencia num espelho que,lhe de~olve
uma imagem que nfw tem mais significagao identificavel, I~SOe a angust1~.
Chamando-a oral, anal ou filica, tudo 0 que fazemos e ten tar defimr
quais eram as insignias de que 0 eu se revestia par~ se fazer recon~ecer:
Se, quanto ao que aparece no espelho, somente nos podemo~ fa~e-Io, e
que somos os unicos a poder ver de que tipo san ess~s mSlgn~as ,que
nos acusam de nao mais reconhecer. Pois se, como eu dIzIa no pnncIplO,
a angustia e 0 afeto que mais facilmente corre 0 risco de provocar uma
resposta reciproca, ejustamente que, a partir desse momento, no~ to~amos
para 0 Outro aquele cujas insignias san absolutamente ~Is~enosas,
absolutamente inumanas. Na angUstia, nao e apenas 0 eu que esta dlssolVldo,
e tamMm 0 Outro, enquanto suporte identificat6rio. Nesse mesmo sentido,
You-me situar dizendo que 0 gozo e a angustia san as duas posig6es
extremas em que se pode situar 0 eu. Na primeira, 0 eu e 0 Outro, por
urn instante, trocam suas insignias, reconhecem-se como dois significantes
cujo gozo compartilhado garanle, durante um instanle, a identidade dos
desejos. Na angustia, 0 eu e 0 Outro se dissolvem, san anulados numa
situagao em que 0 desejo se perde, por falta de poder ser nomeado ..

5e agora, para conduir, passamos a psicose, veremos que, as. COlsas
san um pouco diferentes. EVidentemente, aqui tambem a angustla nada
mais e que 0 sinal da perda, para 0 eu, de toda referencia possive!. Mas
a fonte de onde nasce a angustia e aqui endogena: e 0 lugar de onde
pode surgir 0 desejo do sujeito; e seu desejo que, para 0 psicotico, e a

fonte privilegiada de toda angustia.
5e e verdade que e 0 Outro que nos constitui, ao nos reconhecer

como objeto de desejo, que sua resposta e aquilo que nos faz toma~
consciencia da distancia que existe entre demanda e deseJo, e que e
por essa brecha que entramos no mundo dos significa.nt~s: ora bem,
para 0 psic6tico esse Outro e aquele que nunca the slgmfl.cou out:a
coisa senao urn buraco, urn vazio no centro de seu ser. A mterdlgao
que Ihe foi feita, quanto ao desejo, faz com que a resposta Ihe tenha
feito apreender nao uma distancia, mas uma antinomia fundamental
entre demanda e desejo, e dessa distancia, que nao e uma brecha, mas
urn abismo, 0 que veio a luz nao e 0 significante, mas 0 fantasma, ou
seja, aguilo que provoca a telescopagem do simbolico e real que chamamos
de psicose. Para 0 psic6tico - e me desculpo por limitar-me a SImples



formulas - 0 Outro esta introjetado no nivel de seu proprio corpo, no
nivel de tudo 0 que circunda essa hii'mcia63 primeira que e tudo 0 que
o designa como sUjeito. A angustia esta, para ele, ligada a esses momentos
esper'ficos em que, a partir dessa hiancia, aparece alguma coisa que
poderia se chamar de desejo; pois, para que ele 0 possa assumir, seria
preciso que 0 sujeito aceitasse se situar no unico lugar de onde ele
pode dizer "eu" []e], ou seja, que ele se identificasse a essa hiancia
que" em fun<;:ao da illlcrdi<;:ao do Outro, e 0 unico lugar em que ele e
reconhecido como sujeito. Todo desejo so pode leva-Io a uma negac;ao
dele mesmo Oll a uma negac;iio do Outro. Mas, desde que 0 Outro esteja
inlrojetado no nivel de seu proprio corpo, que essa introje<;:iio e a unica
coisa que Ihe permite viver - eu disse, alias, que para 0 psicotico a unica
possibilidade de se identificar com um corpo imaginario unificado seria
identificar-se com a sombra que projetaria diante dele urn corpo que
nao seria 0 seu - toda nega<;:ao do Outro seria, para ele, 0 equivalente a
uma automutila<;:ao que so faria devolve-Io a seu proprio drama fundamental.

Se, no neurotico, e a partir de nosso silencio que podemos encontrar
as fontes que disparam sua angustia, no psic6tico e a partir de nossa
fala, de nossa presenc;a. Tudo 0 que pode faze-Io tomar consciencia de
que existimos como diferentes deles, como sujeitos autonomos e que,
por isso mesmo, podemos reconhece-Io, a ele, como sujeito, torna-se
aquilo que pode disparar sua angustia. Enquanto ele fala, so faz repetir
urn mon610go que nos situa no nfvel desse Outro introjetado que 0 constitui.
Mas, quando cabe a nos a palavra, e porque podemos, enquanto objeto,
tomar-nos 0 lugar em que ele tem de reconhecer seu de·sejo, veremos
sua angllstia disparar; pois desejar 6 ter de se constituir como sujeito, e,
para ele, 0 unico lugar de on de ele pode faze-Io e aquele que 0 devolve a
seu abismo. Mas, aqui ainda, em conclusiio, voces 0 veem, pode-se dizer
que a angustia aparece no momenta em que 0 desejo faz do sujeito algo
que e uma falta de ser, uma falta de se nomear.

Ea urn ponto de que nao tratei e que deixarei de lado - lamento
muito isso, pois e, para mim, urn ponto fundamental e eu gostaria de
te-Io abordado. Infelizmente, teria sido necessario, para que e~ pudesse
inclui-Io, que tivesse urn dominio maior do tema que tentei tratar. Quero
falar do fantasma. Ele tambem esta intimamente ligado it identifica<;:ao
e it angustia, a tal ponto que eu tcria podido dizer que a angustia aparece
no momenta em que 0 objeto real nao pode mais ser apreendido senao

em sua sign}fica<;:ao fantasmatica, que e a partir desse momento, ja que
toda identifica<;:ao possivel do eu se dissolve, que aparece a angustia.
Mas, se e a mesma historia, nao e 0 mesmo discurso e, por hoje, YOU
parar aqui. Mas, antes de concluir meu discurso, gostaria de Ihes trazer
urn exemplo clinico muito rapido sobre as fontes da angdstia no psicotico.

Nao Ihes direi nada mais da historia, senao que se trata de urn grande
esquizofrenico, delirante, intemado em diferentes ocasioes. As primeiras
sessoes sao um relatorio de seu delirio, delirio bastante c!<'issico, e 0

que ele chama de "0 problema do homem-robo". E depois, numa sessao
em que, como por acaso, mencionou-se 0 problema do contato e da
palavra, onde ele IllC explica quc 0 que nao pode suportar era "a forma
da demanda", que "0 aperto de mao e um progresso sobre as civiliza<;:oes
que saudam verbalmente64, on de a palavra falseia as coisas, impede de
compreender, onde a palavra e corrio uma roda que gira, onde cada urn
veria uma parte da roda em momentos diferentes, e entao, quando se
tenta comunicar, e for<;:osamente falso, ha sempre urn dialogo". Nessa
me sma sessao, no momenta em que ele aborda 0 problema da fala da
mulher, ele me diz, de repente: "0 que me preocupa e 0 que me disseram
sobre os amputados, que eles sentiriam coisas pelo membro que nao
tern mais". E, nesse momento, aquele homem, cujo discurso mantem,
em sua forma delirante, uma dimensao de precisao, de uma exatidao
matematica, comec;a a procurar suas palavras, a se embaralhar, e me
diz nao poder mais seguir seus pensamentos, e finalmente pronuncia
esta frase, que acho realmente importante, no que diz respeito aquilo
que e, para 0 psicotico, sua imagem do corpo: "Urn fantasma [fan tome],
seria um homem sem membros e sem corpo que, por sua inteligencia,
somente perceberia sensa<;:oes falsas de um corpo que ele nao tern.
Isso me preocupa imensamente". "Perceberia sensa<;:oes falsas de urn
corpo que ele nao tern", essa frase vai encontrar seu sentido na sessao
seguinte, quando ele vira ver-me para dizer que quer interromper as
sessoes, que nao e mais suportavel para ele, que e malsao e perigoso, e
o que e malsao e perigoso, 0 que suscita uma angustia que, durante
toda essa sessao, se fara sentir pesadamente, e que "percebi que voce
queria seduzir-me e que voce poderia conseguir". Aquilo de que ele se
deu conta foi que, a partir dessas "sensa<;:6es falsas de um corpo que
ele nao tern", poderia surgir seu dcsejo, e entao ele teria que reconhecer,
que assumir essa falta que e seu corpo, teria de olhar aquilo que, por



nao ter sido simbolizado-, nao e suportavel ao homem: a castra<;:ao como
tal. Sempre naquela mesma sessao, ele mesmo dira, melhor do que eu
poderia fazer, onde esta, para ele, a fonte da angustia: "A gente tern
medo de se olhar num espelho, porque 0 espelho muda, segundo os olhos
que 0 olham, nao se sabe exatamente 0 que se vai ver alL Se a gente
compra urn espelho dourado e melhor ... " Tem-se a impressao de que
aquilo do qual ele quer se assegurar e que as mudan<;:as san do espelho.

Vejam: a angustia aparece no momenta em que ele teme que eu
possa tomar-me urn objeto de desejo; pois, a partir desse momento, 0

surgimento de seu desejo implicaria, para ele, a necessidade de assumir
o que chamei de "a falta fundamental que 0 constitui". A partir desse
momento, a angustia aparece, pois sua posi<;:ao de fantasma (fant6me],
de robb, nao e mais sustentavel: ele corre 0 risco de nao mais poder
negar suas sensa<;:oes falsas, de urn corpo que ele nao pode reconhecer.
o que provoca sua angustia e bem 0 momenta preciso em que, face a
irrup<;:ao de seu desejo, ele se pergunta qual imagem de si mesmo vai
Ihe devolver 0 espelho, e essa imagem, ele sabe que corre 0 risco de ser
a da falta, do vazio, do que nao tern nome, daquilo que toma impossivel
todo reconhecimento reciproco e que n6s, espectadores e atores
involuntarios do drama, chamamos de angustia.

-]. Lacan - Eu gostaria muito, antes de ten tar apontar 0 lugar
desse discurso, que algumas das pessoas que vi com mimic as diversas,
interrogativas, de espera, mimicas que foram precisas nesse ou naquele
momenta do discurso da Sra. Aulagnier, queiram simplesmente indicar
as sugestoes, os pensamentos produzidos nelas, nesse ou naquele
ponto desse discurso, como urn sinal de que esse discurso foi ouvido.
S6lamento uma coisa: ele foi lido. Isso me fomecera os apoios sobre
os quais acentuarei mais precisamente os comentarios.

- X. Audouard - 0 que me surpreendeu associativamente foi de
fato, 0 exemplo clinico que a Sra. nos trouxe no fim da palestra: foi
essa frase do doente sobre a palavra, que elc campara a uma rada
da qual diversas pessoas nao veem nunca a mesma parte. Isso me
pareceu esclarecer tudo 0 que a Sra. disse, e abre - e nao sei por
que, alias - toda uma amplia<;:ao dos temas que a Sra. apresentou.
Creio ter compreendido mais ou menos 0 sentido da palestra. Nao

tenho pratica com esquizofrenicos, mas, no que diz respeito aos neur6ticos
e aos perversos, a angustia, uma vez que ela nflO pode ser objeto de
simboliza<;ao, porque e justamente a marc a de que a simboliza<;ao
nao pode se fazer e se simbolizar, significa realmente desaparecer
numa especie de nao-simboliza<;:ao de on de parte, a cada instante, 0

apelo da angustia. E, evidentemente, algo de extremamente rico,
mas que, talvez, num certo plano 16gico, exigiria alguns esclarecimentos.
De fato, como e possivel que essa experiencia fundamental, que e
de alguma forma 0 negativo da palavra, venha a se simbolizar, e 0

que e que se passa, pois, para que desse buraco central jorre algo
que tenhamos de compreender? Enfim, como nasce a palavra? Qual
a origem do significante, nesse caso preciso? Como se passa da angustia,
enquanto ela nao pode se dizer, para a angustia, enquanto que ela
se diz? Ha, talvez, ai urn movimento que tern rela<;ao com aquela
roda que gira, que teria, talvez, necessidade de ser urn pouco esclarecido
e precisado.

- A. Vergotte - Fiquei me perguntando se nao haveria duas especies
de angustia. A Sra. Aulagnier disse angustia-castra<;ao. 0 sujeito
tern me do de que se Ihe arranque e que seja esquecido como sujeito;
e 0 desaparecimento do sujeito como tal. Mas me pergunto se nao
ha uma ang6stia em que 0 sujeito recusa ser sujeito, se, por exemplo,
em certos fantasmas ele quer, ao contra.rio, esconder 0 buraco ou a
falta. No exemplo cHnico da Sr.a Aulagnier, 0 sujeito recusa seu corpo,
porque 0 corpo the lembra seu desejo e sua falta. No exemplo da
angustia-castra<;ao, a Sra. teria dito: 0 sujeito tern medo de que 0

desconhe<;:am como sujeito. Vma angustia, portanto, tern duas dire<;oes
possiveis: ou ele recusa ser sujeito, ou ha tambem a outra angustia
onde ele tern, por exemplo, na claustrofobia, a impressao de que ali
ele nao e mais sujeito ou, ao contrario, ele esta trancafiado, esta num
mundo fechado, onde 0 desejo nao existe. Ele pode estar angustiado
diante de seu desejo e tambem diante da ausencia de desejo.

I

- P. Aulagnier - Nao aCl'edite que, quando se rccusa ascI' sujcito, e
justamente porque se tern a impressao de que, para 0 Outro, s6 se
po de ser sujeito pagando-Ihe com sua castra<;:ao. Nao creio que a
recusa em ser sujeito seja ser vel'dadeiramente urn sujeito.



-]. Lacan - Estamos exatamente no corac;ao do problema. Voces
estao venda imediatamente, aqui, 0 ponto em que a gente se embaralha.
Acho que esse discurso e excelente, na medida em que a manipulac;ao
de algumas das noc;oes que encontramos aqui permitiu a Sra. Aulagnier
valorizar, de urn jeito que nao the teria sido possivel de outra forma,
varias dimensoes de sua experiencia.
Vou retomar aquilo que me pareceu importante naquilo que ela produziu.

Dig\J, logo de saida, que esse discurso me parece ficar na metade do
caminho. E uma especie de conversao, nao tenham duvida, e bem 0

que tento obter de voces pOl' meu ensino, 0 que nao e, meu Deus,
afinal de contas uma pretensao tao unica na hist6ria, a ponto de ser
considerada exorbitante. Mas, 0 certo e que toda uma parte do discurso
da Sra. Aulagnier, e muito precisamente a passagem em que, numa
preocupaC;ao com a inteligibilidade, tanto sua quanta daqueles a quem
ela se dirige, a quem ela cre se dirigir, retorna a f6rmulas que sao
aquelas contra as quais tenho advertido voces, tenho preparado voces,
tenho-os posto em guarda, e nunca simplesmente porque isso e como
uma mania que eu tenha ou uma especie de aversao, mas porque sua
coen3ncia com alguma coisa que se trata de abandonar radicalmente
se mostra sempre, cada vez que a gente as emprega, feita com boas
razoes. A ideia de uma antinomia, pOl' exemplo, qualquer que seja, da
palavra com 0 afeto, ainda que seja da experiencia empiricamente verificada,
nao e, todavia, algo sobre 0 qual possamos articular uma dialetica, se e
que 0 que ten to fazel', diante de voces, tern urn valor, ou seja, permitir
a voces desenvolverem, tanto quanta possivel, todas as conseqiiencias
do elcito de que 0 homem seja urn animal condenado a habitar a linguagem.
Atraves disso, nao poderiamos de maneira alguma considerar 0 afeto
como 0 que quer que seja, sem dar numa primariedade qualquer. Nenhum
afeto significativo, nenhum desses de que nos ocupamos, da angustia a
c61era e a todos os demais, nao pode sequel' comec;ar a ser compreendido
senao numa referencia, onde a relac;ao de x com 0 significante e primeira.

Antes de marcar distorc;oes, quero dizer que em relac;ao a algumas
ultrapassagens que seriam a etapa ulterior, quero, obviamente, marcar
o positivo daquilo que ja the permitiu 0 simples uso desses termos, no
primeiro plano dos quais estao.aqueles de que ela se serviu com justeza
e destreza: 0 desejo e a demanda. Nao basta tel' ouvido falar disso, se se

serve disso de ~lguma maneira - mas nao sao, de todo jeito, palavras
assim tao esotericas, para que cada urn nao se ache no direito de as
utilizar - nao basta empregar esses termos, desejo e demanda, para
fazer deles uma aplicac;ao exata. Algumas pessoas se arriscaram nisso,
recentemente, e nao sei bem se 0 resultado disso foi de algum modo
nem brilhante - 0 que, afinal, nao teria senao uma importancia secundaria
-, nem mesmo tendo a menor relac;ao com a func;ao que damos a tais
termos. Nao e a caso da Sra. Aulagnier, mas foi 0 que Ihe permitiu
atingir, em alguns momentos, uma tonalidade que manifesta qual especie
de conquista, ainda que sob a forma de questoes levantadas, 0 manejo
dos termos nos permite.

Para designar a primeira, mais impressionante abertura que ela nos
deu, YOUassinalar 0 que ela disse do orgasm a ou, mais exatamente, do
gozo amoroso. Se me for permitido dirigir-me a ela como S6crates podia
dirigir-se a alguem [DiotimaJ, the direi que ela da ai a prova de que
sabe do que esta falando. Que ela 0 fac;a, sendo mulher, e 0 que parece
tradicionalmente 6bvio. Estou menos certo disso; as mulheres, diria
eu, sao raras, senao a saber, ao menos a poder falar, sabendo 0 que
dizem das coisas do amor. S6crates dizia que certamente podia testemunhar
isso, que ele sabia. As mulheres sao, pois, raras, mas compreendam
bem 0 que quero dizer com isso: as homens 0 sao ainda mais. Como
nos disse a Sra. Aulagnier, a prop6sito do que e 0 gozo do amor, rejeitando
de uma vez pOl' todas aquela famosa referencia a fusao que justamente
n6s, que temos dado urn sentido completamente arcaico a esse termo
de fusao, deveria nos permitir urn despertar. Nao se pode, ao mesmo
tempo, exigir que seja no fim de um processo que se chegue a urn
momenta qualificado e unico e, ao mesmo tempo, supaI' que seja pOl'
urn retorno a nao sei qual diferenciac;ao primitiva. Em suma, nao relerei
seu texto porque me falta tempo, mas, no conjunto, nao me pareceria
inutil que esse texto - ao qual certamente estou longe de dar a nota
10, quero dizer, considera-Io urn discurso perfeito - seja considerado
antes como urn discurso que define uma escala a partir da qual poderemos
situar os progressos aos quais poderemos referir-nos, a alga que foi
tocado au em todo caso perfeitamente captado, apanhado, agarrado,
compreendido pela Sra. Aulagnier. Evidentemente, nao digo que ela
da, ali, sua ultima palavra, direi ate mais: em varias'ocasioes, ela indica
os pontos em que the pareceria necessario avanc;ar, para completar 0
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que ela disse e, sem duvida, uma grande parte da minha satisfac;ao vem
dos pontos que ela designa. Sao justamente esses que poderiam ser
torneados, I1C POS60 dizer, Esses dois pontos, ela os deslgnou a prop6sito
da relac;ao do pSic6tico com seu proprio coqJo, por um lado - ela disse
que tinha r1lUitas coisas a dizer, e nos indicou urn pouquinho delas - e,
par outro lado, a prop6sito do fantasma, cuja ohscuridade na qual ela 0

deixou me pareceria suficientemente indicativa, pelo fato de que essa
sombra e, nos grupos, urn pouco geral. E um ponto.

Segundo ponto que me parece muito importante, dentro do que ela
nos trouxe, e a que ela trouxe quando nos falou da relaC;ao perversa.
Nao, certamente, que eu endosse em todos os aspectos a que ela disse
a esse respeito, que e de fato de uma audacia incrivel. E para felicita-
la altamente porter estado a altura, mesmo se e urn passo a se retificar,
de te-lo feito, apesar de tudo. Para nao qualific~-lo de outra maneira,
esse passo, direi que e a primeira vez, nao apenas no meu ambiente c-

e, quanto a isso, me felicito de tel' sid a precedido aqui - que vem em
antecipaC;ao alguma coisa, uma certa maneira, um certo tom para falar
da relaC;ao perversa, que nos sugere a ideia que e pr~priamente 0 que
me impediu de falar disso ate agora, porque nao quem passar pOl' ser
aquele que diz: tudo 0 que se fez ate agora nao vale uma fava. Mas a
Sra. Aulagnier, que nao tern as mesmas raz6es de pudor que nos, e
alias que a diz em toda inocencia, quem dizer, que viu perversos e se
interessou pOl' eles de uma forma verdadeiramente anaHtica, comec;a a
articular algo que, pelo simples fato de poder apresentar sob essa forma
geral, repito, incrivelmente audaciosa, que 0 perverso e aquele que se
toma objeto para 0 gozo de urn falo cuja pertenc;:a ele nem suspeita; ele
e 0 instrumento do gozo de um deus. Isso quer dizer, afinal, que isso
merece algum apontamento, alguma retificac;:ao de manobra diretiva e,
para dizer tudo, que isso levanta a questao de reintegrar 0 que chamamos
de falo. Que isso levanta a urgencia da definiC;ao de falo nao ha duvida,
ja que isso certamente tern como efeito dizer-nos que se isso deve,
para nos, analistas, tel' urn sentido, urn diagnostico de estrutura perversa,
isso quer, dizer que e preciso que comecemos pOl' jogar pel a janela
abaixo tudo a que se escreveu, de Kraft Ebing a Havelock Ellis, e tudo
o que se escreveu de urn catalogo qualquer pretensamente cHnico das
pervers6es. Em suma, ha, no plano das pcrversoes, a nccessidade de se
ultrapassar cssa especic de distiincia tomada, sob 0 tenno de clinica,

que na realidade nao passa de uma maneira de desconhecer 0 que hi,
nessa estrutura, de absolutamente radical, de absolutamente aberto a
quem quer que tenha de dar esse passo que e justamente 0 que eXijo
de voces, esse passo de conversao que nos permita estar, no ponto de
vista da percepC;ao, on de saibamos 0 que estrutura perversa quer dizer
de absolutamente universal. Se evoquei os deuses nao foi pOl' nada,
pois eu tambem poderia tel' evocado 0 tema das metamorfoses e toda a
relac;:ao mistica, alguma relac;ao paga com 0 mundo, que e aquela na
qual a dimensao perversa tern seu valor, direi, classico. E a primeira
vez que ouc;o falar de urn certo tom que e verdadeiramente decisivo,
que e a abertura nesse campo, on de e justamente 0 momenta em que
vou-Ihes explicar a que e a falo, temos necessidade disso.

A terceira coisa e a que ela nos disse a proposito de sua experiencia
com psic6ticos. Nao preciso sublinhar a efeito que isso pode causal',
pais Audouardja deu testemunho disso. Ali, mais uma vez a que parece
eminente e justamente aquilo pOl' meio do qual isso nos abre tambem
essa estrutura psicotica como sendo alga onde devemos sentir-nos em
casa. Se nao somos capazes de perceber que ha urn certo grau, nao
arcaico, a pOl' de lado em algum lugar do nascimento, mas estrutural,
no nivel do qual as desejos san propriamente falando loucos; se, para
nos, 0 sujeito nao inclui em sua definic;:ao, em sua articulac;ao primeira,
a possibilidade da estrutura psicotica, nunca seremos mais que alienistas.
Ora, como nao sentir vivo, como acontece todo 0 tempo aqueles que
vem escutar 0 que se diz aqui neste semimhio, como nao perceber que
tudo a que comecei a articular este ano, a proposito da estrutura de
superficie do sistema e do enigma que diz respeito a maneira como a
sujeito pode tel' acesso a seu proprio corpo, e que isso nao vem par si
so, aquilo de que todos estao ha muito tempo advertidos, ja que essa
famosa e etema distinc;ao de desuniao au uniao· da alma e do corpo e
sempre, afinal, a ponto de aporia contra a qual todas as articulac;oes
filosoficas vieram chocar-se. E par que e que, para nos, analistas,justamente,
nao seria possivel encontrar a passagem? Isso necessita somente de
uma certa disciplina, e, em primeirissimo lugar, saber como fazer para
falar do sujeito.

o que causa dificuldade para se falar do sujeito e isso que voces
nunca meterao na cabec;:a suficientemente, sob a forma brutal como



YOU enuncia-Io, e que 0 sujeito nada mais e que a conseqiiencia de que
ha significante e que 0 nascimento do sujeito prende-se a isso: que ele
so po de se pensar como excluido do significante que 0 determina. Ai
esta 0 valor do pequeno ciclo que lhes introduzi na ultima sessao e do
qual ainda nao terminamos de ouvir falar, pois, na verdade, sera preciso,
de toda maneira, que eu desdobre mais uma vez, diante de voces, antes
que possam ver bem exatamente aonde isso nos leva. Se 0 sujeito e so
isso: essa parte excluida de urn campo inteiramente definido pelo significante,
se so e a partir dai que tudo pode nascer, e preciso sempre saber em que
nivel fazemos intervir esse termo, sujeito. E, apesar dela, porque e a nos

que ela fala e porque e a ela, e porque ha ainda algo que nao esta
ainda adquirido, assumido apesar de tudo, quando ela fala dessa escolha,
por exemplo, que ha em ser sujeito ou objeto, a proposito da relac;:ao
com 0 desejo, entao, apesar dela, contra sua vontade, a Sra. Aulagnier
se deixa escorregar, ao reintroduzir no sujeito a pessoa, com toda a
dignidade subsequente que voces sabem que Ihe damos, em nossos
tempos esclarecidos: personologia, personalismo, personalidade e tudo
o que se segue, aspecto que convem, pois cada urn sabe que vivemos !

em meio a isso. Nunca se falou tanto da pessoa. Mas, enfim, como
nosso trabalho naoie urn trabalho que deva muito se interessar pelo se
passa na prac;:a publica, temos de nos interessar, entao, pelo sujeito.

Entao, ali, a Sra. Aulagnier chamou em seu socorro 0 termo "parametro
da angUstia". Ora, ali, ainda assim, a proposito de pessoa e da personologia,
voces veem urn trabalho bastante consideravel, que me tomou alguns
meses, urn trabalho de observac;:6es sobre 0 discurso de nosso amigo
Daniel Lagache. Pec;:o-Ihes que se reportem a ele, para ver a importancia
que teria tido na articulac;:ao que ela nos deu da func;:ao da angustia e
dessa especie de falego cortado que ela constituiria no nivel da palavra,
a importancia que devia normalmente tomar ern sua palestra a func;:ao
i(a), dito de outro jeito, a imagem especular que, certamente, nao esta

totalmente ausente de sua palestra, porque, afinal, foidiante de seu
espelho que ela acabou arrastando seu psicotico, e por que? Porque
ele veio sozinho, esse psic6tico, ate 0 espelho, e foi ali entao, portanto,
que ela Ihe deu, com razao, uma sessao. E, para par urn pouco de
sorriso, inscreverei, a margem das observac;:6es que fizeram sua admirac;:ao
naquilo que ela citou, esses quatro versinhos inscritos no fundo de urn
prato que tenho em minha casa:

A Mina seu espelho fiel
Mostra, ai, trac;os along ados
Ah ceus! Oh Deus! Exclama,

Como as espelhos mudaram!65

E efetivamente 0 que the diz 0 seu psicotico, mostrando a imporUincia
aqui da func;:ao, nao do ideal do eu, mas do eu ideal, como lugar onde
vem se formar as identificac;:6es propriamente egoicas, mas tambem
como lugar onde a angustia se produz, a angustia que qualifiquei de
sensac;:ao do desejo do Outro. Levar essa sensac;:ao do desejo do Outro a
dialetica do desejo proprio do sujeito, em face do desejo do Outro, eis
toda a distftncia que ha entre 0 que eu tinha comec;:ado e 0 nivel ja
muito eficaz em que se sustentou todo 0 desenvolvimento da Sra. Aulagnier.

Mas, esse nivel de alguma maneira conflitivo, como ela nos disse,
que e de referencia de dois desejos ja no sujeito constituido, nao e ali
que, de alguma maneira, pode-nos bas tar para sHuar a diferenc;:a, a distinc;:ao
que ha nas relac;:6es do desejo, por exemplo, no nivel das quatro especies
ou generos que ela definiu para nos sob os termos de normal, perverso,
neurotico, psicotico. Que a palavra, de fato, fac;:afalta em algo a proposito
da angUstia, e nisso que nao podemos desconhecer, como urn dos parametros
absolutamente essenciais que ela nao pode designar quem fala, que ela
nao pode referir a esse ponto i (a), 0 je que, no proprio discurso, se
design a como aquele que atualmente fala, e 0 associ a aquela imagem de
dominio que se encontra vacilante, nesse momento.

E isso pade ser lembrado a ela, porque anotei, no que ela quis tomar
como ponto de partida, a proposito do semimirio de 4 de abril. Lembrem-
se da imagem vacilante que tentei construir, diante de voces, de meu
confronto obscuro com 0 louva-a-deus e disso, que se primeiro falei da
imagem que se refletia em seu olho, era para dizer que a angustia



come~a a partir desse momenta essencial em que essa imagem esta
ausente. Sem duvida, 0 pequeno a que sou para 0 fantasma do outro e
essencial, mas onde falta is so - a Sra. Aulagnier nao 0 desconhece
porque ela 0 restabeleceu em outras passagens de seu discurso, a media~a~
do imaginario, e isso que ela quer dizer, mas ainda nao esta suficientemente
articulado. E 0 i(a) que falta e que esta ali em func;ao.

Nao YOU levar isso mais longe, porque voces ja perceberam que se
trata nada menos que da retomada do discurso do seminario, mas e af
que voces devem sentir a importancia do que introduzimos. Trata-se
do qu.e .vai fazer a ligac;ao, na economia significante, da constitui~ao
do sUJeIto no lugar do desejo. E voces devem aqui entrever, suportar,
resignar-se a isso, que exige de nos alguma coisa que parece tao longe
de suas preocupa~6es triviais, enfim, de uma coisa que podemos
decentemente pedir a hononlveis especialistas como voces, que nao
v~m, afinal, aqui para estudar geometria elementar. Estejam seguros,
nao se trata de geometria, ja que nao e de metrica, e alguma coisa da
qual os geametras nao tiveram ate agora nenhuma especie de ideia: as
dimens6es do espa~o. Chegarei mesmo a dizer que, 0 Sr. Descartes nao
tinha nenhuma especie de ideia das dimens6es do espac;o.

As. dimens6es doespac;o e algo, por outro lado, que foi decidido,
valonzado por urn certo numero de brincadeiras feitas em tomo de sse
termo como a quarta ou quinta dimensao e outras coisas que tern urn
sentido absolutamente preciso em matematica, mas das quais e sempre
ma~ante ouvir falar pelos incompetentes, de sorte que, quando se fala
disso, tem-se sempre 0 sentimento de que se esta a fazer 0 que se
chama de ficc;ao-cientifica, e isso tern, apesar de tudo, muito ma reputac;ao.
Mas, no fim das contas, voces verao que tern os nossa palavra a dizer a
esse respeito. Comecei a articula-Io nesse sentido de que psiquicamente
eu lhes disse que so temos acesso a duas dimens6es. Quanto ao resto
so ha urn esboc;o, urn para-alem. No que diz respeito a experiencia, err:
to~o caso pa~a uma hipotese de pesquisa que pode nos servir para alguma
COlsa, se qUlserem admitir que nao ha nada de bem estabelecido alem
- eja e suficientemente rico e complicado - da experiencia da superficie.
Mas is~o nao quer dizer que nao possamos encontrar, na experiencia
da superficie sozinha, 0 testemunho de que ela, superficie, esta mergulhada
num espac;o que nao e de forma alguma esse que voces imaginam, com
sua experiencia visual da imagem especular.
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E, para resumir, esse pequeno objeto, que mais nao e senao 0 no
mais elementar, nao esse que nao fiz por falta de ter podido tranc;ar
urn barbante que se fecharia sobre si mesmo, [mas) simplesmente isso,
o no mais elementar, aquele que se trac;a assim, suficiente para levar
em si urn certo numero de quest6es que introduzo, dizendo-lhes que a
terceira dimensao nao basta, de forma nenhuma, para dar conta da
possibilidade disso. No entanto, urn no e algo que esta ao alcance de
todo mundo; nao esta ao alcance de to do mundo saber 0 que ele fazia,
ao fazer urn no, mas, enfim, isso tomou urn valor metaforico: os nos do
casamento, os nos do amor, os nos sagrados ou nao, por que e que se
fala deles? Sao modos completamente simples, elementares, de par ao
alcance de voces 0 carater usual, se querem entrar nisso, que se tornou,
uma vez usual, suporte possivel de uma conversao que, se se realiza,
mostrara bem e logo em seguida que talvez esses termos devam ter
algo a ver com essas referencias de estrutura de que precisamos para
distinguir 0 que se passa, por exemplo, nessas escalas que a Sra. Aulagnier
divisou, indo do normal ao psicotico.

sera que, nesse ponto de junc;ao onde, para 0 sujeito, se constitui a
imagem-n6, a imagem fundamental, a imagem que permite a mediac;ao
entre 0 sujeito e seu desejo, sera que nao podemos introduzir as distinc;6es
bem simples e, voces verao, realmente utiliz<iveis na pratica, que nos
permitem representarmo-nos de uma maneira mais simples e menos
Fonte de antinomia, de aporia, de embarac;o, de labirinto finalmente,
que os que tinhamos ate aqui a nossa disposiC;ao, a saber, essa noC;ao
sumaria, por exemplo, de um interior e de um exterior que, de fato,
tem 0 aspecto de ser eVidente, a partir da imagem especular e que nao
e absolutamente, forc;osamente, a que nos e dad a pela experiencia?
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Na ultima sessao, ouvimos a Sr.3 Aulagnier falar-nos da angustia. (
Prestei toda a homenagem que seu discurso merecia, fruto de um trabalho
e de uma reflexao absolutamente bem orientados. Ao mesmo tempo, (
fiz observar 0 quanta certo obstaculo, que situei no nfvel da comunicac;ao, (
e sempre 0 mesmo, aquele que se levanta toda vez que temos de falar (
da linguagem. Seguramente, os pontos sensfveis, os pontos que merecem,
dentro do que cIa nos disse, ser retificados san aqueles prccisamente (
em que, pondo 0 acento no que existe, 0 indizfvel, ela faz disso 0 fndice
de uma heterogeneidade daquilo que justamente cIa visa como 0 "nao
podendo ser dito", enquanto aquilo de que se trata, no caso, quando se
prod uz a angustia, e justamente para se apreender na sua ligac;ao com (
o fato de que ha 0 "dizer" e 0 "nao podendo ser dito". E assim que ela
nao pode dar todo 0 seu pleno valor a formula que 0 desejo do homem
eo desejo do Outro. Nao e por referencia a urn terceiro que seria renaseente,
o sujeito mais central, 0 sujeito identico a si mesmo, a consciencia de
si hegeliana, que deveria operar a mediac;ao entre dois desejos que ela
teria, de alguma maneira, diante de si: 0 seu proprio, como urn objeto,
eo desejo do Outro. E mesmo ao dar a esse desejo do Outro a primazia,
ela teria de situar, de definir seu proprio desejo numa especie de referencia,
de relac;ao ou nao de dependencia a esse desejo do Outro. Evidentemente,
num certo nfvel em que podemos permanecer sempre, ha algo dessa
ordem, mas esse algo e precisamente aquilo grac;as a que evitamos 0

que esta no corac;ao de nossa experiencia e 0 que se trata de apreender.
E e por isso que ten to forjar para voces urn modelo do que se trata de



apreender. 0 que se trata de apreender e que 0 sujeit066 que nos interessa
eo desejo. Obviamente, isso so fai sentido a partir do momenta em que
come<;:amos a articular, a situar a que distfmcia, atraves de que truque,
que nao e de tela intermediaria, mas de constitui<;:ao, de determina<;:ao,
podemos situar 0 desejo.

Nao e que a demanda nos separe do desejo - se basta sse afastar a
demanda, para encontra-Io! - sua articula<;:ao significante me determina,
me condiciona como desejo. Esse e 0 longo caminho que ja fiz voces
percorrerem. Se 0 tornei tao longo e porque era preciso que fosse assim
para que a dimensao que isso sup6e Ihes fa<;:afazer, de alguma maneira,
a experiencia mental de apreende-Io. Mas esse desejo, assim levado,
retransportado numa distancia, articulado assim - nao alem da linguagem,
por causa da impotencia dessa linguagem, mas estruturado como desejo
por causa dessa mesma potencia - e ele agora que se tern de reencontrar
para que eu consiga fazer com que voces concebam, apreendam, e ha,
na apreensao, na Begriff, alguma coisa de sensivel, alguma coisa de
uma estetica transcendental que nao deve ser aquela ate aqui concebida,
ja que e justamente naquela ate aqui concebida que 0 lugar do desejo,
ate 0 presente, se tern esquivado. Mas e 0 que explica a voces minha
tentativa, que espero tenha exito, de leva-Ios por caminhos que san
tambem os da estetica, na medida em que eles tentam agarrar alguma
coisa que nunca foi vista em todo seu relevo, em toda a sua fecundidade
no nivel das intui<;:6es, nao tanto espaciais quanta topologicas, pois e
preciso que nossa intui<;:ao do espa<;:onao esgote tudo 0 que c de uma
certa ordem, posto que tambcm aqueles mesmos que se ocupam disso
com a maior qualifica<;:ao, os matematicos, tentam de todas as maneiras,
e conseguem, cxtrapolar a intui<;:ao.

Levo-os por esse caminho, afinal, para dizer as coisas com palavras
que sejam palavras de ordem; trata-se de escapar a preeminencia da
intui<;:ao da esfera como aquela que, de alguma maneira, comanda muito
intimamente, mesmo quando nao pensamos nela, nossa logica. Pois,
evidentemente, se ha uma estetica que se chama de transcendental,
que nos interessa, e porque e ela que domina a logica. E por isso que
aqueles que me dizem: "Sera que voce nao poderia dizer-nos realmente
as coisas, fazer-nos compreender 0 que se passa com um neurotico e
com urn perverso, e em que e diferente, sem passar pelos seus pequenos
toros e outros desvios?", eu responderei que e, todavia, indispensavel,

absolutamente indispensavel, e pela mesma razao, porque e a mesma
coisa que fazer logica, pois a logica em questao nao e coisa vazia. Os
logicos, assim como os gramaticos, disputam entre si, e essas disputas,
por mais que, evidentemente, so possamos penetrar em seu campo ao
evoca-Ias com discri<;:ao, sob 0 risco de nos perdermos ali, mas toda a
confian<;:a que voces tem por mim repousa nisso: e que voces me dao 0

credito por ter feito algum esfor<;:opara nao tomar 0 primeiro caminho
que apareceu e por ter eliminado urn certo numero de caminhos.

Mas, assim mesmo, para tranquiliza-los, vem-me a ideia de faze-Ios
observar que nao e indiferente par em primeiro plano, na logica, a
fun<;:ao da hipotese, por exemplo, ou a fun<;:ao da asserc;ao. No tcatro,
naquilo que se chama de adaptac;ao, faz-sc com que Ivan Karamazov
diga: "Se Deus nao existe, entao tudo e permitido". Reportem-se ao
texto. Voces leem - e, alias, se minha memoria nao falha, e Aliocha
quem diz isso, quase que por acaso: "Ja que Deus nao existe, entao
tudo e permitido". Entre esses dois term os existe a diferenc;a do se e do
jei que, isto e, de uma logica hipotetica a uma logica assertorica. E
voces me dirao: "Distinc;ao de logicos, em que ela nos interessa?"

Ela nos interessa tanto que e para apresentar as coisas do primeiro
modo que, no ultimo termo, no termo kantiano, e mantida para nos a
existencia de Deus. Ja que, em suma, tudo esta la; como, e evidente,
tudo nao e permitido, entao, na formula hipotetica, impae-se como
necessario que Deus exista. E eis por que sua filha e muda67 e como,
na articulac;ao ensinante do livre pensamento, mantcm-sc no cerne da
articulac;ao de todo pensamento valido a existencia de Deus como urn
termo sem 0 qual nao haveria sequer meio de avan<;:ar alguma coisa na
qual se apreendesse a sombra de uma certeza. E voces sabem - 0 que
acreditei dever lembrar-Ihes urn pouco sobre esse assunto - que a trajetoria
de Descartes nao pode passar por outros caminhos. Acontece que nao
e for<;:osamente, ao designa-Io com 0 termo de ateista, que se definira
melhor nosso projeto, que e talvez ten tar fazer passar por outra coisa
as consequencias que esse fato comporta, para nos, de experiencia, 0

fato de que haja algo de permitido. "Ha permitido porque ha interdito",
me dirao voces, bem contentes de encontrar ali a oposic;ao entre 0 A e
o nao-A, entre 0 bran co e 0 preto. Sim, mas isso nao basta, porque,
longe de esgotar 0 campo, 0 permitido e 0 proibido, 0 que se trata de
estruturar, de organizar, e como e verdade que urn e outro se determinem,



e muito estreitamente, deixando, ao mesmo tempo, urn campo aberto
que, nao somente nao e excluido pOl' eles, mas os faz reunir-se e, nesse
movimento de torc;;ao, se se pode clizer, cia sua forma, propriamente
falanclo, aquilo que sustenta 0 toclo, ou seja, a forma do clesejo. Para
clizer a verdade: que 0 clesejo se institui em transgressao, cacla urn sente,
cad a urn ve bern, cada urn tern a experiencia disso, 0 que nao quer
clizer, nao pode sequel' querer dizer que se trata, ai, apenas de uma
questao de fronteira, de limite trac;;ado.E para alem da fronteira ultrapassada
que comec;;a 0 desejo.

Evidentemente, isso parece frequentemente 0 caminho mais curto,
mas e urn caminho desesperado. E pOl' urn Dutro lugar que se faz a
passagem. Ainda que a fronteira, a do proibido, nao signifique tampouco
faze-Io baixar do ceu e da existencia do significante. Quando falo a
voces da Lei, falo dela como Freud, ou seja, que, se urn dia ela surgiu,
sem duvida foi necessario que 0 significante imediatamente pusesse
ali sua marca, sua insignia, sua forma, mas e ainda assim de algo que
c urn desejo original que 0 n6 se pocle formal' para que se fundem
juntos a Lei, como limite, eo desejo, em sua forma. E isso que tentamos
figural' para entrar ate no detalhe, percorrer novamente esse caminho
que e sempre 0 mesmo, mas que fechamos em torno de urn no cada
vez mais central, do qual nao perco a esperanc;;a de mostrar a voces a
Figura umbilical. N6s retomamos 0 mesmo caminho e nao esquec;;amos
que 0 que esta menos situado, para n6s, em termos de referencias, que
seriam quer legalistas, quer formalistas, quer naturalistas, e a noc;;ao
do pequeno a enquanto nao e 0 Dutro imaginario que ele designa. POI'
mais que nos identifiquemos com ele no desconhecimento eg6ico, e
i(a). E ali tambem encontramos esse mesmo no interno, que faz com
que 0 que tern 0 aspecto de ser tao simples: que 0 Outro nos e dado sob
uma forma imaginaria, nao 0 e, porque esse Outro, e justamente dele
que se trata, quando falamos do objeto. Desse objeto, nao se trata de
dizer absolutamente que e simplesmente 0 objeto real, que c precisamente
o objeto do desejo enquanto tal, sem duvida original, mas que s6 podemos
considerar como tal a partir do momento em que tivermos captado,
compreendido, aprendido 0 que quer dizer que 0 sujeito, enquanto se
constitui como depcndencia do signifkantc, como alem da demanda,
C 0 desejo.

Ora, e esse ponto clo lac;;oque aincla nao esta assegurado e e al que
avanc;;amos e 'e pOl' isso que nos lembramos do uso que temos feito atc
aqui do pcqucno a. Onele I'oi quc 0 vimos? On de e que vamos designa-
10 primeiro? No I'antasma, oncle, bem evidentemente, ha uma func;;ao
que tem alguma relac;;ao com 0 imaginario. Vamos chama-Ia de valor
imagintirio no fantasma. Ela nao e
apenas simplesmente projetavel de uma
maneira intuitiva na func;;aode engodo
tal como nos e dad a na experiencia
biol6gica, pOl' exemplo. E outra coisa
e e 0 que faz lembrar a voces a
formalizac;;ao do fantasma como sendo
constituido em sua relac;;aopelo conjunto
$ dese,jo de a f$< >a), e a situac;;ao
dessa formula no grafo que mostra
homologicamente, pOl' sua posic;;aono
estagio superior que a faz hom610ga,
do i(a) do estagio inferior, enquanto
ele e 0 suporte do eu, m minusculo
aqui, assim como $ desejo de a e 0

suporte do desejo. 0 que isso quer dizer? E que 0 fantasma esta aU
onde 0 sujeito se apreende, naquilo que Ihes apontei pOl'estar em questao
no segundo estagio do grafo, sob a forma retomada no nivel do Outro,
no campo do Outro, nesse ponto aqui do grafo, da questao: "0 que isso
quer?", que e igualmente aquela que tomara a forma: "Que quer ele?"
se alguem soube tomar 0 lugar, projetado pel a estrutura, do lugar do
Outro, a saber, esse lugar de quem e 0 mestre e 0 garante. Isto quer
dizer que, no campo e no percurso dessa questao, 0 fantasma tern uma
func;;ao hom610ga aquela de i(a), do eu ideal, eu imaginario sobre 0 qual
repouso; que essa func;;ao tern uma dimensao, sem d6.vida algumas vezes
apontada e mesmo mais de uma vez, da qual e preciso aqui que eu Ihes
lembre que ele antecipa a func;;ao do eu ideal, como isso se representa
no grafo para voces, que e par uma especie de retorno que permite,
assim mesmo, um curto-circuito em relac;;ao a conduc;;ao intencional do
discurso consideraclo como constituinte do sujeito, neste primeiro andar,
que aqui, antes que significado e significante, se cruzan do novamente,
ele tenha constituiclo sua frase, 0 sujeito imaginariamente antecipa aquele
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apreender. 0 que se trata de apreender e que 0 sujeitoGG que nos interessa
eo desejo. Obviamente, isso so fai sentido a partir do momenta em que
comec;amos a articular, a situar a que distancia, atraves de que truque,
que nao e de tela intermediaria, mas de constituic;ao, de determinac;ao,
podemos situar 0 desejo.

Nao e que a demanda nos separe do desejo - se basta sse afastar a
demanda, para encontra-Io! - sua articulac;ao significante me determina,
me condiciona como desejo. Esse e 0 longo caminho que ja fiz voces
percorrerem. Se 0 tornei tao longo e porque era preciso que fosse assim
para que a dimensao que isso supoe Ihes fac;a fazel', de alguma maneira,
a experiencia mental de apreende-Io. Mas esse desejo, assim levado,
retransportado numa distancia, articulado assim - nao alem da linguagem,
pOl' causa da impotencia dessa linguagem, mas estruturado como desejo
pOl' causa dessa mesma potencia - e ele agora que se tern de reencontrar
para que eu consiga fazer com que voces concebam, apreendam, e ha,
na apreensao, na Begrijj, alguma coisa de sensivel, alguma coisa de
uma estetica transcendental que nao deve ser aquela ate aqui concebida,
ja que e justamente naquela ate aqui concebida que 0 lugar do desejo,
ate 0 presente, se tern esquivado. Mas e 0 que explica a voces minha
tentativa, que espero tenha exito, de leva-Ios pOl' caminhos que saD
tambem os da estetica, na medida em que eles tentam agarrar alguma
coisa que nunca foi vista em todo seu relevo, em toda a sua fecundidade
no nivel das intuic;oes, nao tanto espaciais quanto topologicas, pois e
preciso que nossa intuic;ao do espac;o nao esgote tudo 0 que c de uma
certa ordem, posto que tambem aqueles mcsmos que se ocupam disso
com a maior qualificac;ao, os matematicos, tentam de todas as maneiras,
e conseguem, extra polar a intuic;ao.

Levo-os pOl' esse caminho, afinal, para dizer as coisas com palavras
que sejam palavras de ordem; trata-se de escapar a preeminencia da
intuic;ao da esfera como aquela que, de alguma maneira, comanda muito
intimamente, mesmo quando nao pensamos nela, nossa logica. Pois,
evidentemente, se ha uma estetica que se chama de transcendental,
que nos interessa, e porque e ela que domina a 16gica. E pOl' isso que
aqueles que me dizem: "Sera que voce nao poderia dizer-nos realmente
as coisas, fazer-nos compreender 0 que se passa com urn neur6tico e
com urn perverso, e em que e diferente, sem passar pelos seus pequenos
toros e outros desvios?", eu responderei que e, todavia, indispensavel,

absolutamente indispensavel, e pela mesma razao, pOl'que e a mesma
coisa que fazer logica, pois a 16gica em questao nao e coisa vazia. Os
16gicos, assim como os gram<iticos, disputam entre si, e essas disputas,
pOl' mais que, evidentemente, so possamos penetrar em seu campo ao
evoca-Ias com discric;ao, sob 0 risco de nos perdermos ali, mas toda a
confianc;a que voces tern pOl' mim repousa nisso: e que voces me dao 0

credito porter feito algum esforc;o para nao tomar 0 primeiro caminho
que apareceu e porter eliminado urn certo numero de caminhos.

Mas, assim mesmo, para tranquiliza-Ios, vem-me a ideia de faze-Ios
observar que nao e indiferente pOl' em primeiro plano, na logica, a
func;ao da hipotese, pOl' exemplo, ou a [unc;ao da 3sserc;ao. No teatro,
naquilo que se chama de adaptac;ao, faz-se com que Ivan Karamazov
diga: "Se Deus nao existe, entao tudo e permitido". Reportem-se ao
texto. Voces leem - e, alias, se minha mem6ria nao falha, e Aliocha
quem diz isso, quase que pOl' acaso: "Ja que Deus nao existe, entao
tudo e permitido". Entre esses dois term os existe a diferenc;a do se e do
jo. que, isto e, de uma logica hipotetica a uma 16gica assertorica. E
voces me dirao: "Distinc;ao de 16gicos, em que ela nos interessa?"

Ela nos interessa tanto que e para apresentar as coisas do primeiro
modo que, no ultimo termo, no termo kantiano, e mantida para n6s a
existencia de Deus. Ja que, em suma, tudo esta la; como, e evidente,
tudo nao e permitido, entao, na formula hipotetica, impoe-se como
necessario que Deus exista. E eis pOl' que sua filha e mudaG7 e como,
na articulac;iio cnsinante do livre pensamento, mantcm-sc no ccrne da
articulac;iio de todo pens3mcnto valido a existencia de Deus como um
termo sem 0 qual nao haveria sequel' meio de avanc;ar alguma coisa na
qual se apreendesse a sombra de uma certeza. E voces sabem - 0 que
acreditei dever lembrar-Ihes urn pouco sobre esse ass unto - que a trajetoria
de Descartes nao pode passar pOl' outros caminhos. Acontece que nao
e forc;osamente, ao designa-Io com 0 termo de ateista, que se definira
melhor nosso projeto, que e talvez ten tar fazer passar pOl' outra coisa
as conseqi.iencias que esse fato comporta, para nos, de experiencia, 0

fato de que haja algo de permitido. "Ha permitido porque hi\. interdito",
me dirao voces, bem contentes de encontrar ali a oposic;ao entre 0 A e
o nao-A, entre a branco e a preto. Sim, mas isso nao basta, porque,
longe de esgotar 0 campo, 0 permitido e 0 proibido, a que se trata de
estruturar, de organizar, e como e verdade que urn e outro se determinem,



e muito estreitamente, deixando, ao mesmo tempo, um campo aberto
que, nao somente nao e exc1uido pOl' eles, mas os faz reunir-se e, nesse
movimento de torc;ao, se se pode dizer, d£l sua forma, propriamente
f,dando, aquilo que sustenta 0 todo, ou seja, a forma do desejo. Para
dizer a verdade: que 0 desejo se institui em transgressao, cad a um sente,
cad a um ve bem, cada um tem a experiencia disso, 0 que nao quer
dizer, nao pode sequel' querer dizer que se trata, ai, apenas de uma
questao de fronteira, de limite trac;ado. E para alem da fronteira ultrapassada
que comec;a 0 desejo.

Evidentemente, isso parece freqiientemente 0 caminho mais curto,
mas e um caminho desesperado. E pOl' um Dutro lugar que se faz a
passagem. Ainda que a fronteira, a do proibido, nao signifique tampouco
faze-Io baixar do ceu e da existencia do significante. Quando falo a
voces da Lei, falo dela como Freud, ou seja, que, se um dia ela surgiu,
sem duvida foi necessario que 0 significante imediatamente pusesse
ali sua marca, sua insignia, sua forma, mas e ainda assim de algo que
e um desejo original que 0 n6 se pode formal' para que se fundem
juntos a Lei, como limite, eo desejo, em sua forma. E isso que tentamos
figural' para entrar ate no detalhe, percorrer novamente esse caminho
que e sempre 0 mesmo, mas que fechamos em torno de um n6 cada
vez mais central, do qual nao perco a esperanc;a de mostrar a voces a
figura umbilical. N6s retomamos 0 mesmo caminho e nao esquec;amos
que 0 que estii menos situado, para n6s, em termos de referencias, que
seriam quer legalistas, quer formalistas, quer naturalistas, e a noc;ao
do pequeno a enquanto nao e 0 Dutro imaginario que ele designa. POI'
mais que nos identifiquemos com ele no desconhecimento eg6ico, e
i(a). E ali tambem encontramos esse mesmo n6 interno, que faz com
que 0 que tem 0 aspecto de ser tao simples: que 0 Outro nos e dado sob
uma forma imaginaria, nao 0 e, porque esse Outro, e justamente dele
que se trata, quando falamos do objeto. Desse objeto, nao se trata de
dizer absolutamente que e simpJesmente 0 objeto real, que e precisamente
o objeto do desejo enquanto tal, sem duvida original, mas que s6 podemos
considerar como tal a partir do momenta em que tivermos captado,
compreendido, aprendido 0 que quer dizer que 0 sujeito, enquanto se
constitui como dependencia do significante, como alem da demanda,
60 desejo.

Ora, e esse ponto do lac;o que ainda nao esta assegurado e e at que
avanc;amos e'e pOl' isso que nos lembramos do uso que tern os feito ate
aqui do pequeno n. Onele foi que 0 vimos? Onde e que vamos designa-
10 primeiro? No fantasma, onde, bem evidentemente, ha uma func:;ao
que tem alguma relac;iio com ° imaginario. Vamos chama-Ia de valor
imaginaTio no fantasma. Ela nao e
apenas simplesmente projetavel de uma - - -_'" .•.•
maneira intuitiva na func;ao de engodo S(A.)'" "\
tal como nos e dada na experiencia
biol6gica, pOl' exemplo. E outra coisa
e e 0 que faz lembrar a voces a
formalizac;ao do fantasma como sendo
constituido em sua relac;aopelo conjunto
$ dese,jo de a 1$ <>a], e a situac;ao
dessa f6rmula no grafo que mostra
homologicamente, pOl' sua posic;ao no
estagio superior que a faz hom610ga,
do i(a) do estagio inferior, enquanto
ele e 0 suporte do eu, m minusculo
aqui, assim como $ desejo de a e 0
suporte do desejo. 0 que isso quer dizer? E que 0 fantasma esta ali
onde 0 sujeito se apreende, naquilo que Ihes apontei pOl'estar em questao
no segundo estiigio do grafo, sob a forma retomada no nivel do Outro,
no campo do Outro, nesse ponto aqui do grafo, da questao: "0 que isso
quer?", que e igualmente aquela que tomara a forma: "Que quer ele?"
se alguem soube tomar 0 lugar, projetado pela estrutura, do lugar do
Outro, a saber, esse lugar de quem e 0 mestre e 0 garante. Isto quer
dizer que, no campo e no percurso dessa questao, 0 fantasma tern uma
func;ao hom610ga aquela de i(a), do eu ideal, eu imaginario sobre 0 qual
repouso; que essa func;ao tern uma dimensao, sem duvida algumas vezes
apontada e mesmo mais de uma vez, da qual e preciso aqui que eu Ihes
lembre que ele antecipa a func;ao do eu ideal, como isso se representa
no grafo para voces, que e pOl' uma especie de retorno que permite,
assim mesmo, um curto-circuito em relac;ao a conduc;ao intencional do
discurso cOl1sidcrado como constituinte do sujeito, neste primeiro andar,
que aqui, antes que significado e significante, se cruzan do novamente,
ele tenha constituido sua frase, 0 sujeito imaginariamente antecipa aquele
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que ele designa como eu [moil. E este mesmo sem duvida que 0 je do
discurso suporta em sua funr;ao de skifter. 0 je literal no discurso nao e
nada mais que 0 pr6prio sujeito que fala, mas aquele que 0 sujeito designa,
aqui, como seu suporte ideal, esta adiante, num futuro anterior, aquele
que ele imagina que ted falado: "Ele tera falado". No pr6prio fundo do
fantasma existe tambem urn "Ele 0 ted querido".

Nao leva rei isso mais longe. Assim, essa abertura e essa observar;ao
nao se referem, senao a partida de nosso caminho no grafo, eu quis
implicar uma dimensao de temporalidade. 0 grafo e feito para mostrar
ja esse tipo de n6 que estamos, por enquanto, buscando no nivel da
identificar;ao. As duas curvas que se entrecruzam em sentido contrario,
mostrando que sincronismo nao e simultaneidade, ja estao indicando
na ordem temporal aquilo que estamos tentando enlar;ar no campo topol6gico.
Em suma, 0 movimento de sucessao, a cinetica significante, eis 0 que
suporta 0 grafo. Eu 0 lembro, aqui, para lhes mostrar 0 alcancc, pelo
fata de eu nao ter feito absolutamente estado doutrinal disso, dessa
dimensao temporal, da qual a fenomenologia contemporanea tira grandes
vantagens, porque, na verdade, creio que nao ha nada de mais mistificador
que falar do tempo a torto e a direito.

Mas e, mesmo assim ~ aqui eu constato para indica-lo a voces - ai
que teremos de retornar para constituir, nao mais uma cinetica, mas
uma din arnica temporal, 0 que s6 poderemos fazer depois de termos
ultrapassado - 0 que se trata de fazer agora - ou seja, a referencia
topol6gica espacializante da funr;ao identificat6ria. Isso quer dizer que
voces se enganariam se se detivessem em qualquer coisa que eu ja
tenha formulado, que eu tenha acreditado dever formular de maneira
igualmente antecipadora sobre 0 assunto da angUstia, com 0 complemento
que foi acrescentado pela Sr.a Aulagnier no outro dia, tanto que efetivamente
nao sera restituido, reportado, reconduzido no campo dessa funr;ao 0

que ja tenho indicado desde sempre, posso dizer desde 0 artigo sobre 0

estadio do espelho, que distinguia a relar;ao de angustia da relar;ao da
agressividade, a saber, a tensao temporal.

Voltemos a nosso fantasma e ao pequeno a, para cap tar 0 que esta
em questao nessa imaginificar;ao propria a seu lugar no fantasma. E
evidente que nao 0 podemos isolar sem seu correlativo do $, porque a
emergencia da funr;ao do objeta do desejo como pequeno a, no fantasma,
e correlativa dessa especie de fading, de apagamento do simbolico que

e aquilo mesmo que articulei na ultima sessao - acho que ao responder
a Sra Aulagnier, se minha mem6ria c boa - como a exclusao determinada
pela pr6pria dependencia do sujeito do uso do significante. E porque e
enquanto 0 significante tern de redobrar seu efeito, ao querer se designar
a si mesmo, que 0 sujeita surge como exclusao do pr6prio campo que
ele determina, nao sendo entao nem aquele que e designado, nem aquele
que designa, nao obstante, 0 ponto essencial, que isso so se produz em
relar;ao com 0 jogo de urn objeto, primeiro como alternancia de uma
presenr;a e de uma ausencia. 0 que quer dizer, primeiro formalmente,
a conjunr;ao $ e pequeno a, e que no fantasma, sob seu aspecto puramente
formal e radicalmente, 0 sujeito se faz -a, ausencia de a, e somente
isso, diante do pequeno a, no nivel daquilo que chamei de identificar;ao
com 0 trar;o unario.A identificar;ao s6 e in troduzida, s6 se opera pura

e simplesmente nesse produto do -a pelo a, e que nao e dificil ver em
que - nao simplesmente como por urn jogo mental, mas porque somos
ai levados por alguma coisa que e, para nos, nosso modo de alguma
coisa que recebe ali legitimamente sua f6rmula - 0 -a2= 1 que dai resulta
o que nos introduz ao que ha de carnal, de implicado neste simbolo
matematico de IT Evidentemente, nao nos deteriamos numjogo assim,
se nao tivessemos sido trazidos a ele por mais de uma via, de uma
maneira convergente.

Retomemos, por enquanto, nossa marcha, para ten tar designar 0 que
comanda para nos, no desenho da estrutura, a necessidade de dar conta
da forma a qual 0 desejo nos conduz. Nao 0 esquer;amos, 0 desejo
inconsciente, tal como temos de dar conta, acha-se na repetir;ao da
demanda e, afinal, des de a origem daquilo que Freud modula para nos,
e cle que a motiva. Vejo alguem que me diz: "Ora, sim, e 6bvio, nao se
fala nunca disso", com excer;ao de que, para n6s, 0 desejo nao se justifica
somente por ser tendencia, ele e outra coisa. Se voces entendem, se
voces acompanham 0 que entendo significar por desejo, e que n6s nao



nos contentamos com a referencia opaca a urn automatismo de repeti~ao, .
pOl'mais que esse automatismo de repeti~ao tenha sido identificado pOl'
n6s. Trata-se da busca, ao mesmo tempo necessaria e condenada, de
uma vez (mica qualificada, rotulada como tal pOl' esse tra~o unario,
aquele mesmo que nao pode se repetir senao sempre para ser urn outro.
E, desde entao, nesse movimento, nessa dimensao nos aparece pOl'
que 0 desejo e 0 que suporta 0 movimento, certamente circular, da
demanda sempre repetida, mas da qual urn certo numero de repeti~oes
podem ser concebidas - ai esta 0 usa da topologia do toro - como
completando alguma coisa. 0 movimento de bobina da repeti~ao da
dcmanda se fecha em algum lugar, meslllo virtuallllente, definindo um
Dutro circulo que se alcan~a nessa Illesma repeti~ao e que desenha 0

que? 0 objeto do desejo; isso que, para n6s, e necessario formular assim,
porque igualmente na partida 0 que n6s institufmos como base mesma
de toda nossa apreensao da significa~ao analitica, e essencialmente
isso, que selll duvida falamos de um objeto oral, anal, etc., mas que
esse objeto nos importa, esse objeto estrutura 0 que, para n6s, e fundamental
da rela~ao do sujeito com 0 mundo nisso, que esquecemos sempre, e
que esse objeto nao permanece como objeto da necessidade. E pelo
fato de tel' sido tornado no movimento repetitivo da demanda, no
automatismo de repeti~ao, que ele se torna objeto do desejo.

E 0 que quis Ihes mostrar no dia em que, pOl' exemplo, tomando 0

seio como significante da demanda oral, eu mostrava-Ihes que ejustamente
pOl' causa disso que, eventualmente - era 0 que eu tinha de mais simples
para I'azer com que voces 0 alcan~assem -, cjustamente nesse momenta
que 0 seio real se torna, nao objeto de alimentac;ao, mas objeto er6tico,
moslrando-nos uma vez mais que a func;ao do significante exclui que 0

significante possa se significar a si mesmo. Ejustamente porque 0 objeto
sc torna rcconhecfvel como signif'icante de uma demanda latente que
de toma valor de um desejo que e de um outro registro. A dimensao
libidinal, pela qual se comec;ou a entrar na analise como marcando
todo desejo humano, nao quer dizer, nao pode querer dizer outra coisa
senao isso. 0 que nao quer dizer que nao seja necessario relembra-Ia.
E 0 fato dessa transmutac;ao que se trata de apreender, 0 fato dessa
transmuta~ao e a fun~ao do falo, e nao ha meio de defini-Ia de outra
maneira. A fun~ao do falo, <p,e is so a que tentaremos dar seu suporte
topol6gico. 0 falo, sua verdadeira forma, que nao e for~osamente aquela

de urn pinto, embora pare~a muito, e isso que nao perco a esperan~a
de desenhar aqui no quadro-negro. Se voces fossem capazes, sem sucumbir
a vertigem, de contemplar 0 dito pinto de que eu falava, voc~s poderiam
vel' que, com 0 seu prepucio, e de fato algo muito engrac;ado. Isso talvez
ajude voces a perceberem que a topologia nao e essa coisa sem nenhuma
importfmcia como voces devem imaginal', e certamente voces terao a
oportunidade de se darem conta disso. Dito isso, nao e a-toa que atraves
de seculos de hist6ria da arte s6 haja representa~oes verdadeiramente
tao lamentavelmente grosseiras daquilo que chama de pinto. Enfim,
comecemos pOl' relembrar isso, de toda maneira porque nao se deve ir
rapido demais: esse falo nunca esta tanto ali - e dali que se deve partir
- quanto quando esta ausente. 0 que ja e um bom sinal para presumir
que e ele que e 0 piva, 0 ponto girat6rio da constitui~ao de todo objeto
como objeto do desejo. Que ele nao esteja tanto ali quanto quando esta
ausente, seria ridiculo que eu precisasse mostrar a voces mais de uma
indica~ao disso, se nao me basta sse evocar a equivalencia girl-phallus,
para dizer tudo, que a silhueta omnipresente de Lolita pode fazer sentiI'.
Nao preciso tanto de Lolita; ha pes soas que sabem muito bem discernir
o que e simplesmente 0 aparecimento de urn broto num galhinho de
arvore. Nao e evidentemente 0 falo - pois, seja como for, 0 falo e 0 fain
- e, de todo jeito, sua presen~a justamente ali onde nao esta. Isso vai
mesmo muito longe. A Sra. Simone de Beauvoir fez todo um livro para
reconhecer Lolita em Brigitte Bardot. A distiincia que existe entre 0

desabrochar com pie to do charme feminino e 0 que e propriamente 0

mecanismo, a atividade er6tica de Lolita, parece-me constituir uma
hiiinciaGHtotal, a coisa mais facil de se distinguir no mundo. 0 falo,
quando foi que come~all1os aqui a nos ocupar dele de urn modo que
seja um pouco estruturante e fecundo? Foi evidentemente a prop6sito
dos problemas da sexualidade I'eminina. E a primeira introduc;ao da
diferenc;a de estrutura entre demanda e desejo, nao nos esquec;amos,
foi a prop6sito dos fatos descobertos em todo seu relevo original pOl'
Freud quando abordou esse assunto, isto e, que ele se articula da maneira
mais Iimitada a essa f6rmula, que e porque ele tern de ser demandado
no lugar onde nao esta, 0 falo, a saber, na mae, a mae, pela mae, para
mae, que pOl' ali passa 0 caminho normal pOl' onde ele pode vir a ser
desejado pela mulher. Se, de fato, isso acontece, que ele possa ser constituido
como objeto de desejo, a experiencia analitica poe 0 acento sobre 0



fato de que e preciso que 0 processo passe pOl' uma primitiva demanda,
com tudo 0 que ela comporta, na ocasiao, de absolutamente fantasmatico
irreal, contraria a natureza, uma demanda estruturada como tal, e um~
demanda que continue a veicular suas marcas a ponto de ela parecer
inesgotavel e que todo 0 acento do que Ihe diz Freud nao quer dizer
q~e isso baste para que 0 Sr. Jones 0 compreenda ele proprio. Isso quer
dlzer que e na me did a em que 0 falo pode continual' a permanecer
indefinidamente objeto de demanda aquele que nao pode da-Io nesse
plano que, justamente, se eleva toda a dificuldade de ele atingir 0 que
pareceria mesmo - se de fato Deus os tivesse feHo homem e mulher
como diz 0 ateu Jones, para que eles sejam urn para 0 outro como 0 fi~
e para a agulha - 0 que pareceria, porem, natural, que ~ falo fosse
primeiramente objeto do desejo. E pela porta de entrada, e a porta de
entrada dificil, a porta de entrada que torce toda a relac;ao com ele, que
esse falo entra, mesmo ali onde parece ser 0 objeto mais natural na
func;ao do objeto. '

o esquema topologico que yOUformal' para voces e que consiste em
relac;ao ao que primeiramente se apresentou para voces sob essa fo'rma
do oito invertido, esta destinado a advertir voces da problematica de
to_dOuso limitativo do significante, ja que, pOl' ele, urn campo Iimitado
nao pode ser identificado aquele puro e simples de urn circulo.

Ocampo marcado no interior nao e tao simples quanto isso aqui, quanto .
o que marcava urn certo significante de fora. Ha, em algum lugar,
necessanamente, pelo [ato do significante se redobrar, ser chamado a
func;ao de se significar a si mesmo, urn campo produzido que e de
exclusao e pel~ qual 0 sujeito e rejeitado no campo exterior. Antecipo e
pro/lro que 0 lalo, em sua func,::lo radical, C apenas sigllificallte, mas,
em bora ele possa se significar a si mesmo, ele e inominavel como tal. Se
ele esta na ordem do significante - pOis e urn significante e nada mais -
ele pode ser colocado sem diferir de si mesmo. Como concebe-Io intuitivamente?

Digamos que ele e 0 (mico nome que abole todas as outras denominac;6es
e que e por isso que ele e indizivel. Ele nao e indizivel, ja que 0 podemos
chamaI' de falo, I)las nao se pode ao mesmo tempo dizer falo e continual'
a nomear outras coisas.

Ultima referencia: em nossos apontamentos, no comec;o de uma de
nossasjornadas cientificas, alguem tentou articular, de um certo modo,
a func;ao transferencial mais radical ocupada pelo analista enquanto
tal. E certamente uma abordagem que nao se deve negligenciar, 0 fato
de que tenha conseguido articular cruamente - e minha fe e que se
possa ter 0 sentimento de que e algo de ousado - que 0 analista, em
sua func;ao, tenha 0 lugar do falo, 0 que isso pode querer dizer? E que
o falo, para 0 Outro, e precisamente 0 que encarna, nao 0 desejavel, 0

EpW!J.EVOV, embora sua fun<;ao seja a do fator pelo qual, qualquer objeto
que seja, seja introduzido na fun<;ao de objeto do desejo, mas a do desejante,
do EpWV. E enquanto 0 analista e a presen<;a suporte de um desejo inteiramente
velado que ele e esse Che vuoi? encarnado.

Eu lembrava, ha pouco, que se pode dizer que 0 fator <jltern valor
falico constitutivo do proprio objeto do desejo; ele 0 suporta e 0 encarna,
mas e uma fun<;ao de subjetividade tao temivel, problematica, projetada
numa alteridade tao radical, e e hem pOl' isso que eu os trouxe e os
conduzi a essa encruzilhada, no ana passado, como sendo 0 mecanismo
essencial de toda a questao da transferencia: 0 que deve ser ele, esse

desejo do analista?

Por enquanto, 0 que se prop6e a nos e encontrar urn modelo topologico,
urn modelo de estetica transcendental que nos permita dar conta ao
mesmo tempo de todas as fun<;6es do falo. Sera que h:'i algo que se parcc,:a
com isso? Algo que, como isso, seja 0 que se chama, em tOJl()lo~ia, dc
superncie fcehada, 1l0c,:flOque lOlWI sua fUllc,:iio,:1 qllill IClllOS(l din:i1o
de dar urn valor hom61ogo, um valor equivalente da func,:flOdc signilkfmcia,
porque nos podemos defini-Ia pela fun<;ao do corte. Ja fiz referencia a
isso mais de uma vez. Entendam 0 corte feito com urn par de tesouras



num baHio de borracha, de maneira a inibir, pOl' habitos
que se podem bem qualificar de seculares, que em muitos
casas uma multidao de problemas que se colocam nao
saltam aos olhos. Quando acreditei dizer a voces coisas
muito simples a prop6sito do oito interior sobre a superficie
do toro, e quando, em seguida, desenrolei meu toro crendo
que as coisas iam pOI' si s6s, que havia longo tempo que
eu Ihes linha ex plica do que havia uma maneira de abrir
o taro com urn corte de tesoura e, quando voces abrem 0

toro atraves, voces tern uma cinta aberta, 0 toro C reduzido
a isso; e basta, nesse momento, ten tar projetar sobre essa superficie 0

retangulo, que seria melhor chamaI' de quadrilatero, aplicar ali em cima
o que haviamos designado anteriormente sob essa forma do oito invertido,
para vel' 0 que se passa e em que algo esta efetivamente limitado, algo
que pode ser escolhido, distinguido entre urn campo limitado pOl' esse
corte e, se voces quiserem, 0 que est a do lado de fora. 0 que nao e Hio
evidente, nao salta aos olhos. Todavia, essa pequena imagem que Ihes
representei parece tel', para alguns, ao primeiro choque, trazido algum
problema. E porque isso nao e assim tao faci!.

Na pr6xima sessao, terei nao apenas de voltar a isso, mas de mostrar-
Ihes algo de que nflO tenho lugar para fazer misterio antes, pois, afinal,
se alguns querem preparar-se para isso, indico-Ihes que falarei de urn
outro modo de superficie, definida como tal e puramente em termos
de superffcie, cujo nomeja pronunciei e que nos sera muito uti!. Chama-
se, em ingles, lingua em que as ouras sao mais numerosas, um cmss-
cap, 0 que quer dizer algo como hone cruzado. Traduziu-se, em frances,
em algumas ocasioes Jlelo tcrmo mitra, com 0 que el'etivalllentc isso
pode tel' uma scmelhanc;;a grosseira. Essa forma de superficie
topologicamente definida comporta em si certamente urn atrativo puramente
especulativo e mental que, espero, nao deixara de interessar a voces.
Tomarei cuidado em dar-lhes representa<;:6es figuradas que tenho feitas,
numerosas, e, sobretudo, sob os angulos que nao sao aqueles, obviamente,
sob os quais eles implicam os matem:iticos ou sob os quais voces os
encontrarao representadosnas obras que dizem respeito a topologia.
Minhas figuras conservarao toda sua fun<;:ao original, dado que nao
Ihes dou 0 mesmo usa e que nao sao as mesmas coisas que tenho pesquisado.
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Saibarii., contudo, que 0 que se trata de formal' de uma maneira sensata,
de uma maneira sensivel, esta destinado a comportar como suporte urn
certo numero de reflex6es e outras que sao esperadas na sequencia, a
saber, a de voces, no caso; comportando urn valor, se posso dizer, mutativo,
que Ihes permita pensar as coisas da 16gica, pelas quais comecei, de
uma outra maneira que nao as que os famosos circulos de Euler mantem
para voces amarradas.

Longe que esse campo interior [x) do oito seja obrigatoriamente e
para tudo urn campo exc!uido, ao men os niIma forma topol6gica, fato
mais sensivel e dos mais representaveis e dos mais divertidos dos cross-
caps em questao, pOl' mais longe que esse campo seja um campo a
exc!uir, ele deve, ao contrario, ser mantido. Evidentemente, vamos abaixar
a bola. Haveria uma maneira que seria absolutamente simples de imagina-
10 de urn modo ascI' mantido. Basta que voces tom em algo que tenha
uma forma um pouquinho apropriada, um circulo mole e, torcendo-o
de urn certo modo e dobrando-o, tel' uma Iingueta cuja parte baixa
estaria em continuidade com 0 resto das bordas. Nao obstante, assim
mesmo h;l 0 seguintc: isso n,io passa de urn artificio, a saber, que esta
borda 6 cf'ctivamcntc scmprc a mesma borda. E disso mesmo que se
trata: trata-sc de saber, lI1uilo dHercntcll1cnte, se essa superffcie, que
faz litigio para n6s, que chega a simbolizar esteticamente, intuitivamente,
uma outra dimensao possivel do limite significante do campo marcado,
e realizavel de uma maneira diferente e de alguma forma imediata a
obter, pOl' simples aplica<;:ao das propriedades de uma superficie com a
qual voces ainda nao estao habituados. Eo que veremos na pr6xima vez.



LIÇÃO XX

16 de maio 1962

Essa elucubração da superfície, justifico sua necessidade, é evidente
que o que lhes dou é o resultado de uma reflexão. Vocês não esqueceram
que a noção de superfície, em topologia, não é evidente e não é dada
como uma intuição. A superfície 6 algo que não é evidente. Como abordá-
la? A partir daquilo que no real a introduz, ou seja, o que mostraria
que o espaço não é essa extensão aberta e desprezível, como pensava
Bergson. O espaço não é tão vazio quanto ele o cria, o espaço guarda
muitos mistérios.

Coloquemos, de saída, alguns termos. É certo que uma primeira
coisa essencial na noção de superfície [surface] é a de face: haveria 2
faces ou 2 lados. Isso é evidente, se nós mergulharmos essa superfície
no espaço. Mas, para trazer até nós aquilo que, para nós, pode tomar a
noção de superfície, é preciso que saibamos o que ela nos oferece das
suas próprias dimensões. Ver o que ela pode nos oferecer, enquanto
superfície que divide o espaço com suas próprias dimensões, sugere-
nos o ponto de partida que vai nos permitir reconstruir o espaço de
outra maneira diferente daquela cuja intuição acreditamos ter. Em outros
termos, proponho a vocês considerar como mais evidente [devido à
captura imaginária], mais simples, mais certo [porque ligado à ação],
mais estrutural partir da superfície para definir o espaço - do qual
tenho certeza de que estamos pouco seguros - digamos, definir o lugar
antes que partir do lugar para definir a superfície. [Vocês podem se
reportar, aliás, ao que a filosofia pode dizer do lugar]. O lugar do Outro
já tem seu lugar em nosso seminário.
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A Identificação

Para definir a face de uma superfície, não basta dizer que é de um
lado e de outro, tanto mais porque isso nada tem de satisfatório, e, se
algo nos dá a vertigem pascaliana são exatamente estas duas regiões
cujo plano infinito dividiria todo o espaço. Como definir essa noção de
face? É o campo onde pode estender-se uma linha, um caminho sem
ter de encontrar uma borda. Mas há superfícies sem borda: o plano ao
infinito, a esfera, o toro e várias outras que, como superfícies sem
borda, se reduzem praticamente a uma só: o cross-cap ou mitra ou
boné cruzado, representado aqui embaixo.

Fig. l Fig-2

O cross-cap, nos livros eruditos, é isso [fig. 2], cortado para poder inserir-
se sobre uma outra superfície. Essas três superfícies, esfera, toro, cross-
cap, são superfícies fechadas elementares, na composição das quais todas
as outras superfícies fechadas podem se reduzir. Chamarei, todavia, de
cross-cap a figura l. Seu verdadeiro nome é o plano projetivo da teoria das
superfícies de Riemann, cuja plano é a base. Ele faz intervir pelo menos a
quarta dimensão. Já a terceira dimensão, para nós, psicólogos das profundezas,
causa bastante problema para que a consideremos como pouco garantida.
Todavia, nessa simples figura, no cross-cap, a quarta já está necessariamente
implicada. O nó elementar, feito no outro dia com um barbante, presentifica
já a quarta dimensão. Não há teoria topológica válida sem que façamos
intervir algo que nos leve à quarta dimensão.
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Se vocês querem tentar reproduzir esse nó usando o toro, seguindo
as voltas e os desvios que vocês podem fazer na superfície de um toro,
vocês poderiam, após várias voltas, retornar a uma linha que se fecha
como o nó abaixo. Vocês não o podem fazer sem que a linha corte a si
mesma. Como, sobre a superfície do toro, vocês não poderão marcar
que a linha passa acima ou abaixo, não há meio de fazer esse nó sobre
o toro. Em compensação, ele é perfeitamente factível sobre o cross-
cap. Se essa superfície implica a presença da quarta dimensão, é um
começo de prova de que o mais simples nó implica a quarta dimensão.

Essa superfície, o cross-cap, vou
dizer como vocês a podem
imaginar. Isso não imporá sua
necessidade, por isso mesmo,
trazida para nós. Ela não deixa
de ter relação com o toro, ela tem
mesmo, com o toro, a relação mais
profunda. A maneira mais simples
de fornecer essa relação a vocês
é lembrando-lhes como um toro
é construído quando a gente o
decompõe sob uma forma
poliédrica, ou seja, reconduzindo-o a seu polígono fundamental. Aqui,
esse polígono fundamental é um quadrilátero.

Se vocês dobrarem esse quadrilátero sobre si mesmo, terão um tubo
cujas bordas se encontram. Vetorizam-se essas bordas, convencionando-
se que só podem ser colados um a outro os vetores que vão na mesma
direção, o início de um vetor aplicando-se ao ponto em que termina o
outro vetor. Desde então, teremos todas as coordenadas para definir a
estrutura do toro.

Se vocês fizerem uma superfície cujo
polígono fundamental é assim definido
por vetores que vão, todos, no mesmo
sentido sobre o quadrilátero de base, se
vocês partirem de um polígono assim
definido [fig. 4-1], isso daria duas bordas
ou mesmo uma só; vocês obteriam o que

Fig. 3

Fig. 4-1 Fig 4-2
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vou materializar como a mitra [fig. 4-2]. Retornarei sobre a sua função de
simbolização de alguma coisa e isso será mais claro, quando esse nome
servir de suporte.

Linha de penetração

Fig. 5

Em corte com sua goela de maxilar, não é o que vocês estão pensando.
Isso [fig. 5] é uma linha de penetração graças à qual o que está antes,
abaixo é uma semi-esfera; acima, a parede passa por penetração na
parede oposta e retorna adiante. Por que essa forma aí e não outra?
Seu polígono fundamental é distinto daquele do toro [fig. 6]. Um polígono
cujas bordas são marcadas por vetores de mesma direção, e distinto
daquele do toro, que parte de um ponto para ir ao ponto oposto, o que
isso dá como superfície?

A partir de agora, sobressaem
pontos problemáticos dessas
superfícies. Eu introduzi para
vocês as superfícies sem borda,
a propósito da face. Se não há
borda, como definir a face? E,
se nós nos interditarmos, tanto
quanto possível, de mergulhar
demasiadamente depressa o nosso
modelo na terceira dimensão, ali
onde não há bordas, estaremos

Toro cross cap
Fig. 6

certos de que há um exterior e um interior. É o que sugere essa superfície
sem borda, por excelência, que é a esfera. Vou livrá-los dessa intuição
indecisa: existe o que está dentro e existe o que está fora. No entanto,
para as outras superfícies, essa noção de exterior e interior desaparece.
Para o plano infinito, ela não bastaria. Para o toro, a intuição serve
aparentemente bem, porque há o interior de uma câmara de ar e o
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exterior. Todavia, o que se passa no campo por onde esse espaço externo
atravessa o toro, isto é, o buraco central, ali está o nervo topológico
daquilo que criou o interesse do toro e onde a relação do interior e do
exterior se ilustra como algo que pode tocar-nos. Observem que, até Freud,
a anatomia tradicional, mesmo que pouco Naturwissenschaft, com Paracelso
e Aristóteles, sempre considerou, entre os orifícios do corpo, os órgãos dos
sentidos como autênticos orifícios. A teoria psicanalítica, enquanto estruturada
pela função da libido, tem feito uma escolha muito estreita entre os orifícios
e não nos fala dos orifícios sensoriais como orifícios, senão para reconduzi-
los ao significante dos orifícios primeiramente escolhidos. Quando se faz
da escoptofilia uma escoptofagia, diz-se que a identificação escoptofílica é
uma identificação oral, como o fez Fenichel. O privilégio dos orifícios orais,
anais e genitais nos retém, porque não são verdadeiramente orifícios que
dêem no interior do corpo; o tubo digestivo é só uma travessia, é aberto
para o exterior. O verdadeiro interior é o interior mesodérmico e os orifícios
que ali se introduzem existem sob a forma dos olhos ou do ouvido, dos
quais a teoria psicanalítica jamais faz menção como tais, salvo na capa da
revista La Psychanalyse. É o verdadeiro alcance dado ao buraco central do
toro, embora não seja um verdadeiro interior, isso já nos sugere algo da ordem
de uma passagem do interior para o exterior.

Isso dá-nos a ideia que vem na investigação dessa superfície fechada,
o cross-cap. Suponham algo de infinitamente chato, que se desloca sobre
esta superfície [fig. 7], passando do exterior [1] da superfície fechada ao
interior [2], para seguir mais adiante, no interior [3], até chegar na linha
de penetração onde reaparecerá no exterior [4], de costas. Isso mostra a
dificuldade da definição da distinção interior-exterior, mesmo quando
se trata de uma superfície fechada, de uma superfície sem bordas.

Fig. 7
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Só fiz abrir a questão para lhes mostrar que o importante, nessa
figura, é que essa linha de penetração deve ser considerada nula e não
advinda. Não se pode materializar [esse paradoxo] no quadro-negro sem
fazer intervir essa linha de penetração, pois a intuição espacial ordinária
exige que se o mostre, mas a especulação não o leva em conta. Pode-se
fazê-la deslizar indefinidamente, essa linha de penetração. Não há nada
da ordem de uma costura. Não há passagem possível. Por causa disso, o
problema do interior e do exterior é levantado em toda a sua confusão.
Há duas ordens de consideração quanto à superfície: métrica e topológica.
Tem-se de desistir de toda consideração métrica. De fato, a partir desse
quadrado [fig.8], eu poderia dar toda a superfície, do ponto de vista
topológico; isso não tem sentido algum. Topologicamente, a natureza
das relações estruturais que constituem a superfície é apresentada em
cada ponto: a face interna se confunde com a face exterior, para cada
um de seus pontos e de suas propriedades.

Para marcar o interesse disso, vamos evocar uma questão também
nunca levantada, que diz respeito ao significante: um significante não
terá sempre como lugar uma superfície? Pode parecer uma questão
bizarra, mas ela tem pelo menos o interesse, se levantada, de sugerir
uma dimensão. À primeira vista, o gráfico, como tal, exige uma superfície,
se é que se pode levantar a objeção de que uma pedra erguida, uma
coluna grega é um significante e que tem um volume; não estejam
assim tão seguros, tão seguros de poderem introduzir a noção de volume
antes de estarem bem tranquilos da noção de superfície. Sobretudo se,
ao pôr as coisas à prova, a noção de volume não é apreensível de outra
maneira senão a partir da noção de invólucro. Nenhuma pedra levantada
nos interessou por outra coisa, já não direi que apenas pelo seu invólucro,
o que seria ir a um sofisma, mas pelo que ela envolve. Antes de ser de
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volumes, a arquitetura se fez para mobilizar, para arranjar superfícies em
torno de um vazio. Pedras levantadas servem para alinhamentos ou mesas,
para fazer algo que serve por causa do buraco que tem ao redor de si.

Pois é isso o resto do qual temos de nos ocupar. Se, agarrando a
natureza da face, eu parti da superfície com bordas, para fazê-los observar
que o critério nos falhava nas superfícies sem bordas, se é possível
mostrar a vocês uma superfície sem borda fundamental, se a definição
da face não é forçada, já que a superfície sem borda não é feita para
resolver o problema do interior e do exterior, devemos levar em conta
a distinção entre superfície sem e superfície com: ela tem a relação
mais estreita com o que nos interessa, a saber, o buraco que está para
ser introduzido como tal, positivamente, na teoria das superfícies. Não
é um artifício verbal. Na teoria combinatória da topologia geral, toda
superfície triangulável, isto é, componível de pequenos pedaços triangulares
que vocês colam uns aos outros, toro ou cross-cap, pode-se reduzir, por
meio do polígono fundamental, a uma composição da esfera à qual
seriam acrescidos mais ou menos elementos tóricos, elementos de cross-
cap e elementos puros, buracos indispensáveis representados por esse
vetor fechado sobre si mesmo. Será que um significante, em sua essência
mais radical, só pode ser encarado como corte numa superfície, esses
dois sinais > maior e < menor, só se impondo por sua estrutura de
corte inscrito sobre algo onde sempre está marcada, não somente a
continuidade de um plano sobre o qual a sequência se inscreverá, mas
também a direção vetorial em que isso se reencontrará sempre? Por
que o significante, em sua encarnação corporal, isto é, vocal, sempre
se tem apresentado a nós como de essência descontínua? Não tínhamos,
então, necessidade da superfície; a descontinuidade o constitui. A
interrupção no sucessivo faz parte de sua estrutura. Essa dimensão
temporal do funcionamento da cadeia significante que articulei
primeiramente para vocês como sucessão, tem como consequência que
a escansão introduz um elemento a mais além da divisão da interrupção
modulatória, ela introduz a pressa que eu inseri enquanto pressa lógica.
E um velho trabalho, O tempo lógico. O passo que tento fazê-los dar já
começou a ser traçado, é aquele onde se enlaça a descontinuidade
com o que é a essência do significante, a saber, a diferença. Se aquilo
sobre o qual temos feito girar, temos feito retornar incessantemente
essa função do significante, é para atrair a atenção de vocês para aquilo

-325-

(
c

l
c



*
B

l

A Identificação

\, mesmo a repetir o mesmo, o mesmo, ao ser repetido, se inscreve

como distinto. Onde está a interpolação de uma diferença? Residirá
ela somente no corte - é aqui que a introdução da dimensão topológica,
para além da escansão temporal, nos interessa - ou nesse algo de outro
que chamaremos de simples possibilidade de ser diferente, a existência
da bateria diferencial que constitui o significante e pela qual não podemos
confundir sincronia com simultaneidade na raiz do fenómeno, sincronia
que faz com que, reaparecendo o mesmo, é como distinto do que ele
repete que o significante reaparece, e o que pode ser considerado como
distinguível é a interpolação da diferença, na medida em que não podemos
colocar como fundamento da função significante a identidade do A e A,
ou seja, que a diferença está no corte, ou na possibilidade sincrônica
que constitui a diferença significante. Em todo caso, o que nós repetimos
só é diferente por poder ser inscrito.

Não é menos verdadeiro que a função do corte nos interessa, em primeiro
plano, naquilo que pode ser escrito. E é aqui que a noção de superfície
topológica deve ser introduzida em nosso funcionamento mental, porque
é só ali que toma seu interesse a função do corte. A inscrição, levando-
nos à memória, é uma objeção a se refutar. A memória que nos interessa,
a nós, analistas, deve ser distinguida de uma memória orgânica, aquela
que, à mesma sucção do real responderia da mesma maneira para o
organismo se defender dela, aquela que mantém a homeostase, pois o
organismo não reconhece o mesmo que se renova como diferente. A
memória orgânica mesmo-riza. Nossa memória é outra coisa: ela intervém
em função do traço unárío marcando a vez única, e tem como suporte a
inscrição. Entre o estímulo e a resposta, a inscrição, o printing, deve ser
lembrado em termos de imprensa gutemberguíana. O primeiro esboço da
teoria psicofísica, contra o qual nos revoltamos, é sempre atomístico; é
sempre à impressão de esquemas de superfície que essa psicofísica toma
sua primeira base. Não basta dizer que é insuficiente, antes que se tenha
encontrado outra coisa. Pois se há um grande interesse em ver que a
primeira teoria da vida relacional se inscreve em termos interessantes,
que traduzem somente, sem o saber, a própria estrutura do significante,
sob as formas disfarçadas dos efeitos distintos de contiguidade e de continuidade,
associacionismo, é bom mostrar que o que era reconhecido e desconhecido
como dimensão significante eram os efeitos do significante na estrutura
do mundo idealista, dos quais essa psicofísica nunca se livrou.
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Inversamente, o que se introduziu por Gesta/t é insuficiente para
dar conta do que se passa no nível dos fenómenos vitais, em razão de
uma ignorância fundamental que se traduz pela rapidez com a qual se
liga, para alguns, evidências que tudo contradiz. A pretensa boa forma
da circunferência, que o organismo se obstinaria em todos os planos -
subjetivos ou objetivos - em buscar reproduzir, é contrária a toda observação
das formas orgânicas. Direi aos gestaltistas que uma orelha de burro se

Fig.9

parece com uma corneta, com um aram, com uma superfície de Moebius.
Uma superfície de Moebius é a ilustração mais simples do cross-cap: ela
se faz com uma faixa de papel da qual se colam as duas extremidades após
tê-la torcido, de maneira que o ser infinitamente chato que passeia por
ela pode prosseguir sem nunca ultrapassar nenhuma borda. Isso mostra a
ambiguidade da noção de face. Pois não basta dizer que é uma superfície
unilateral, de uma só face, como certos matemáticos formulam. Outra
coisa é uma definição formal, não deixa de ser verdadeiro que há coalescência,
para cada ponto de duas faces, e é isso o que nos interessa. Para nós, que
não nos contentamos em dizê-la unilátera, sob o pretexto de que as duas
laces estão presentes por toda parte, não deixa de ser verdade que podemos
manifestar, em cada ponto, o escândalo para nossa intuição dessa relação
das duas faces. De fato, num plano, se traçamos um círculo que gira no
sentido dos ponteiros de um relógio, do outro lado, por transparência, a
mesma flecha gira em sentido contrário [Fig. 9]. O ser infinitamente chato,
a personagenzinha sobre a superfície de Moebius, se veicula consigo um
círculo girando em torno dele no sentido horário, esse círculo girará sempre
no mesmo sentido, ainda que, do outro lado de seu ponto de partida, o que
se inscreverá girará no sentido horário, isto é, em sentido oposto ao que se
passaria numa faixa normal; no plano, isso não é invertido [Fig. 10],
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É por isso que se definem essas superfícies como não-orientáveis e,
no entanto, elas não deixam de ser orientadas. O desejo, por não ser
articulável, nem por isso deixamos de dizer que não seja articulado.
Pois essas pequenas orelhas na faixa de Moebius, por mais não orientáveis
que sejam, são mais orientadas que uma faixa normal. Façam vocês
uma cintura cónica [Fig. 11], retorçam-na: o que estava aberto embaixo
está aberto em cima. Mas a faixa de Moebius, dobrem-na: terá sempre
a mesma forma. Mesmo quando vocês retornam o objeto, ele terá sempre
a bossa côncava à esquerda, a bossa inflada à direita. Uma superfície
não-orientável é, pois, muito mais orientada que uma superfície orientável.

Fig. 11

Alguma coisa vai ainda mais longe e surpreende os matemáticos, que
remetem com um sorriso o leitor à experiência: é que, se nessa superfície
de Moebius, com a ajuda de uma tesoura, vocês traçam um corte a
igual distância dos pontos mais acessíveis das bordas - ela só tem uma
borda - se vocês fazem um círculo, o corte se fecha, vocês realizam um
círculo, um laço, uma curva fechada de Jordan. Ora, esse corte não
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apenas deixa a superfície inteira, mas transforma a superfície não-orientável
em superfície orientável, isto é, em uma faixa da qual, se vocês pintarem
um dos lados, todo um lado permanecerá branco, contrariamente ao
que se passaria a pouco na superfície de Moebius inteira: tudo teria
sido pintado sem que o pincel mudasse de face. A simples intervenção
do corte mudou a estrutura onipresente de todos os pontos da superfície,
eu dizia. E, se lhes peço que me digam a diferença entre o objeto de
antes do corte e este aqui, não há meio de fazê-lo. Isso para introduzir
o interesse da função de corte.

O polígono quadrilátero é originário do toro e do boné. Se jamais
introduzi a verdadeira verbalização dessa forma, o, punção, desejo
que une o $ ao a no $<>a, esse pequeno quadrilátero deve ser lido: o
sujeito, enquanto marcado pelo significante é, propriamente, no fantasma,
corte de a. Na próxima sessão, vocês verão como isso nos dará um
suporte que funciona para articular a questão, como o que podemos
definir, isolar a partir da demanda como campo do desejo, em seu lado
inapreensível, pode, por alguma torção, se ligar com o que, tomado por
um outro lado, se define como campo do objeto a, como o desejo pode
igualar-se a a? É o que introduzi e que lhes dará um modelo útil até na
prática de vocês.
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Porque um significante é apreensão da menor coisa, pode ele apreender
a menor coisa? Eis a questão, uma questão da qual talvez não seja
demais dizer que ainda não se colocou, devido à forma tomada classicamente
pela lógica. De fato, o princípio da predicação, que é a proposição universal,
não implica senão uma coisa, é que o que se apreende são seres nulificáveis:
dictum de omni et nullo. Aqueles para quem esses termos não são familiares
e que, conseqúentemente, não compreendem muito bem, recordo o
que é que venho lhes explicando já várias vezes, isto é, de tomar o
suporte do círculo de Euler tanto mais legitimamente quanto o que se
tratava de substituir é outra coisa; o círculo de Euler, como todo círculo,
por assim dizer, ingénuo, círculo a propósito do qual não se coloca a
questão de saber se ele cerne um pedaço, um fragmento... o próprio do
círculo... destaca ele um fragmento dessa superfície hipotética implicada?...
É que ele pode reduzir-se progressivamente a nada. A possibilidade do
universal é a nulidade.

Todos os professores são letrados, eu lhes disse um dia - escolhi esse
exemplo para não recair sempre nos mesmos problemas - todos os professores
são letrados; muito bem, se por acaso, em algum lugar, algum professor
não merece ser qualificado de letrado, não seja por isso, teremos professores
nulos. Observem que isso não é equivalente a dizer que não há professor.
A prova é que, os professores nulos, bem! nós os temos quando eventualmente.
Quando digo ter, tomem esse ter no sentido forte, no sentido de que se
trata. Essa não é, como tal, uma palavra escorregadia, destinada a deixar
escapar o sabonete. Quando digo nós os temos, isso significa que
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Psicanalisados

Psicanalistas

estamos habituados a tê-los, da mesma maneira que temos montes de
coisas assim: nós temos a República... Como dizia um camponês com
quem eu conversava não faz muito tempo: "este ano nós tivemos o
granizo, e logo depois, os escoteiros". Qualquer que seja a precariedade
da definibilidade, para o camponês, desses meteoros, o verbo ter, aqui,
tem bem o seu sentido.

Nós temos, por exemplo, também os psicanalistas, e isso é evidentemente
muito mais complicado, porque os psicanalistas começam a nos fazer
entrar na ordem da definição existencial. Entra-se nela pela via da
condição. Diz-se, por exemplo: "não há... ninguém poderá se dizer
psicanalista, se não tiver sido psicanalisado". Bem, há um grande perigo
em crer que essa declaração seja homogénea com o que evocamos
anteriormente, no sentido em que, para nos servirmos dos círculos de
Euler, haveria o círculo dos psicanalisados, mas, como todos sabem, os
psicanalistas, devendo ser psicanalisados, o círculo dos psicanalistas
poderia, pois, ser traçado incluído no círculo dos psicanalisados. Não
preciso dizer que, se nossa experiência com os psicanalistas nos traz
tantas dificuldades, é que, provavelmente, as coisas não são assim tão
simples, tendo em vista que afinal, se isso não está evidente no nível
do professor, que o próprio fato de funcionar como professor possa
aspirar ao seio do professor, à maneira de um sifão, alguma coisa que o
esvazie de todo contato com os efeitos da letra, é, ao contrário, realmente
evidente para o psicanalista que tudo está aí. Não basta devolver a
pergunta: "o que é ser psicanalisado?", pois, bem entendido, o que se
crê fazer ali, e com certeza naturalmente, seria apenas desviar a pessoa
de colocar no primeiro plano a questão do que é ser psicanalisado.
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Mas, no que se refere ao psicanalista, não é aquilo que se trata de
apreender, se queremos compreender a concepção do psicanalista, é
saber o que é que isso faz, ao psicanalista, ser psicanalisado, isso enquanto
psicanalista, e não da parte dos psicanalisados. Não sei se me faço
entender, mas quero reconduzi-los ao bê-á-bá, ao elementar.

Se, ainda assim, para entender o mais velho exemplo da lógica, o
primeiro passo que se dá para lançar Sócrates no buraco, a saber: "todos
os homens são mortais...", pelo tempo que nos enchem os ouvidos com
essa fórmula... eu sei que vocês tiveram tempo de se endurecer, mas,
para todo ser um pouco fresco, o próprio fato da promoção desse exemplo
no âmago da lógica não pode deixar de ser fonte de algum mal-estar, de
algum sentimento de escroqueria. Pois em que nos interessa uma tal
fórmula, se é o homem que se trata de apreender? A menos que se
trate - e é justamente o que os círculos concêntricos da inclusão euleriana
escamoteiam - não de saber que há um círculo dos mortais e no interior
o círculo do homem, o que estritamente não tem nenhum interesse,
mas de saber o que é que isso lhe faz, a ele, homem, ser mortal, sacar
o turbilhão que se produz em algum lugar no centro da noção de homem,
pelo fato da sua conjunção com o predicado "mortal", e que é bem por
isso que nós corremos atrás de qualquer coisa. Quando falamos do
homem, é justamente nesse turbilhão, nesse buraco que se produz ali
no meio, em algum lugar, que nós tocamos.

Recentemente, eu abria um excelente livro de um autor americano,
do qual pode-se dizer que a obra aumenta o património do pensamento
e da elucidação lógica. Não lhes direi seu nome, porque vocês vão procurar
quem é. E por que eu não o faço? Porque eu tive a surpresa de encontrar,
nas páginas nas quais ele trabalha tão bem, certo sentido tão vivo da
atualidade do progresso da lógica, onde justamente o meu oito interior
intervém. Ele absolutamente não faz dele o mesmo uso que eu, entretanto
me lembrei que alguns mandarins, entre meus ouvintes, vieram me
dizer, um dia, que foi ali que eu o pesquei. Sobre a originalidade da
passagem do Sr. Jakobson, considero, de fato, a mais forte referência.
É preciso dizer que, nesse caso - creio ter começado a desenvolver a
metáfora e a metonímia em nossa teoria, em algum lugar no discurso
de Roma que foi publicado - foi falando com Jakobson que ele me
disse: "Certamente, essa história da metáfora e da metonímia, nós torcemos
aquilo juntos, lembra-se, em 14 de julho de 1950". Quanto ao lógico
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\m questão, há muito tempo que ele está morto, e seu pequeno oito

interior precede incontestavelmente sua promoção aqui. Mas, quando
ele adentra no seu exame do universal afirmativo, ele usa um exemplo
que tem o mérito de não dispersar. Ele diz: "Todos os santos são homens,
todos os homens são apaixonados, logo todos os santos são apaixonados".
Ele reúne isso num tal exemplo, pois vocês devem sentir bem que o
problema é saber onde está essa paixão predicativa, a mais exterior
desse silogismo universal, de saber qual espécie de paixão chega ao
coração para fazer a santidade.

Tudo isso, o pensei nesta manhã, quero dizer a vocês dessa maneira,
para fazê-los sentir do que se trata, no que concerne ao que chamei de
um certo movimento de turbilhão. O que é que tentamos cingir com
nosso aparelho concernente às superfícies, as superfícies que aqui entendemos
lhes dar um uso que, para tranquilizar meus ouvintes inquietos, é talvez,
das minhas excursões, pouco clássica, mas é, ainda assim, algo que não
é outra coisa senão renovar, reinterrogar a função kantiana do esquema.

Penso que o radical ilogismo, na experiência, da pertinência, da inclusão,
a relação da extensão com a compreensão, nos círculos de Euler, toda
essa direção onde está enredada com o tempo a lógica, será que nesse
equívoco mesmo ela não é o lembrete do que foi, em seu início, esquecido?
O que foi, em seu início, esquecido é o objeto em questão, fosse ele o
mais puro, é, foi e será, o que quer que se faça, o objeto do desejo, e
que se se trata de cingi-lo para apanhá-lo logicamente, isto é, com a
linguagem, é que antes se trata de apreendê-lo como objeto de nosso
desejo, tendo-o apreendido, guardá-lo, o que significa cercá-lo, e que
esse retorno da inclusão ao primeiro plano da formalização lógica encontra
sua raiz nessa necessidade de possuí-lo, onde se funda nossa relação
com o objeto do desejo enquanto tal. O Begriff evoca a apreensão, porque
é correndo atrás da apreensão de um objeto de nosso desejo que forjamos
o Begriff. E cada um sabe que tudo o que queremos possuir que seja
objeto de desejo, o que queremos possuir pelo desejo e não pela satisfação
de uma necessidade, nos escapa e se esquiva. Quem não o evoca no
sermão moralista! "Não possuímos nada, enfim, é preciso abandonar
tudo isso", diz o célebre cardeal, como é triste! "não possuímos nada,
diz o sermão moralista, porque existe a morte". Outra escamoteação, o
que nos promove aqui, no nível do fato da morte real, não é o que está
em questão. Não foi em vão que, durante um longo ano, os fiz passear
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nesse espaço que meus ouvintes qualificaram de entre-duas-mortes. A
supressão da morte real não resolveria nada, nesse assunto do se esquivar
do objeto do desejo, porque se trata de outra morte, aquela que faz com
que, mesmo que não fôssemos mortais, se tivéssemos a promessa da
vida eterna, a questão fica sempre aberta se essa vida eterna, isto é,
aquela da qual estaria afastada toda promessa do fim, não fosse concebível
como uma forma de morrer eternamente. Ela o é, certamente, pois
que é nossa condição cotidiana, e devemos levar isso em conta em
nossa lógica de analistas, porque é assim, se a psicanálise tem um sentido,
e se Freud não foi um louco, pois é isso que designa esse ponto dito do
instinto de morte. Já o fisiologista mais genial de todos os que têm o
sentido desse viés da abordagem biológica, Bichat, diz: "A vida é o conjunto
das forças que resistem à morte".

Se algo de nossa experiência pode se refletir, pode um dia tomar
sentido ancorado sobre esse plano tão difícil, é essa precessão, produzida
por Freud, dessa forma de turbilhão da morte, sobre cujos flancos a
vida se agarra para não passar. Pois a única coisa a acrescentar, para
devolver a quem quer que seja essa função igualmente clara, é que
basta não confundir a morte com o inanimado, quando na natureza
inanimada basta que, nos abaixando, nós apanhemos o rastro do que é
apenas uma forma morta, o fóssil, para que compreendamos que a
presença do morto na natureza é outra coisa que não o inanimado.
Será que é seguro que está ali, conchas e dejetos, uma função da vida?
Seria resolver o problema um pouco facilmente, quando se trata de
saber porque a vida se retorce dessa forma.

No momento de retomar a questão do significante, já abordada pela
via do rastro, me veio a ideia irónica, saindo de súbito dos diálogos platónicos,
de pensar que essa impressão um tanto quanto escandalosa, que Platão
destaca pensando na marca deixada na areia do estádio pelos cus nus
dos amados, expressões para as quais, sem dúvida, se precipitava a adoração
dos amantes e cuja decência consistia em apagá-la, eles teriam feito
melhor deixando-a no lugar. Se os amantes tivessem sido menos obnubilados
pelo objeto de seu desejo, eles teriam sido capazes de tirar partido dele e
de ver aí o esboço dessa curiosa linha que lhes proponho hoje. Tal é a
imagem da cegueira que carrega consigo vivo demais todo desejo.

Partamos, pois, novamente de nossa linha, que é preciso tomar sob a
forma em que ela nos é dada, fechada e nulificável, a linha do zero

•335-



A Identificação

original da história efetiva da lógica. Se aprendemos, regressando desde
já, que nenhum [nul] é a raiz de todos, ao menos a experiência não
terá sido feita em vão. Essa linha, para nós, a chamamos o corte, uma
linha, é nosso ponto de partida, que nos é preciso considerar a priori
como fechada. Está aí a essência de sua natureza significante, nada
poderá jamais nos provar, pois que é da natureza de cada uma dessas
voltas se fundar como diferente, nada na experiência pode nos permitir
fundá-la como sendo a mesma linha. É justamente isso que nos permite
apreender o real, é nisso que seu retorno, sendo estruturalmente diferente,
sempre uma outra vez, se se assemelha, então há sugestão, probabilidade
que a semelhança venha do real. Nenhum outro meio de introduzir, de
um modo correio, a função do semelhante. Mas é apenas uma indicação
que lhes dou, que precisa ser mais elaborada. Parece-me que já o repeti
muitas vezes se, quando mais não fosse, para não ter que voltar a ela,
mesmo assim a relembrando, os devolvo a essa obra de um génio precoce
e, como todos os génios precoces, muito precocemente desaparecido,
Jean Nicod, A geometria do mundo sensível, onde a passagem que diz
respeito à linha axiomática, no centro da obra - talvez alguns de vocês,
autenticamente interessados em nosso progresso, possam se reportar a
ela - mostra bem de que maneira a escamoteação da função do círculo
significante, nessa análise da experiência sensível, é quimérica e leva
o autor, apesar do incontestável interesse do que ele promove, ao paralogismo
que vocês não deixarão de encontrar aí. Nós tomamos no início essa
linha fechada, na qual a existência da função das superfícies topologicamente
definidas serviu primeiro para inverter, para vocês, a evidência enganadora
de que o interior da linha fosse algo de unívoco, pois é suficiente que a
tal linha se desenhe sobre uma superfície definida de uma certa maneira,
o toro, por exemplo, para que seja aparente que, por mais que permaneça
em sua função de corte, ela não poderia, de modo algum, preencher aí
a mesma função que sobre a superfície que vocês me permitirão chamar
aqui de fundamental, aquela da esfera, a saber, de definir um fragmento
nulificável, por exemplo. Para os que estão aqui pela primeira vez, isso
quer dizer uma linha fechada, aqui desenhada (a), ou ainda esta aqui
(b), que não poderia de modo algum se reduzir a zero, é, a saber, que a
função do corte que elas introduzem na superfície é algo que, a cada
vez, cria problema. Penso que o que está em questão, no que concerne
ao significante, é essa ligação recíproca que faz com que, se, por um
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lado, como lhes fiz ver na última vez, a propósito da superfície de Moebius
- essa linda orelhinha contornada, de que lhes dei alguns exemplares -
o corte mediano, no que diz respeito a seu campo, a transforma em uma
superfície diferente, que não é mais essa superfície de Moebius; se se
pode dizer, que a superfície de Moebius - nisso faço mais de uma reserva
- que talvez ela não tenha senão uma face, certamente aquela que resultava
do corte tinha duas faces.

O que está em causa, para nós, pegando o viés de interrogar os efeitos
do desejo pelo acesso do significante, é de nos darmos conta de como o
campo do corte, a hiância69 do corte, é se organizando em superfície
que ela faz surgir para nós as diferentes formas onde podem se ordenar
os tempos de nossa experiência do desejo. Quando lhes digo que é a
partir do corte que se organizam as formas da superfície em questão,
para nós, em nossa experiência, de sermos capazes de fazer vir ao mundo
o efeito do significante, eu o ilustro, não é a primeira vez que o ilustro.
Eis a esfera, eis aqui nosso corte central tomado pelo viés inverso do
círculo de Euler. O que nos interessa não é o pedaço que está
necessariamente deslocado pela linha fechada sobre a esfera, é o corte
assim produzido e, se quiserem, desde já o buraco. Está claro que tudo
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deve ser dado do que encontraremos no fim, em
outros termos, que um buraco já tem ali todo seu
sentido, sentido tornado particularmente evidente
pelo fato de nosso recurso à esfera. Um buraco
faz aqui se comunicar um com o outro, o interior
com^p exterior. Só há um pequeno azar, é que,
uma vez feito o buraco, não há mais nem interior
nem exterior, como é bem evidente aqui, é que
essa esfera esburacada se revira com a maior
facilidade. Trata-se da criatura universal, primordial,
a do eterno oleiro. Não há nada mais fácil de revirar
do que um pote, isto é, uma calota.

O buraco, portanto, não teria grande sentido
para nós, se não houvesse outra coisa para sustentar
essa intuição fundamental - penso que, hoje, isso
lhes é familiar - isto é, que a um buraco, a um
corte, acontecem avatares, e o primeiro possível é que dois pontos da
borda se juntem. Uma das primeiras possibilidades, para o buraco, é
tornar-se dois buracos.

Alguns me disseram: "porque você não refere suas imagens à embriologia?"
Acreditem que elas jamais estão muito longe dela. É o que explico a
vocês, mas isso não passaria de um álibi, porque referir-me aqui à embriologia
é confiar no poder misterioso da vida, da qual não se sabe muito bem,
é claro, porque ela acredita não dever se introduzir no mundo senão
pelo viés, o intermediário desse glóbulo, dessa esfera que se multiplica,
se deprime, se invagina, se engole a si mesma, depois singularmente,
ao menos até o nível do batráquio, o blastóporo [blaslopore], a saber,
essa coisa que não é um buraco na esfera, mas uni pedaço da esfera
que se recolheu dentro do outro. Há muitos médicos, aqui, que fizeram
um pouco de embriologia elementar para se lembrar dessa coisa que
começa a se dividir em dois, para estimular esse órgão curioso que se
chama de canal neurentérico, completamente injustificável para alguma
função, essa comunicação do interior do tubo neural com o tubo digestivo
sendo mais para se considerar como uma singularidade barroca da evolução,
aliás, prontamente reabsorvida; na evolução posterior, não se fala mais
disso. Mas, talvez as coisas tomassem uma nova direção, sendo tomadas
como um metabolismo, uma metamorfose guiada por elementos de estrutura
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cuja presença e homogeneidade com o plano [no qual nós nos deslocamos
na sustentação do significante] sejam o termo de um isolamento de certo
modo pré-vital do rastro [trace] de algo que poderia talvez nos levar a
formalizações que, mesmo no plano da organização da experiência biológica,

poderiam revelar-se fecundas.
De qualquer forma, esses dois buracos

isolados na superfície da esfera, são eles que,
unidos um ao outro, estirados, prolongados
e depois conjuntos, nos deram o toro. Isso
não é novo, simplesmente, eu queria articular
bem para vocês o resultado. O resultado, em
primeiro lugar, é que, se há uma coisa que,
para nós, sustenta a intuição do toro, é um
macarrão que se une, que morde o próprio
rabo; é o que há de mais exemplar na função
do buraco, há um no meio do macarrão e há
uma corrente de ar, o que faz com que, passando
através do arco que ele forma... há um buraco
que faz comunicar o interior com o interior,
e depois há um outro, mais formidável ainda,
que coloca um buraco no coração da superfície,
que é ali buraco, estando em pleno exterior. A imagem da perfuração
está introduzida, pois o que chamamos de buraco é isso, é esse corredor
que se afundaria numa espessura [a], imagem fundamental que, quanto
à geometria do mundo sensível, não foi jamais suficientemente distinguida,
e depois o outro buraco [b], que é o buraco central da superfície, isto é,
o buraco que chamarei de buraco corrente de ar. O que pretendo avançar,
para colocar nossos problemas, é que esse buraco corrente de ar irredutível,
se nós o cingirmos com um corte, é propriamente aí que se situa, nos
efeitos da função significante, a, o objeto enquanto
tal. Isso quer dizer que o objeto é extraviado, pois
não poderia de jeito nenhum existir ali senão o
contorno do objeto, em todos os sentidos que possamos
dar à palavra contorno. Abre-se, ainda, uma outra
possibilidade, que para nós vivifica, suscita interesse
na comparação estruturante e estrutural dessas
superfícies, é que o corte pode, em superfície,
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articular-se de outra maneira. Sobre o buraco
aqui desenhado na superfície da esfera,
podemos enunciar, formular, almejar que cada
ponto seja unido a seu ponto antipódico, que,
sem nenhuma divisão da hiância70, a hiância
se organiza em superfície dessa maneira que
a escamoteia completamente sem o meio
[médium] desta divisão intermediária. Eu lhes
mostrei, na última vez, e mostrarei de novo;
isso nos dá a superfície qualificada de boné
ou de cross-cap, isto é, alguma coisa da qual
convém não esquecerem que a imagem que
lhes dei não é mais que uma imagem, por
assim dizer, torcida, uma vez que o que parece
a todos que, pela primeira vez, têm de refletir
sobre ela, o que lhe faz obstáculo é a questão
dessa famosa linha de aparente penetração
da superfície através dela mesma, que é
necessária para representá-la em nosso espaço.
Isto que indico aqui, de maneira tremida, é
feito para indicar que é preciso considerá-la
como vacilante, não fixada. Em outras palavras,
não precisamos jamais levar em conta tudo o
que passeia aqui de um lado, no exterior da
superfície, que não poderia passar ao exterior
da superfície..., que não poderia passar ao
exterior do que está do outro lado, uma vez
que não há encontro real das faces, mas, ao
contrário, não poderia passar senão do outro
lado, no interior, pois, da outra face, eu digo
a outra, em relação ao observador aqui colocado
[flecha grande].

Portanto, representar as coisas assim,
considerando essa forma de superfície, deve-
se apenas a uma certa incapacidade das formas
intuitivas do espaço com três dimensões, para
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permitir o suporte de uma imagem que realmente dê conta da continuidade
obtida, sob o nome dessa nova superfície dita cross-cap, o boné em
questão. Em outras palavras, o que esta superfície sustenta? Nós o
chamaremos - pois que estão aí as teses que adianto primeiro, e nos
permitiremos em seguida dar seu sentido ao uso que lhes proporei fazer
dessas diversas formas - chamaremos essa superfície, não o buraco,
pois, como vêem, existe ao menos um que ela escamoteia, que desaparece
completamente em sua forma, mas o lugar do buraco. Essa superfície,
assim estruturada, é particularmente propícia a fazer funcionar, diante
de nós, esse elemento, o mais inapreensível, que se chama de desejo
enquanto tal, em outras palavras, a falta. Acontece, todavia, que para
essa superfície que preenche a hiância71, apesar da aparência que torna
todos esses pontos que chamaremos, se quiserem, de antipódicos, pontos
equivalentes, eles não podem, contudo, funcionar nessa equivalência antípódica,
a menos que existam dois pontos privilegiados. Estes estão aqui representados
por esse pequeno círculo [a], sobre o qual já me interrogou a perspicácia
de um dos meus ouvintes: "O que você quer, de fato, representar assim,
com esse pequeno círculo?". Certamente, não é algo equivalente ao buraco
central do toro, uma vez que, em qualquer nível que vocês se colocassem
desse ponto privilegiado, tudo o que passa de um lado para o outro da
figura, aqui passará por essa falsa decussação (b), esse quiasma ou cruzamento
que faz a sua estrutura. Contudo, o que é assim indicado, por essa forma
assim circulada, não é outra coisa senão a possibilidade por baixo, se podemos
exprimi-lo assim, desse ponto passar de uma superfície exterior à outra. É
também a necessidade de indicar que um círculo não privilegiado sobre
essa superfície, um círculo redutível, se vocês o fazem deslizar, se vocês o
extraem de sua aparência de semi-ocultação, para além do limite
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aparentemente aqui de recruzamento e de penetração,
para levá-lo a estender-se, a se desenvolver assim
em direção à metade inferior da figura e, portanto,
a se isolar aqui em uma forma no exterior da figura,
deverá sempre aqui contornar alguma coisa que não
lhe permite, de maneira alguma, transformar-se no
que seria sua outra forma, a forma privilegiada de
um círculo, na medida em que faz a volta do ponto
privilegiado e que ele deve ser representado assim
sobre a superfície em questão. Esta aqui, de fato, não poderia, de jeito
algum, ser-lhe equivalente, pois essa forma é algo que passa em torno
do ponto privilegiado, do ponto estrutural, em torno do qual está sustentada
toda a estrutura da superfície assim definida. Esse ponto duplo e ponto
simples ao mesmo tempo, em torno do qual se sustenta a própria possibilidade
da estrutura entrecruzada do boné ou do cross-cap, é por esse ponto
que simbolizamos o que pode introduzir um objeto a qualquer, no lugar
do buraco. Esse ponto privilegiado, nós conhecemos suas funções e sua
natureza, é o falo, na medida em que é por ele, enquanto operador,
que um objeto a pode ser posto no lugar mesmo onde nós, em uma
outra estrutura [a saber, o toro], não apreendemos senão seu contorno.
Eis aí o valor exemplar da estrutura do cross-cap, que tento articular
diante de vocês, o lugar do buraco, é no princípio esse ponto de uma
estrutura especial, enquanto se trata de distingui-lo das outras formas de
pontos, esse aqui, por exemplo, definido pelo recorte de um corte sobre
ele mesmo, primeira forma possível de se dar ao
nosso oito interior. Cortamos alguma coisa num
papel, por exemplo, e um ponto será definido pelo
fato do corte repassar sobre o lugar já cortado. Sabemos
bem que isso não é absolutamente necessário para
que o corte tenha, sobre a superfície, uma ação
completamente definível e nela introduza essa
mudança, cujo suporte devemos tomar para imajar
certos efeitos do significante.

Se pegarmos um toro e o cortarmos assim, isso
faz essa forma aqui desenhada. Passando ao outro lado do toro, vocês
vêem que, em nenhum momento, esse corte se junta de novo a ele
mesmo. Façam a experiência sobre alguma velha câmara de ar, vocês
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verão o que isto vai dar; dará uma superfície contínua, organizada de
tal modo que ela se volta duas vezes sobre si mesma, antes de se juntar.
Se ele tivesse se voltado apenas uma vez, seria uma superfície de Moebius.
Como ela se volta duas vezes, isto produz uma superfície de duas faces,
que não é idêntica àquela que lhes mostrei outro dia, após a secção da

superfície de Moebius,

pois aquela ali se volta duas vezes e uma outra vez ainda diferentemente,
para formar o que chamamos de um anel de Jordan. Mas, o interesse é
de ver o que é exatamente esse ponto privilegiado, na medida em que,
como tal, ele intervém, ele especifica o fragmento de superfície sobre o
qual permanece irredutivelmente, dando-lhe o acento particular que
lhe permite, para nós, ao mesmo tempo designar a função segundo a
qual um objeto está ali desde sempre, antes mesmo da introdução dos
reflexos, das aparências que dele temos sob a forma de imagens, o objeto
do desejo. Esse objeto, ele não é para ser tomado senão nos efeitos,
para nós, da função do significante, e, no entanto, não se reencontra
nele a não ser seu destino de sempre. Como objeto, é o único objeto
absolutamente autónomo, primordial em relação ao sujeito, decisivo
em relação a ele, a ponto de que minha relação com esse objeto seja,
de certo modo, para inverter, a ponto de, se, no fantasma, o sujeito, por
uma miragem em todos os pontos paralela àquela da imaginação do
estádio do espelho, ainda que de uma outra ordem, se imagina, pelo
efeito daquilo que o constitui como sujeito, isto é, o efeito do significante,
suportar o objeto que vem por ele cobrir a falta, o buraco do Outro, e é
isto o fantasma. Inversamente pode-se dizer que todo o corte do sujeito,
aquilo que, no mundo, o constitui como separado, como rejeitado, lhe
é imposto por uma determinação não mais subjetiva, indo do sujeito
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para o objeto, mas objetiva, do objeto para o sujeito, lhe é imposto pelo
objeto a, mas, na medida em que, no coração deste objeto a, existe esse
ponto central, esse ponto turbilhão por onde o objeto sai de um além
do nó imaginário, idealista, sujeito-objeto que produziu, até aqui, desde
sempre, o impasse do pensamento, esse ponto central que, desse além,
promove o objeto como objeto do desejo. É o que perseguiremos, na
próxima vez.

LIÇÃO XXII

30 de maio de 1962

O ensino ao qual lhes conduzo é comandado pelos caminhos de nossa
experiência. Pode parecer excessivo, senão enfadonho, que esses caminhos
suscitem em meu ensino uma forma de desvios, digamos, inusitados
que, por isso, podem parecer, falando propriamente, exorbitantes. Eu
os poupo deles o quanto posso. Posso dizer que, por exemplos enlaçados
o mais próximo possível em nossa experiência, desenho uma espécie
de redução, se se pode dizer, desses caminhos necessários. Vocês não
devem, no entanto, se espantar de que estejam implicados em nossa
explicação campos, domínios tais como aquele, por exemplo, este ano,
da topologia se, de fato, os caminhos que temos a percorrer são aqueles
que colocam em causa uma ordem tão fundamental quanto a constituição
mais radical do sujeito como tal, dizendo respeito, por isso, a tudo o
que se poderia chamar de uma espécie de revisão da ciência.

Por exemplo, essa nossa suposição radical, que coloca o sujeito em
sua constituição, na dependência, numa posição segunda em relação
ao significante, que faz do próprio sujeito um efeito do significante;
isso não pode deixar de se destacar de nossa experiência, tão encarnada
quanto ela esteja nos domínios aparentemente mais abstratos do
pensamento. E acredito não estar forçando nada ao dizer que o que
elaboramos aqui poderia interessar no mais alto ponto ao matemático.
Por exemplo, como se constatava recentemente, olhando mais de perto,
creio, em uma teoria que, para o matemático, ao menos por um tempo,
causou muito problema, uma teoria como aquela do transfinito, cujos
impasses certamente antecedem em muito nossa valorização da função
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do traço unário, na medida em que essa teoria do transfinito, o que a
funda é um retorno, é um apanhado da origem da contagem de antes
do número, quero dizer, do que antecede toda contagem e a envolve, e
a suporta, a saber, a correspondência bi-unívoca, o traço por traço.
Certamente, aqueles desvios, isso pode ser para mim uma maneira de
confirmar a amplitude, [o infinito] e a fecundidade daquilo que nos é
absolutamente necessário construir, quanto a nós, a partir de nossa
experiência. Eu lhes poupo disso.

Se é verdade que as coisas são assim, que a experiência analítica é
aquela que nos leva através dos efeitos encarnados daquilo que é -
certamente, desde sempre, mas cujo fato de que nós nos apercebemos
apenas é a coisa nova -, os efeitos encarnados pelo fato da primazia do
significante sobre o sujeito, não é possível que todo tipo de tentativa de
redução das dimensões de nossa experiência ao ponto de vista já constituído
do que se chama a ciência psicológica - nesse sentido de que ninguém
pode negar, não pode não reconhecer que ela foi constituída sobre premissas
que negligenciavam, e por isso mesmo, porque ela estava elidida, essa
articulação fundamental sobre a qual colocamos o acento, este ano
apenas de maneira ainda mais explícita, mais acirrada, mais articulada
- não é possível, digo, que toda redução ao ponto de vista da ciência
psicológica, tal como ela já se constituiu, conservando como hipótese
um certo número de pontos de opacidade, de pontos elididos, de pontos
de irrealidade maior, chegue forçosamente a formulações objetivamente
mentirosas, não digo enganosas, digo mentirosas, falsas, que determinam
alguma coisa que se manifesta sempre na comunicação do que se pode
chamar de uma mentira encarnada. O significante determina o sujeito,
eu lhes digo, na medida em que necessariamente é isso o que quer
dizer a experiência psicanalítica. Mas, sigamos as consequências dessas
premissas necessárias. O significante determina o sujeito, o sujeito toma
dele uma estrutura; é aquela que já tentei demonstrar-lhes no grafo.
Este ano, a propósito da identificação, isto é, desse algo que focaliza
sobre a própria estrutura do sujeito nossa experiência, tento fazê-los
seguir mais intimamente essa ligação do significante com a estrutura
subjetiva. Isto ao qual os levo, sob essas fórmulas topológicas, das quais
vocês já sentiram que elas não são pura e simplesmente essa referência
intuitiva à qual nos habituou a prática da geometria, é a considerar que
essas superfícies são estruturas, e tive que lhes dizer que elas estão todas
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estruturalmente presentes em cada um de seus pontos, se é que devemos
empregar essa palavra ponto sem reservar o que vou trazer-lhes hoje aqui.

Eu os levei, por minhas afirmações precedentes, a isso que se trata
agora de construir em sua unidade, que o significante é corte, e o
sujeito e sua estrutura, trata-se de fazê-lo depender disto. Isso é possível,
pelo que lhes peço admitir e seguir-me ao menos por um tempo, que o
sujeito tem a estrutura da superfície, pelo menos topologicamente definida.
Trata-se, pois, de apreender, e isso não é difícil, como o corte engendra
a superfície. É isso que comecei a exemplificar para vocês, rio dia em
que enviando-lhes, como tantos outros volantes em não sei qual jogo,
minhas superfícies de Moebius, também lhes mostrei que essas superfícies,
se vocês as cortarem de uma determinada maneira, tornam-se outras
superfícies, quero dizer, topologicamente definidas e materialmente
apreensíveis como mudadas, pois estas não são mais as superfícies de
Moebius, pelo simples fato desse corte mediano que vocês praticaram,
mas uma faixa um pouco torcida sobre ela mesma, mas exatamente
uma faixa, isso que chamamos de faixa, tal como esse cinto que tenho
na cintura. Isso para lhes dar a ideia da possibilidade da concepção
desse engendramento, por algum motivo invertido em relação a uma
primeira evidência. É a superfície, pensarão vocês, que permite o corte,
e eu lhes digo, é o corte que nós podemos conceber, para tomar a perspectiva
topológica, como engendrando a superfície. E isso é muito importante,
pois, afinal, é ali talvez que iremos poder apreender o ponto de entrada,
de inserção do significante no real, constatar na praxis humana que é
porque o real nos apresenta, se posso dizer, superfícies naturais, que o
significante pode entrar nele.

Certamente a gente pode se divertir fazendo essa génese com ações
concretas, como se chama, a fim de lembrar que o homem corta, e que
Deus sabe que nossa experiência é bem aquela em que se valorizou a
importância dessa possibilidade de cortar com uma tesoura. Uma das
imagens fundamentais das primeiras metáforas analíticas, os dois dedinhos
que saltam sob a batida das tesouras, serve, certamente, para nos incitar
a não negligenciar o que há de concreto, de prático, o fato de que o
homem é um animal que se prolonga com instrumentos e a tesoura
está no primeiro plano. A gente poderia se divertir refazendo uma história
natural; o que é que acontece com aqueles animais que possuem o par
de tesouras em estado natural? Não é para isto que os conduzo, e por
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isso mesmo; aquilo a quê nos leva a fórmula, o homem corta, é bem mais
nesses ecos semânticos que ele se corta, como se diz, que ele tenta cortar
caminho72. Tudo isto deve, aliás, se juntar em torno da fórmula fundamental:
vão te cortá-lo! Efeito de significante, o corte foi primeiro para nós, na
análise fonemática da linguagem, essa linha temporal, mais precisamente
sucessiva dos significantes que os habituei a chamar até agora de cadeia
significante. Mas, o que vai acontecer, se agora lhes incito a considerar
a própria linha como corte original?

Essas interrupções, essas individualizações, esses segmentos da linha
que se chamavam, se quiserem, então fonemas, que admitiam, pois,
serem separados do que precede e do que segue, fazer uma cadeia ao
menos pontualmente interrompida, essa geometria do mundo sensível,
à qual, na última vez, os incitei a se referirem com a leitura de Jean
Nicod e a obra assim intitulada, vocês verão, em um capítulo central,
a importância que tem essa análise da linha enquanto pode ser, posso
dizer, definida por suas propriedades intrínsecas, e que comodidade
lhe teria dado a colocação em primeiro plano radical da função do
corte, para a elaboração teórica que ele deve arquitetar com a maior
dificuldade e com contradições que não são outras senão a negligência
dessa função radical. Se a própria linha é corte, cada um de seus elementos
será, portanto, secção de corte, e é isso, em suma, que introduz esse
elemento vivo, se posso dizer, do significante, que chamei de oito interior,
a saber, precisamente o laço. A linha se recorta. Qual
é o interesse dessa observação? O corte levado sobre
o real aí manifesta, no real, o que é sua característica
e sua função, e o que ele introduz em nossa dialética,
contrariamente ao uso que dele se faz, que o real é
o diverso, o real, desde sempre, eu me servi dessa
função original, para dizer-lhes que o real é o que
retorna sempre ao mesmo lugar.

O que isso quer dizer, senão que a secção de corte, em outras palavras,
o significante sendo aquilo que nós dissemos, sempre diferente dele
mesmo - A # A, A não é idêntico a A - nenhum meio de fazer aparecer
o mesmo, senão do lado do real. Dito de outra maneira, o corte, se
posso assim me exprimir, no nível de um puro sujeito de corte, o corte
não pode saber que ele se fechou, que ele só repassa por ele mesmo
porque o real, enquanto distinto do significante, é o mesmo. Em outras
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palavras, só o real o fecha73. Uma curva fechada é o real revelado, mas,
como vêem, mais radicalmente, é preciso que o corte se recorte. Se
nada já não o interrompe, imediatamente após o traço, o significante
toma essa forma, que é, propriamente falando, o corte. O corte é um
traço que se recorta. É somente depois que ele se fecha sobre o fundamento
que, se cortando, ele encontrou o real, o qual só permite conotar como o
mesmo, respectivamente aquilo que se encontra sob o primeiro, depois o
segundo laço. Encontramos, ali, o nó que nos dá um recurso a respeito do
que constituía a incerteza, a hesitação de toda a construção identificatória
- vocês o perceberão muito bem na articulação de Jean Nicod - ele consiste
no seguinte, é preciso esperar o mesmo para que o significante consista,
como sempre se acreditou, sem se deter suficientemente no fato fundamental
de que o significante, para engendrar a diferença que ele significa originalmente,
a saber, o momento, aquele momento que, asseguro-lhes, não poderia se
repetir, mas que sempre obriga o sujeito a encontrá-lo, aquele momento
exige, portanto, para alcançar sua forma significante, que ao menos
uma vez o significante se repita, e essa repetição não é outra senão a
forma mais radical da experiência da demanda. O que é, encarnado,
o significante, são todas as vezes que a demanda se repete. Se justamente
não fosse em vão que a demanda se repete, não haveria significante,
porque [não haveria] nenhuma demanda. Se, o que a demanda encerra
em seu laço vocês o tivessem, nenhuma necessidade de demanda.
Nenhuma necessidade de demanda, se a necessidade está satisfeita.
Um humorista exclamava, um dia: "Viva a Polónia, senhores, porque,
senão houvesse Polónia, não haveria Polonês!". A demanda é a Polónia
do significante. Eis porque eu seria bastante levado, hoje, parodiando
esse acidente da teoria dos espaços abstratos, que faz com que um desses
espaços - e agora existem cada vez mais numerosos, nos quais não creio
precisar interessá-los - chama-se de espaço polonês, chamemos hoje o
significante de significante polonês, isso evitará chamá-lo o laço [lê lacs],
o que me pareceria um perigoso encorajamento ao uso que um de meus
entusiastas, recentemente, acreditou dever fazer do termo lacanismo!
Espero que, ao menos enquanto eu viver, esse termo, manifestamente
tentador, após minha segunda morte, me seja poupado! Portanto, isso
que meu significante polonês está destinado a ilustrar, é a relação do
significante consigo mesmo, isto é, a nos conduzir à relação do significante
com o sujeito, se é que o sujeito pode ser concebido como seu efeito.
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Já observei que, aparentemente, só há significante, toda superfície
onde ele se inscreve sendo-lhe suposta. Mas isso é, de algum modo,
figurado por todo o sistema das Belas Artes, que esclarece algo que os
leva a interrogar a arquitetura, por exemplo, sob esse viés que lhes faz
aparecer o porquê dela ser tão irredutivelmente enganadora74 [trompe-
d'oeil], perspectiva. E não é por nada que acentuei, num ano em que
as preocupações me parecem bem distantes de preocupações propriamente
estéticas, sobre a anamorfose, quer dizer, para aqueles que não estavam
lá antes, o uso da fuga de uma superfície para fazer aparecer uma
imagem que, certamente, estendida é irreconhecível, mas que, de um
certo ponto de vista, se recompõe e se impõe. Essa singular ambiguidade
de uma arte sobre o que aparece, por sua natureza, poder se ligar aos
plenos e aos volumes, a não sei qual completude que, de fato, revela-se
sempre essencialmente submetida ao jogo dos planos e das superfícies,
é algo tão importante, interessante, quanto ver também isso que dela
está ausente, a saber, todo tipo de coisas que o uso concreto da extensão
nos oferece, por exemplo, os nós, de fato concretamente imagináveis de
realizar numa arquitetura de subterrâneos, como talvez a evolução dos
tempos nos dará a conhecer. Mas é claro que jamais nenhuma arquitetura
sonhou em se compor em torno de um arranjo dos elementos, das peças
e comunicações, até das cores, como alguma coisa que, no interior de si
mesma, faria nós. E, no entanto, porque não? É exatamente porque
nossa observação de que "não existe significante senão sendo-lhe suposta
uma superfície", se reverte em nossa síntese, que vai buscar seu nó, o
mais radical disso que o corte, de fato, comanda, engendra a superfície,
que é ele que lhe dá, com suas variedades, sua razão constituinte. É
bem assim que podemos apreender, homologar essa primeira relação da
demanda com a constituição do sujeito, na medida em que essas repetições,
esses retornos na forma do toro, esses laços que se renovam fazendo o
que, para nós, no espaço imaginado do toro, apresenta-se como seu contorno.
Esse retorno à sua origem nos permite estruturar, exemplificar de forma
maior um certo tipo de relações do significante com o sujeito que nos
permite situar em sua oposição a função D da demanda e aquela de a, do
objeto a, o objeto do desejo, D, a escansão da demanda.

Vocês puderam observar que, no grafo, vocês têm os símbolos seguintes:
s(A), A, no estágio superior S (A) . $<>D [$ barrado corte de D], nos
dois estágios intermediários, i (a), m, e do outro lado $< >a [$ barrado
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corte de a], o fantasma, e d. Em nenhuma parte vocês vêem ligados D e
a. O que isso traduz? O que é que isso reflete? O que isso suporta? Isso
suporta primeiro o seguinte, é que o que vocês encontram em compensação,
é $<>D, e que esses elementos do tesouro significante no estágio da
enunciação, eu lhes ensino a reconhecê-los, é o que se chama de Trieb,
a pulsão. É assim que formalizo, para vocês, a primeira modificação do
real em sujeito sob o efeito da demanda, é a pulsão. E se, na pulsão,
não houvesse já esse efeito da demanda, esse efeito de significante,
esta não poderia articular-se em um esquema tão manifestamente gramatical.
Faço expressamente alusão ao que aqui, suponho, todo mundo habituado
[expert] às minhas análises anteriores; quanto aos outros, eu os remeto
ao artigo Triche und Triehschicksale, que estranhamente traduziram
aqui por "avatares das pulsões", sem dúvida por uma espécie de referência
confusa aos efeitos que a leitura de tal texto produziu na primeira obtusão
da referência psicológica. A aplicação do significante, que hoje chamamos,
para nos divertirmos, de significante polonês, à superfície do toro, vocês
a vêem aqui, é a forma mais simples do que pode se produzir de uma
maneira infinitamente enriquecida por uma sequência de contornos
enrolados, a bobina propriamente dita, aquela do dínamo, na medida
em que, no curso dessa repetição, o circuito é feito em torno do buraco
central.

Mas, sob a forma em que vocês vêm aqui desenhada, a mais simples,
esse circuito é feito igualmente - o sublinho, esse corte é o corte simples
- de tal maneira que aquilo não se recorta. Para figurar as coisas, no
espaço real, aquele que vocês podem visualizar, vocês a vêm até aqui,
nessa superfície apresentada a vocês, essa face do lado de vocês do
toro; ela desaparece, em seguida, sob a outra face, por isso que ela está
pontilhada, para retornar deste lado aqui. Um tal corte não apreende,
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por assim dizer, absolutamente nada. Pratiquem-no sobre uma câmara
de ar, vocês verão, no fim, a câmara aberta de uma certa maneira, transformada
em uma superfície duas vezes torcida sobre ela mesma, mas não cortada
em dois. Ela torna, se posso dizer, apreensível uma maneira signiflcante
e preconceitual, mas que não deixa de caracterizar uma espécie de apreensão
à sua maneira do radical da fuga, por assim dizer, a ausência de qualquer
acesso à apreensão, no que concerne ao seu objeto no nível da

demanda. Pois, se definirmos a demanda por isto, que ela se repete e
que ela não se repete senão em função do vazio interior que ela cerca
- esse vazio que a sustenta e a constitui, esse vazio que não comporta,
lhes assinalo de passagem, nenhum jogo de qualquer modo ético, nem
ridiculamente pessimista, como se existisse um pior excedendo o ordinário
do sujeito, é simplesmente uma necessidade de lógica abecedária, se
posso dizer - toda satisfação apreensível, quer a situem sobre a vertente
do sujeito ou sobre a vertente do objeto, faz falta em relação à demanda.
Simplesmente, para que a demanda seja demanda, a saber, que ela se
repita como significante, é preciso que ela seja decepcionada. Se não o
fosse, não existiria suporte para a demanda.
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Mas, esse vazio é diferente daquilo do que está em questão, no que
concerne ao a, o objeto do desejo. O advento constituído pela repetição,
o advento metonímico, o que desliza, é evocado pelo próprio deslizamento
da repetição da demanda; a, o objeto do desejo, não poderia de modo
algum ser evocado nesse vazio, cercado aqui pelo laço da demanda.
Ele deve ser situado no buraco que chamaremos de nada fundamental,
para distingui-lo do vazio da demanda, o nada onde é chamado ao advento
o objeto do desejo. O que queremos formalizar, com os elementos que
lhes trago, é o que permite situar no fantasma a relação do sujeito
como $, do sujeito informado pela demanda, com esse a, enquanto
que, nesse nível da estrutura significante que lhes demonstro no toro,
na medida em que o corte a criou nessa forma, essa relação é uma
relação oposta, o vazio que sustenta a demanda não é o nada do objeto
que ela cinge como objeto do desejo, é isso o que está destinado a
ilustrar para vocês essa referência ao toro.

Se fosse apenas isso que vocês pudessem
tirar daí, seria muito esforço para um resultado
pequeno, mas, como verão, há muitas outras
coisas a extrair daí. Com efeito, para andar
rápido e sem, certamente, fazê-los traspassar
os diferentes passos da dedução topológica,
que lhes mostram a necessidade interna
que comanda a construção que agora vou
lhes dar, vou mostrar-lhes que o toro permite
uma coisa que certamente vocês poderão ver, que o cross-cap não permite.
Penso que as pessoas menos levadas à imaginação vêem, através dos
enrolamentos topológicos, do que se trata (Lacan desenha a figura acima),
ao menos metaforicamente. O termo cadeia, que implica concatenação,
já está suficientemente introduzido na linguagem, para que paremos
aí. O toro, por sua estrutura topológica, implica o que poderemos chamar
de um complementar, um outro toro que pode vir se concatenar com
ele. Suponhamo-los como de fato conformes com o que lhes rogo conceitualizar
no uso dessas superfícies, a saber, que elas não são métricas, que elas
não são rígidas, digamos que elas são de borracha. Se tomarem um
desses anéis, com os quais se joga no jogo desse nome, vocês poderão
constatar que, se o empunharem de maneira firme e fixa por seu contorno,
e se fizerem girar sobre ele mesmo o corpo que ficou livre, vocês obterão,
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muito facilmente, e da mesma maneira que se vocês se servissem de um junco
encurvado, torcendo-o assim sobre ele mesmo, vocês o farão voltar à sua posição
primeira, sem que a torção esteja de qualquer maneira inscrita em sua substância.
Simplesmente, ele terá voltado a seu ponto primitivo. Vocês podem imaginar
que, por uma torção, que seria essa aqui, um desses toros sobre o outro, nós
procederíamos ao que se pode chamar de decalque do que quer que seja que
estaria já inscrito sobre o primeiro, que nós chamaremos o l, e colocamos que
o que está em questão seja, o que lhes rogo referir simplesmente ao primeiro
toro, essa curva, na medida em que não somente ela engloba a espessura do
toro e que, não somente ela engloba o espaço do buraco, mas ela o atravessa, o
que é a condição que pode permitir-lhe englobar ao mesmo tempo os dois
vazios e nadas, e o que está aqui na espessura do toro, e o que está aqui no
centro do nó.

Demonstra-se - mas eu os dispenso da demonstração, que seria longa e
demandaria esforço - que, assim procedendo, o que virá sobre o segundo
toro será uma curva sobreponível à primeira, se se sobrepõem os dois toros.

O que isso quer dizer? Primeiro, que elas poderiam não ser sobreponíveis.
Eis aqui duas curvas, elas parecem ser feitas da mesma maneira, elas
são, no entanto, irredutivelmente não-sobreponíveis. Isso implica que o
toro, apesar de sua aparência simétrica, comporta possibilidades de evidenciar,
pelo corte, um desses efeitos de torção que permitem o que chamarei de
dissímetria radical, aquela cuja presença na natureza - vocês sabem,
que é um problema para toda formalização - aquela que faz com que os
caracóis tenham, em princípio, um sentido de rotação, que faz daqueles
que têm o sentido contrário uma enorme exceçáo. Muitos fenómenos
são dessa ordem, até e inclusive os fenómenos químicos, que se traduzem
nos ditos efeitos de polarização. Existem, pois, estruturalmente, superfícies
cuja dissimetria é eletiva e que comportam a importância do sentido de
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rotação dextrógiro ou levógiro. Vocês verão, mais tarde, a importância do
que isso significa. Saibam apenas que o fenómeno, por assim dizer, de
transporte por decalque do que se produziu compondo, englobando o
anel da demanda com o anel do objeto central, essa relação sobre a superfície
do outro toro, a qual vocês percebem que vai nos permitir simbolizar a
relação do sujeito com o grande Outro, dará duas linhas que, relativamente
à estrutura do toro, são sobreponíveis. Peco-lhes perdão por fazê-los seguir
um caminho que pode parecer árido, é indispensável que eu lhes faça
sentir os seus passos para mostrar-lhes o que podemos deduzir dele.

90°

b'

Qual a razão disso? Ela se vê muito bem no nível dos polígonos ditos
fundamentais. Esse polígono, estando assim descrito, vocês supõem na
frente o seu decalque, que se inscreve assim. A linha em questão, sobre
o polígono projeta-se aqui, como uma oblíqua, e se prolongará, do outro
lado, sobre o decalque, invertida. Mas vocês devem se dar conta de que,
fazendo bascular em 90° esse polígono fundamental, vocês reproduzirão
exatamente, inclusive a direção das flechas, a figura desse aqui e que a
linha oblíqua estará no mesmo sentido, essa báscula representando exatamente
a composição complementar de um dos toros com o outro.

90°

D decalque báscula
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Façam, agora, sobre o toro, não mais essa linha simples, mas a curva
repetida cuja função lhes ensinei ainda agora. É o mesrno? Dispenso-
lhes de hesitações, após decalque e báscula; o que vocês terão, aqui, se
simboliza da seguinte maneira. O que isso quer dizer? Isso quer dizer,
em nossa transposição significada, em nossa experiência, que a demanda
do sujeito, enquanto que aqui duas vezes ela se repete, inverte suas
relações D e a, demanda e objeto no nível do Outro, que a demanda do
sujeito corresponde ao objeto a do Outro, que o objeto a do sujeito torna-
se a demanda do Outro. Essa relação de inversão é essencialmente a
forma mais radical que podemos dar ao que se passa no neurótico; o que
o neurótico visa, como objeto, é a demanda do Outro; o que o neurótico
demanda, quando ele demanda apreender a, o inapreensível objeto de
seu desejo, é a, o objeto do Outro.

O acento é colocado diferentemente, conforme as duas vertentes da
neurose. Para o obsessivo, o acento é posto sobre a demanda do Outro,
tomado como objeto de seu desejo. Para a histérica, o acento é posto
sobre o objeto do Outro, tomado como suporte de sua demanda. O que
isso implica, teremos que entrar aí no detalhe, na medida em que o
que está em causa, para nós, não é outra coisa, aqui, senão o acesso à
natureza desse a. A natureza de a, nós só a apreenderemos quando
tivermos elucidado estruturalmente, pela mesma via, a relação de $
com a, ou seja, o suporte topológico que podemos dar ao fantasma.
Digamos, para começar a clarear o caminho, que a, o objeto do fantasma,
a, o objeto do desejo, não tem imagem e que o impasse do fantasma do
neurótico é que, em sua busca de a, o objeto do desejo, ele encontra i
de a, de tal maneira que ela é a origem de onde parte toda a dialética
à qual, desde o início de meu ensino, os introduzo, a saber, que a imagem
especular, a compreensão da imagem especular consiste nisto, do que
estou espantado que ninguém tenha sonhado em glosar a função que
lhe dou, a imagem especular é um erro. Ela não é simplesmente uma
ilusão, um logro da Gestalt cativante cujo acento a agressividade tem
marcado, ela é basicamente um erro, na medida em que o sujeito nela
se des-conhece75, se permitem a expressão, na medida em que a origem
do Eu [mói] e seu desconhecimento fundamental acham-se aqui reunidos
na ortografia. E, na medida em que o sujeito se engana, ele acredita
ter diante dele sua imagem. Se ele soubesse se ver, se ele soubesse, o
que é a simples verdade, que só existem as relações mais deformadas,
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de alguma maneira identificáveis, entre seu lado direito e seu lado
esquerdo, ele nem sonharia em identificar-se com a imagem do espelho.
Quando, graças aos efeitos da bomba atómica, tivermos sujeitos com
uma orelha direita grande como a de um elefante e, no lugar da orelha
esquerda, uma orelha de asno, talvez as relações com a imagem especular
venham a ser melhor autenticadas! De fato, muitas outras condições
mais acessíveis e também mais interessantes estarão ao nosso alcance.
Suponhamos um outro animal, o grou, com um olho de cada lado do
crânio. Parece um exagero saber como é que podem se compor os planos
de visão dos dois olhos, em um animal com os olhos assim dispostos.
Não se vê porque aquilo abre mais dificuldades que para nós. Simplesmente,
para que o grou tenha uma visão de suas imagens, é preciso colocar
nele dois espelhos, e ele não correrá o risco de confundir sua imagem
esquerda com sua imagem direita.

Essa função da imagem especular, enquanto se refere ao desconhecimento
do que chamei, há pouco, de dissimetria mais radical, é aquela mesma
que explica a função do Eu [mói] no neurótico. Não é porque tem um
Eu [mói] mais ou menos torcido que o neurótico está subjetivamente
na posição crítica que é a sua. Ele está nessa posição crítica devido a
uma impossibilidade estruturante radical de identificar sua demanda
com o objeto do desejo do Outro, ou de identificar seu objeto com a
demanda do Outro, forma propriamente enganadora do efeito do significante
sobre o sujeito, ainda que a saída daí seja possível, precisamente desde
que, na próxima vez, eu lhes mostrarei como, em uma outra referência
do corte, o sujeito, enquanto estruturado pelo significante, pode tornar-
se o próprio corte a. Mas é justamente a isso que o fantasma do neurótico
não acede, porque ele procura as vias disso e os seus caminhos por
uma passagem errónea. Não é que o neurótico não saiba muito bem
distinguir, como todo sujeito digno desse nome, i (a) de a, porque eles
não têm absolutamente o mesmo valor, mas o que o neurótico procura,
e não sem fundamento, é chegar a a por i (a). A. via na qual o neurótico
se obstina, e isso é sensível na análise de seu fantasma, é chegar a a
destruindo i (a), ou fixando-o. Eu disse primeiro destruindo, por que é
o mais exemplar. É o mais exemplar, é o fantasma do obsessivo, na
medida em que ele toma a forma do fantasma sádico e que ele não o é.

O fantasma sádico, como os comentadores fenomenologistas não deixam
um instante de acentuar, com todo o excesso de trasbordamento que
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lhes permite fixar-se para sempre no ridículo, o fantasma sádico, é
supostamente a destruição do Outro. E como os fenomenologistas não
são, digamos -bem feito para elesl - autênticos sádicos, mas simplesmente
têm o acesso o mais comum às perspectivas da neurose, eles encontram,
de fato, todas as aparências para sustentar uma tal explicação. Basta
tomar um texto sadista [sadiste], ou sadiano [sadien], para que isso
seja refutado. Não apenas o objeto do fantasma sádico não é destruído,
como ele é literalmente resistente a toda prova, como já o sublinhei
muitas vezes. O que é do fantasma propriamente sadiano, compreendam
que não pretendo entrar nisso agora, como provavelmente poderei fazê-
lo na próxima vez. O que quero apenas pontuar, aqui, é que o que se
poderia chamar de impotência do fantasma sádico no neurótico repousa
inteiramente sobre o seguinte: é que, de fato, existe mesmo intuito
destrutivo no fantasma do obsessivo, mas essa perspectiva destrutiva,
como acabei de analisar, tem o sentido, não da destruição do outro,
objeto do desejo, mas da destruição da imagem do outro, no sentido
em que a situo para vocês, a saber, que justamente ela não é a imagem
do outro porque o outro, a, objeto do desejo, como lhes mostrarei da
próxima vez, não tem imagem especular. Está aí uma proposição, admito,
que abusa um pouco... Eu a creio não apenas inteiramente demonstrável,
mas essencial para compreender o que se passa naquilo que chamarei
de equívoco da função do fantasma no neurótico. Pois, quer ele a destrua
ou não, de uma maneira simbólica ou imaginária, essa imagem i (a),
não é isso, entretanto, que o fará jamais autenticar, por um corte subjetivo,
o objeto de seu desejo, pela boa razão de que o que ele visa, seja para
destruir, seja para suportar, i (a), não tem relação, pela simples razão
da dissimetria fundamental de i, o suporte, com a, que não a tolera.

É ao que o neurótico, aliás, chega efetivamente, é à destruição do
desejo do Outro. E é mesmo por isso que ele está irremediavelmente
equivocado na realização do seu. Mas, o que o explica é isso, a saber,
que o que faz o neurótico, por assim dizer, simbolizar alguma coisa
nessa via que é a sua, visar no fantasma a imagem especular, é explicado
pelo que aqui materializo para vocês, a dissimetria surgida na relação
da demanda e do objeto no sujeito, em relação à demanda e ao objeto
no nível do Outro, essa dissimetria que só aparece a partir do momento
em que existe, propriamente falando, demanda, quer dizer já duas voltas,
se posso assim me exprimir, do significante, e parece exprimir uma
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dissimetria da mesma natureza daquela que é suportada pela imagem
especular; elas têm uma natureza que, como vêem, é suficientemente
ilustrada topologicamente, pois que, aqui, a dissimetria que seria a
que chamaríamos de especular seria isso.[Gra/o a seguir]

É dessa confusão por onde duas dissimetrias diferentes acontecem
servir, para o sujeito, de suporte ao que é a perspectiva essencial do
sujeito em seu ser, a saber, o corte de a, o verdadeiro objeto do desejo
onde se realiza o próprio sujeito, é nessa perspectiva equivocada, captada
por um elemento estrutural que depende do efeito do próprio significante
sobre o sujeito, que reside não apenas o segredo dos efeitos da neurose,
a saber, a relação dita do narcisismo, a relação inscrita na função do
Eu [mói], não é o verdadeiro suporte da neurose, mas, para que o sujeito
realize sua falsa analogia, o importante - ainda que já a aproximação,
a descoberta desse nó interno seja capital para nos orientar nos efeitos
neuróticos - é que é também a única referência que nos permite diferenciar
radicalmente a es t rutura do neurótico das estruturas vizinhas,
nomeadamente daquela que chamamos de perversa e daquela que
chamamos de psicótica.
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A'

A B'
Continuaremos hoje a elaborar a função do que se pode chamar de

significante do corte, ou ainda de oito interior, ou ainda de laço, ou
ainda o que eu chamei, na última vez, o significante polonês. Gostaria
de poder dar-lhe um nome ainda menos significativo, para tentar aproximar
o que ele tem de puramente significante. Temos avançado nesse terreno
tal como ele se apresenta, isto é, dentro de uma notável ambiguidade,
pois que, pura linha, nada indica que ele se recorte, como a forma em
que o desenhei ali, vocês se lembram, mas ao mesmo tempo deixa aberta
a possibilidade desse recorte. Resumindo, esse significante não prejulga
em nada a respeito do espaço onde ele se situa. Entretanto, para dele
fazer alguma coisa, nós colocamos que é em torno desse significante
do corte que se organiza o que chamamos de superfície, no sentido em
que nós a entendemos aqui. Da última vez, lembrava a vocês - pois
não é a primeira vez que eu o apresentava - como se pode construir a
superfície do toro ao redor, e ao redor somente, de um corte, de um
corte ordenado, manipulado dessa maneira quadrilátera que a fórmula
expressa pela sucessão de um A, de um B, depois de um A' e de B',
nossas testemunhas, respectivamente, posto que podem ser referidos,
ligados aos precedentes, em uma disposição que podemos qualificar, em
geral, por dois termos: orientada por um lado, cruzada por outro lado.
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Eu lhes mostrei a relação, a relação por assim dizer exemplar à primeira
vista, metafórica, e cuja questão justamente é saber se essa metáfora
ultrapassa, por assim dizer, o puro plano da metáfora, a relação metafórica,
digo, que pode tomar da relação do sujeito com o Outro, com a condição
de que, explorando a estrutura do toro, nós percebemos que podemos
colocar dois toros, encadeados um ao outro, em um modo de
correspondência tal que, em tal círculo privilegiado sobre um dos dois,
que fizemos corresponder, por razões analógicas, à função da demanda,
a saber, essa espécie de círculo giratório na forma familiar da bobina
que nos parece particularmente propícia para simbolizar a repetição
da demanda, na medida em que ela arrasta essa espécie de necessidade
de se enlaçar, se é excluído que ela se recorta, após numerosas repetições,
tão multiplicadas quanto podemos supô-la ad libitum, por ter feito esse
enlaçamento, por ter desenhado a volta, o contorno de um outro vazio
que não o que ela cerca, aquele que distinguimos primeiro, definindo-
lhe esse lugar do nada, cujo circuito desenhado por ele mesmo nos
serve para simbolizar, sob a forma do outro círculo topologicamente
definido na estrutura do toro, o objeto do desejo. Para os que não estavam
ali - eu sei que há alguns, nessa assembleia - ilustro o que acabo de

dizer por essa forma muito simples, repetindo que esse laço da bobinagem
da demanda, que se encontra em torno do vazio constitutivo do toro,
acontece desenhar o que nos serve para simbolizar o círculo do objeto
do desejo, a saber, todos os círculos que fazem a volta do buraco central
do anel. Há, pois, duas espécies de círculos privilegiados sobre um
toro: aqueles que se desenham em torno do buraco central, e aqueles
que o atravessam. Um círculo pode acumular as duas propriedades. É
exatamente o que acontece com esse círculo assim desenhado, eu o
faço em pontilhado, quando ele passa para o outro lado. Sobre a superfície
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quadrilátera do polígono fundamental que
serve para mostrar, de maneira clara e
unívoca, a estrutura do toro, simbolizo aqui,
para empregar as mesmas cores, daqui até
ali, um círculo dito círculo da demanda,
daqui até ali, um círculo dito círculo a,
simbolizando o objeto do desejo. E é esse
círculo aqui, que vocês vêem na primeira
figura, aqui em amarelo, representando o
círculo oblíquo que poderia, a rigor, nos
servir para simbolizar, como corte do sujeito,
o próprio desejo. O valor expressivo,
simbólico, do toro, no momento, é
precisamente nos fazer ver a dificuldade,
na medida em que se trata da superfície
do toro e não de outra, para ordenar esse círculo aqui, amarelo, do desejo,
com o círculo, azul, do objeto do desejo. A relação deles é tanto menos
unívoca quanto o objeto não está aqui fixado, determinado por nada
além do lugar de um nada que, por assim dizer, prefigura seu lugar eventual,
mas de forma alguma permite situá-lo.
Tal é o valor exemplar do toro.

Vocês ouviram, na última vez, que
esse valor exemplar se completa com
o seguinte, que, supondo-o encadeado,
concatenado com um outro toro que
simbolizaria o Outro, vemos que este,
eu lhes disse, se demonstra - eu deixei
a vocês o cuidado de encontrar vocês
mesmos essa demonstração, para não
atrasá-los - vemos seguramente que,
decalcando assim o círculo do desejo
projetado sobre o primeiro toro, sobre
o toro que se encaixa nele, simbolizando
o lugar do Outro, encontramos um
círculo orientado da mesma maneira.
Lembrem-se, vocês vêem representado
diante dessa figura, que farei de novo,
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se a coisa não lhes parecer cansativa demais, o decalque, que é uma
imagem simétrica. Teremos, então, uma linha oblíqua, orientada do
sul ao norte, que poderemos dizer invertida, especular, propriamente
falando. Mas a báscula em 90°, correspondente ao encaixamento em 90°
dos dois toros, restituirá a mesma obliqúidade. Em outras palavras, após
haver tomado efetivamente - são as experiências mais fáceis de realizar,
que têm todo o valor de uma experiência - esses dois toros, e de ter feito
efetivamente, pelo método de rotação de um toro no interior do outro,
como lhes designei na última vez, esse decalque, tendo levantado, se podemos
dizer, o traçado desses dois círculos, arbitrariamente desenhados sobre um
e determinados desde então sobre o outro, vocês poderão ver, comparando-
os em seguida, que eles são exatamente, no círculo que os secciona,
superponíveis um ao outro. No que, portanto, essa imagem mostra-se apropriada
para representar a fórmula que o desejo do sujeito é o desejo do Outro.

Entretanto, eu lhes disse, se supomos, não esses círculos simples
desenhados nesta propriedade, nessa definição topológica particular,
de ao mesmo tempo circundar o buraco e atravessá-lo, mas de fazê-lo
fazer duas vezes a travessia do buraco, e uma vez apenas seu contorno,

-364-

Lição de 6 de junho de 1962

quer dizer, sobre o polígono fundamental, de se apresentar assim, esses
dois pontos aqui, x, x' sendo equivalentes, temos, então, algo que, sobre
o decalque, ao nível do Outro, apresenta-se segundo a fórmula seguinte.Se
vocês quiserem, digamos que a realização por duas vezes da volta que

decalque

corresponde à função do objeto e à transferência, sobre o decalque
sobre o outro toro, em duas vezes, da demanda segundo fórmula de
equivalência que é, para nós, nesta ocasião preciosa, é simbolizar isto
que, em uma certa forma de estrutura subjetiva, a demanda do sujeito
consiste no objeto do Outro, o objeto do sujeito consiste na demanda do
Outro. Recorte, então, a superposição dos dois termos, após a báscula,
não é mais possível. Após a báscula de 90°, o corte é este aqui, o qual
não se superpõe à forma precedente. Reconhecemos aí uma correspondência
que já nos é familiar, visto que o que podemos exprimir da relação do
neurótico com o Outro, na medida em que ele condiciona, ao último
termo, sua estrutura, é precisamente essa equivalência cruzada
da demanda do sujeito ao objeto do Outro, do objeto do sujeito à demanda
do Outro. Sentimos, ali, uma espécie de impasse, ou pelo menos de
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decalque báscula

ambiguidade, a realização da identidade dos dois desejos. Esse aqui
está tão abreviado quanto possível, como fórmula, e certamente supõe
já uma familiaridade adquirida com essas referências, as quais supõem
todo nosso discurso anterior.

A questão, portanto, permanecendo aberta, sendo aquela que abordaremos
hoje de uma estrutura que nos permita formalizar de modo exemplar,
rico de recursos, de sugestões, que nos dá um suporte daquilo para o
qual aponta nossa pesquisa, precisamente, a saber, a função do fantasma;
é para esse fim que pode nos servir a estrutura particular dita do cross-
cap ou do plano projetivo, visto que já lhes dei também uma indicação
suficiente para que esse objeto lhes seja, senão familiar, ao menos que
vocês já tenham tentado aprofundar o que ele representa como propriedades
exemplares. Eu me desculpo, então, por entrar, a partir de agora, em
uma explicação que, por um instante, vai ficar muito estreitamente
ligada a esse objeto de uma geometria particular, dita topológica, geometria
não métrica, mas topológica. da qual já os fiz notar, tanto quanto pude
na passagem, qual ideia vocês devem fazer dela, com o risco de que,
após terem se dado o trabalho de me seguir, nisso que vou explicar-lhes
asora. em secuida vocês serão recompensados pelo que nos permitirá
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suportar, como fórmula concernente à organização subjetiva, que é a
que nos interessa, pelo que nos permitirá exemplificar como sendo a
estrutura autêntica do desejo naquilo que se poderia chamar de sua
função central organizante.

De certo, não deixo de ficar relutante, agora, mais uma vez, de levá-
los por terrenos que podem não deixar de fatigá-los. Eis porque vou
referir-me, por um instante, a dois termos que se acham muito próximos
em minha experiência, e que vão me dar a oportunidade, antes a primeira
referência, de anunciar-lhes a publicação iminente da tradução feita
por alguém eminente, que hoje nos dá a honra de sua visita, M. de
Waelhens. M. de Waelhens acaba de fazer a tradução, que muito nos
deve espantar que não tenha sido realizada antes, de O Ser e o Tempo,
Sein una Zeit, ao menos levar à conclusão a primeira parte do volume
publicado, que vocês sabem que não é senão a primeira parte de um
projeto, cuja segunda parte jamais foi publicada. Então, nessa primeira
parte há duas seções e a primeira seção já está traduzida por M. de
Waelhens, que me deu a grande honra, o favor de comunicá-la a mim,
o que me permitiu tomar conhecimento dessa parte, apenas a metade
ainda e, devo dizer, com infinito prazer, um prazer que vai me permitir
oferecer-me a um segundo, é dizer enfim, neste lugar, o que trago no
coração há muito tempo e que sempre evitei professar em público,
porque, na verdade, dada a reputação dessa obra, que não acredito que
muitos aqui a tenham lido, isso tomaria o ar de uma provocação. É o
seguinte: é que há poucos textos mais claros, enfim, de uma clareza e
simplicidade concretas e diretas, não sei que qualificações devo inventar
para acrescentar uma dimensão suplementar à evidência, do que os
textos de Heidegger. Não é porque o que o Senhor Sartre fez deles seja
efetivamente muito difícil de ler que isso retira nada do fato de que
esse texto de Heidegger, eu não digo todos os outros, é um texto que
traz em si essa espécie de superabundância de clareza que torna
verdadeiramente acessível, sem nenhuma dificuldade, a qualquer
inteligência não intoxicada por um ensino filosófico prévio. Posso dizê-
lo a vocês agora, porque logo vocês terão oportunidade de se dar conta,
graças à tradução de M. de Waelhens, vocês verão até que ponto é
assim. A segunda observação que vocês poderão constatar ao mesmo
tempo, é que foram veiculadas asserções, em folhetins bizarros, por
parte de uma faladeira de profissão, que meu ensino é neo-heideggeriano.
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Isso foi dito com más intenções. A pessoa provavelmente colocou "neo"
por uma certa prudência, como ela não sabia nem o que queria dizer
heideggeriano, nem tampouco o que queria dizer meu ensino, aquilo a
protegia de certo número de refutações, que esse ensino meu nada
tem, na verdade, de neo, nem de heideggeriano, apesar da excessiva
reverência que tenho pelo ensino de Heidegger.

A terceira observação está ligada a uma segunda referência, a saber,
que alguma coisa vai aparecer, vocês se regalarão, em breve, que é ao
menos tão importante - enfim, a importância, cm domínios diferentes,
não se rnede com um centímetro - o que é muito importante também,
digamos, é o volume - me disseram que ainda não está em livrarias - de
Claude Lévi-Strauss, chamado O Pensamento Selvagem. Vocês estão dizendo
que foi publicado? Espero que já tenham começado a se distrair!

Graças aos cuidados que me impõe nosso seminário, não pude avançar
muito, mas eu li as páginas inaugurais magistrais, por onde C. Lévi-
Strauss entra na interpretação do que ele chama de pensamento selvagem,
que é preciso entender como, penso, sua entrevista no Lê Figaro já
lhes ensinou, não como o pensamento dos selvagens, mas como, podemos
dizer, o estado selvagem do pensamento, o pensamento, digamos, o
pensamento enquanto ele funciona bem, eficazmente, com todos as
características do pensamento, antes de tomar a forma do pensamento
científico, do pensamento científico moderno, com seu estatuto. E Claude
Lévi-Strauss nos mostra que é mesmo impossível colocar ali um corte
tão radical, pois o pensamento que ainda não conquistou seu estatuto
científico já está, de fato, apropriado a carregar certos efeitos científicos.
Tal é, pelo menos, seu intuito aparente em seu início, e toma, singularmente,
como exemplo, para ilustrar o que ele quer dizer do pensamento selvagem,
algo onde, sem dúvida, ele entende reunir isso de comum que haveria
com o pensamento, digamos tal como ele o sublinha, tal como ele trouxe
frutos fundamentais, a partir do próprio momento em que não se pode
absolutamente qualificar de a-histórico, diante do que ele afirmava, o
pensamento a partir da era neolítica que ainda dá, diz ele, todos os
seus fundamentos à nossa posição no mundo. Para ilustrá-lo, digamos
assim, ainda funcionando ao nosso alcance, ele não encontra outra
coisa e nada de melhor senão exemplificá-lo sob uma forma, sem dúvida,
não única, mas privilegiada por sua demonstração, sob a forma do que
ele chama de bricolagem. Essa passagem tem todo o brilho que conhecemos,
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aoriLginalidade própria dessa espécie de abrupto, de novidade, de coisa
que báscula e reverte as perspectivas recebidas de forma banal, e é um
trecho que certamente é muito sugestivo. Mas ele justamente pareceu-
me particularmente sugestivo, após a releitura que eu acabava de fazer,
graças a M. de Waelhens, dos temas heideggerianos, precisamente na
medida em que ele toma como exemplo, em sua busca do estatuto, se
podemos dizer, do conhecimento, na medida em que ele pode estabelecer-
se numa abordagem que, para estabelecê-la, pretende caminhar a partir
da interrogação concernente ao que ele chama o ser-aí [1'être-là], quer
dizer, a forma mais velada, ao mesmo tempo, e a mais imediata de um
certo tipo de ente [d'étant], o fato de ser que é aquele particular ao ser
humano. Não se pode deixar de ficar surpreso, ainda que a observação
revoltaria provavelmente tanto um quanto outro desses autores, pela
surpreendente identidade do terreno sobre o qual um e outro se aproximam.
Quero dizer que o que Heidegger encontra primeiro, nessa busca, é
uma certa relação do ser-aí com um sendo que é definido como utensílio,
como ferramenta, como essa coisa qualquer que se tem ao alcance da
mão, Vorhanden, para empregar o termo de que ele se serve, como
Zuhandenheit, para o que está à mão. Tal é a primeira forma de laço,
não com o mundo, mas com o ente, que Heidegger delineia para nós. E
é somente a partir daí, a saber, por assim dizer, dentro das implicações,
da possibilidade de uma semelhante relação, que ele vai, diz ele, dar
seu estatuto próprio ao que faz o primeiro grande pivô de sua análise,
a função do ser em sua relação com o tempo, a saber, a Weltlichkeit
que M. de Wealhens traduziu por a mundanidade [mondanéité], a saber,
a constituição do mundo de certo modo prévia, prévia nesse nível do
ser-aí que não se destacou ainda no interior do ente, essas espécies de
ente que podemos considerar como pura e simplesmente substituídas
por eles mesmos. O mundo é outra coisa que o conjunto, o englobamento
de todos esses seres que existem, que subsistem por si mesmos, com
que temos a ver no nível dessa concepção do mundo que nos parece
tão imediatamente natural, e por isso mesmo, porque é aquela que nós
chamamos de natureza. A anterioridade da constituição dessa mundanidade,
em relação ao momento em que podemos considerá-la como natureza,
tal é o intervalo que, por sua análise, Heidegger preserva.

Essa relação primitiva de utensilidade, prefigurando o Umwelt anterior
ainda ao seu redor que só se constitui, em relação a ele, secundariamente,
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está aí o procedimento de Heidegger e é exatamente o mesmo - não
creio dizer aí nada que possa ser tomado como uma crítica que, certamente,
afinal, quanto conheço do pensamento e dos dizeres de Claude Lévi-
Strauss, nos pareceria mesmo o procedimento mais oposto ao seu, tendo
em vista que o que ele dá, como estatuto, à pesquisa de etnografia, só
se produziria numa posição de aversão em relação à pesquisa metafísica,
ou até ultra-metafísica de Heidegger - no entanto, é bem a mesma que
encontramos nesse primeiro passo pelo qual Claude Lévi-Strauss tenta
nos introduzir ao pensamento selvagem, sob a forma dessa bricolagem,
que não é outra coisa senão a mesma análise, simplesmente em termos
diferentes, uma iluminação apenas modificada, uma perspectiva, sem
dúvida, distinta dessa mesma relação à utensilidade como sendo o que
um e outro consideram como anterior, como primordial em relação a
essa espécie de acesso estruturado que é o nosso, em relação ao campo
da investigação científica, na medida em que ele permite distingui-lo
como fundado sobre uma articulação da objetividade que seja de alguma
maneira autónoma, independentemente do que é, propriamente falando,
nossa existência, e que não guardamos mais com ele, senão essa relação
dita sujeito-objeto, que é o ponto onde se resume, atualmente, tudo o
que podemos articular da epistemologia.

Muito bem, digamos, para fixá-lo uma vez, aquilo que nossa empreitada,
na medida em que está fundada sobre a experiência analítica, tem de
distinto em relação tanto a uma quanto à outra dessas investigações,
cujo caráter paralelo acabo de mostrar-lhes: é que nós também procuramos
aqui esse estatuto, por assim dizer, anterior ao acesso clássico do estatuto
do objeto, inteiramente concentrado na oposição do sujeito-objeto. E
nós o procuramos em que? Nesse algo que, qualquer que seja seu caráter
evidente de aproximação, de atração no pensamento, tanto no de Heidegger
quanto no de Claude Lévi-Strauss, é, no entanto, distinto dele, tendo
em vista que nem um, nem outro nomeia como tal esse objeto como
objeto do desejo. O estatuto primordial do objeto para, digamos, em
todo caso, um pensamento analítico, não pode ser e não poderia ser
outra coisa senão o objeto do desejo. Todas as confusões em que até
agora a teoria analítica se embaraçou são consequências do seguinte:
de uma tentativa, de mais de uma tentativa, de todos os modelos possíveis
de tentativa para reduzir o que se impõe a nós, a saber, essa busca do
estatuto do objeto do desejo, para reduzi-lo a referências já conhecidas,
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das quais a mais simples e a mais comum é aquela do estatuto do objeto
da ciência, enquanto uma epistemologia filosofante a organiza dentro
da oposição última e radical sujeito-objeto, enquanto uma interpretação
mais ou menos inflectida pelas nuanças da pesquisa fenomenológica
pode, a rigor, falar disso como do objeto do desejo. Esse estatuto do objeto
do desejo como tal permanece sempre elidido, em todas as suas formas
até aqui articuladas da teoria analítica, e o que nós procuramos, aqui, é
precisamente dar-lhe seu estatuto próprio. É nesta linha que se situa o
propósito que persigo diante de vocês, neste instante.

Eis aqui, portanto, as figuras nas quais hoje vou tentar fazer-lhes
observar o que nos interessa, nessa estrutura de superfície cujas propriedades
privilegiadas são feitas para nos reter como suporte estruturante dessa
relação do sujeito com o objeto do desejo, na medida em que ele se

situa como suportando tudo o que podemos articular, em qualquer nível
que seja da experiência analítica, em outras palavras, como essa estrutura
que chamamos de fantasma fundamental. Para os que não estavam no
seminário anterior, recordo essa forma, aqui desenhada em branco, é aquela
que chamamos de cross-cap ou, para ser mais preciso, visto que, eu lhes
disse, resta uma certa ambiguidade sobre o uso desse termo cross-cap, o
plano projetivo. Como seu desenho, aqui, em giz branco não basta, para
aqueles que ainda não o apreenderam, para fazer-lhes representar o que
é isso, vou tentar fazer com que o imaginem descrevendo-o como se essa
superfície estivesse aí constituída numa bexiga. Para ser ainda mais claro,
vou partir da base, Suponham que vocês tenham dois arcos, como aqueles
de uma armadilha para lobo. É isso que vai nos servir para representar o
corte. Se nós orientamos os dois círculos da armadilha para lobos no mesmo
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sentido, isso significa que vamos simplesmente tornar a fechá-los um
sobre o outro. Se vocês têm [um corte que é feito assim e que vocês
esticam, de um ao outro] uma bexiga, se vocês precisamente soprarem
dentro e se tornarem a fechar a armadilha para lobos, está ao alcance
das imaginações mais elementares, ver que vocês vão fazer uma esfera.
Se o sopro não lhes parece suficiente, vocês enchem de água até que
obtenham essa forma aqui, fechem de novo os dois semicírculos da armadilha
para lobos, e vocês têm uma esfera meio cheia, ou meio vazia.

Já lhes expliquei como, em vez
daquilo, pode-se fazer um toro. Um toro
é o seguinte: vocês põem os dois cantos
desse lenço juntos no ar, assim, e os
outros dois por baixo assim, e isso basta
para fazer um toro. O essencial do toro
está aí, uma vez que vocês têm aqui o
buraco central, e aqui o vazio circular
em torno do qual gira o circuito da
demanda. É isso que o polígono
fundamental do toro já ilustrou. Um toro não é absolutamente como
uma esfera. Naturalmente, um cross-cap não é absolutamente como
uma esfera, tampouco. O cross-cap, vocês o têm aqui. Vocês devem imaginá-
lo como sendo, por essa metade inferior, realizado como a metade daquilo

que fizeram há pouco com a bexiga, quando a
encheram de água ou com seu sopro. Na parte superior,
o que aqui é anterior virá atravessar o que é contínuo,
o que é posterior. As duas faces se cruzam uma
com a outra, dando a aparência de se penetrarem,
uma vez que as convenções concernentes às superfícies
são livres, pois não esqueçam que as consideramos
apenas como superfícies, que podemos dizer que,
sem dúvida, as propriedades do espaço, tal como o
imaginamos, nos forçam, na representação, a
representá-los como se penetrando, mas basta que
não levemos em conta essa linha de intersecção,
em algum dos momentos do nosso tratamento dessa
superfície, para que tudo se passe como se nós a
desconsiderássemos. Isso não é uma aresta, não
passa de uma coisa que somos forçados a representar,
porque queremos representar, aqui, essa superfície
como uma linha de penetração. Mas essa linha,
por assim dizer, na constituição da superfície, não
tem nenhum privilégio.

Vocês me dirão: "O que significa o que o senhor está dizendo?".
- X, [na sala): Será que isso quer dizer que o senhor admite, com a

estética transcendental de Kant, a constituição fundamental do espaço
em três dimensões, já que o senhor nos diz que, para representar aqui
as coisas, o senhor é forçado a submeter-se a alguma coisa que, na
representação, é de certo modo incómoda?

— Lacan: É claro, de certa maneira, sim. Todos aqueles que articulam
o que concerne a topologia das superfícies como tais partem - é o bê-
á-bá da questão - dessa distinção do que se pode chamar de propriedades
intrínsecas da superfície e de propriedades extrínsecas. Eles nos dirão
que tudo o que vão articular, determinar, no que concerne ao funcionamento
das superfícies assim definidas, deve distinguir-se do que se passa, como
o dizem literalmente, quando se mergulhar a dita superfície no espaço,
nomeadamente, no presente caso, de três dimensões. É essa distinção
fundamental que é também aquela que vivo lembrando, para dizer-
lhes que não devemos considerar o anel, o toro, como um sólido e que,
quando falo do vazio que é central, do contorno do anel, assim como do
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buraco que lhe é, por assim dizer, axial, são termos que convém tomar
no interior disso, que não temos que fazê-los funcionar, na medida em
que visamos pura e simplesmente à superfície. Ainda assim, é na medida
em que, como dizem os topologistas, nós mergulhamos em um espaço
que podemos deixar no estado de x, que acontece o que com o número
de dimensões que o estruturam? Não somos forçados a prejulgar que
podemos valorizar essa ou aquela das propriedades intrínsecas de que
se trata numa superfície. E a prova é justamente o seguinte: é que o
toro, nós não teremos dificuldade alguma em representá-lo no espaço
de três dimensões, que nos é intuitivamente familiar, enquanto que,
para essa aqui nós teremos, mesmo assim, um certo sofrimento, pois
teremos aí que acrescentar a pequena nota, com todo tipo de reservas,
a respeito do que teremos que ler, quando tentarmos representar, nesse
espaço, essa superfície. É o que nos permitirá colocar justamente a
questão da estrutura de um espaço, enquanto ele admita ou não admita
nossas superfícies, tais como as constituímos previamente.

Feitas essas reservas, rogo-lhes agora que prossigam e considerem o
que tenho a lhes ensinar sobre essa superfície, precisamente na medida
em que é a propósito de sua representação no espaço que vou tentar
avaliar para vocês alguns de seus caracteres, que nem por isso são menos
intrínsecos. Pois, se desde já eliminei o valor que podemos dar a essa
linha, linha de penetração, cujo detalhe vocês vêem aqui ilustrado, é
assim que podemos representá-la, vocês vêem que apenas
pela maneira que já a desenhei no quadro, existe aqui
alguma coisa que nos coloca uma questão. O valor desse
ponto que está aqui é um valor que podemos, por assim
dizer, apagar, como o valor desta linha? Seria esse ponto,
ele também, algo que se prende apenas à necessidade da
representação no espaço de três dimensões? Eu lhes digo logo, para
esclarecer um pouco antecipadamente minha proposta: esse ponto, quanto
à sua função, não é eliminável, ao menos em um certo nível da especulação
sobre a superfície, um nível que não é definido somente pela existência
do espaço de três dimensões.

Com efeito, o que significa radicalmente a construção dessa superfície
dita do cross-cap, enquanto que ela se organiza a partir do corte que já
representei, há pouco, como uma armadilha para lobos que torna a se
fechar? Nada mais simples do que ver que é preciso que essa armadilha
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seja bipartida, quando se trata da esfera,
uma vez que é bem preciso que ela se
dobre de novo em algum lugar, que suas
duas metades estejam orientadas no mesmo
sentido: o terminus a quo se distinguirá,
portanto, do terminus ad quem, na medida
em que eles devem se recobrir em todo o
seu comprimento. Podemos dizer que, aqui,
temos a maneira na qual funcionam, uma
em relação à outra, as duas metades da
borda que se trata de juntar, para constituir
um plano projetivo. Aqui, elas estão
orientadas em sentido contrário, o que
significa que um ponto situado nesse lugar,
ponto a, por exemplo, corresponderá, será
idêntico, equivalente, a um ponto situado
nesse lugar a', diametralmente oposto, que um outro ponto b, situado
aqui, por exemplo, se referirá a um outro ponto b', situado diametralmente.
Será que isso não nos incita a pensar que, sendo dada essa relação
antipódica dos pontos, sobre esse circuito orientado de maneira contínua
sempre no mesmo sentido, nenhum ponto terá privilégio e que, qualquer
que seja nossa dificuldade de intuir o que está em questão, é preciso
simplesmente pensar essa relação circular antipódica como uma espécie
de entrecruzamento irradiado, por assim dizer, concentrando a troca
de um ponto ao ponto oposto da borda única desse furo, e concentrando-
o, por assim dizer, em torno de um vasto entrecruzamento central que
escapa ao nosso pensamento e que não nos permite, portanto, de nenhuma
maneira, dar-lhe representação satisfatória. Entretanto, o que justifica
que as coisas sejam assim representadas, é que existe algo que convém
não esquecer: é que não se trata de figuras métricas, a saber, que não
é a distância de a a A, e de a' a A' que regula a correspondência ponto
a ponto que nos permite construir a superfície, organizando assim o
corte, mas é unicamente a posição relativa dos pontos, em outras palavras,
em um conjunto de três pontos que se situam sobre a metade - admitam
o uso do termo metade, de que me sirvo neste momento, que já é representado
pela referência analógica que fiz, aqui, das duas metades da borda - é
na medida em que, sobre essa borda, sobre esta linha, assim como sobre
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qualquer linha, um ponto pode ser definido como estando entre dois
outros, que um ponto c, por exemplo, vai poder encontrar seu correspondente
no ponto c' do outro lado, (figura J) •

Mas, se não temos ponto de origem, ponto ap%íiv - trjv ap^v o TI
K0.\. ÀctÀco w/itv [São João VIII - 2-5], como se diz no Evangelho, o que
sê prestou a tais dificuldades de tradução que um pensador de Franche-
Comté acreditou dever dizer-me: "É bem ali
que reconhecemos o senhorl A única passagem
do Evangelho sobre a qual ninguém pôde chegar
a um acordo, é ela que o senhor tomou como
epígrafe para uma parte de seu relatório de
Roma", apXTiv, portanto o começo, se não existe,
em algum lugar, esses pontos de começo, é
impossível definir um ponto como estando entre
dois outros, pois c e c' estão igualmente entre
esses dois outros, a e B, se não existe A A' para
marcar, de modo unívoco, o que se passa em
cada segmento. É, pois, por outras razões que
a possibilidade de representá-los no espaço, que
é preciso que nós definamos um ponto de origem
nessa troca entrecruzada, que const i tui a
superfície do plano projetivo, entre uma borda
que é preciso, apesar dela girar sempre no mesmo
sentido, que a dividamos em dois. Isso pode
parecer enfadonho, mas vocês verão que aquilo
vai ganhar um interesse cada vez maior. Anuncio-
lhes, agora, o que pretendo dizer, pretendo dizer
que esse ponto ap%r|V, origem, tem uma estrutura realmente privilegiada,
que é ela, sua presença, que assegura ao laço interior de nosso signíficante
polonês um estatuto que é, de fato, especial. Com efeito, para não fazê-
los esperar mais, aplico esse significante, dito oito interior,
sobre a superfície do cross-cap. Veremos, depois, o que
isso quer dizer. Observem, assim mesmo, que aplicá-lo
dessa maneira significa que essa linha que desenha
nosso significante oito interior vem fazer aqui duas
vezes a volta desse ponto privilegiado. Ali, façam um
esforço de imaginação. Quero muito ilustrá-lo para vocês

através de alguma coisa. Vejam em quê
aquilo pode ajudar. Vocês têm aqui, se
quiserem, a inchação da metade inferior
(a), a inchação da pinça esquerda da pata
da lagosta (b), a inchação da pinça direita
(c). Aqui, aquela entra de novo na outra,
passa para o outro lado (d). O que isso
significa? Isso significa que vocês têm, em
suma, um plano que se enrola assim sobre
ele, depois que num momento se atravessa
a si mesmo, de modo que isso faz como
duas espécies de abas ou de asas bambas
aqui superpostas, que se acham, em suma,
pelo corte, isoladas da inchação inferior,
e no nível superior essas duas asas se cruzam
uma com a outra. Não é muito inconcebível.

Se vocês estivessem interessados nesse objeto
a tanto tempo quanto eu, evidentemente isso
lhes pareceria pouco surpreendente, pois na
verdade, o privilégio desse duplo corte é muito
interessante. É muito interessante no sentido
em que, no que se refere ao toro, já lhes
mostrei, se vocês fazem um corte [a], isto o
transforma em uma faixa. Se fazem um
segundo [b], que atravessa o primeiro, isto
não o fragmenta, entretanto. É isso que lhes
permite desenrolá-lo como um belo quadrado.
Se vocês fazem dois cortes, que não se
recruzam, sobre um toro, tentem imaginar
isso, vocês o põem, forçosamente, em dois
pedaços.

Aqui, sobre o cross-cap, com um corte
que é um corte simples, como aquele que
se pode desenhar assim, vocês abrem essa
superfície. Divirtam-se fazendo o desenho,
será um ótimo exercício intelectual saber

o n
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o que se passa nesse momento. Vocês abrem a superfície, vocês não a
cortam em dois, vocês não fazem dela dois pedaços. Se vocês fizerem,
não importa qual, outro corte, que se cruze ou que não se cruze, vocês
a dividem. O que é paradoxal e interessante, é que, em suma, não se
trata, aqui, senão de um só corte sempre, e que, apesar disso, simplesmente
fazendo-o dar duas vezes a volta do ponto privilegiado, vocês dividem a
superfície. Sobre um toro, não é absolutamente a mesma coisa. Sobre
um toro, se fizerem tantas vezes quantas quiserem a volta do buraco
central, vocês não obterão jamais senão um alongamento de algum tipo
de faixa, mas não a dividirão. Isso, para fazê-los notar que ali tocamos,
sem dúvida, uma coisa interessante quanto à função dessa superfície.

Fig.2

Existe, aliás, uma coisa que não é menos interessante, é que essa
dupla volta, com esse resultado, é algo que vocês não podem repetir
uma única vez a mais. Se fizerem uma tripla volta, serão levados a
desenhar, sobre a superfície, alguma coisa que se repetirá indefinidamente,
à maneira dos laços anéis que vocês operam sobre o toro, quando se
entregam à operação de bobinagem, de que lhes
falei no início, só que, aqui, a linha não se reunirá
jamais, não morderá jamais o rabo. O valor privilegiado
dessa dupla volta está, portanto, bastante assegurado
por essas duas propriedades.

Consideremos, agora, a superfície que isola essa dupla
volta sobre o plano projetivo. Vou fazer-lhes observar
nela certas propriedades. Para começar, é o que podemos
chamar de superfície - chamaremos assim, pela rapidez,
entre nós, se posso dizer, uma vez que vou recordar o
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que isso quer dizer - é uma superfície canhota, como um corpo canhoto,
como o que quer que seja que possamos definir assim no espaço. Eu não o
emprego para opor à direita, o emprego para definir isso que vocês bem
devem conhecer, é que, se vocês querem definir o enrolamento de um

Frente Verso

caracol que, como sabem, é privilegiado, dextrógiro ou levógiro, pouco importa,
isso depende de como vocês definem um ou outro; essa espiral, vocês a
descobrem a mesma, quer olhem o caracol do lado de sua ponta, ou quer o
virem para olhá-lo do lado do lugar onde ele esboça um oco. Em outras
palavras, 6 que virando aqui o cross-cap para vê-lo do outro lado, se definirmos
aqui a rotação da esquerda para a direita, distanciando-nos do ponto central,
vocês vêem que ele gira sempre no mesmo sentido do outro lado. Essa é a
propriedade de todos os corpos que são dissimétricos. É bem,

a
imagem
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portanto, de uma dissimetria que se trata, fundamental na forma dessa superfície.
A prova é que vocês têm abaixo alguma coisa que é a imagem dessa superfície
assim definida sobre nosso duplo laço, no espelho. Ei-la.
Nós devemos nos resguardar de que, como em todo corpo dissimétrico, a

imagem no espelho não lhe seja sobreponível, assim como nossa imagem
no espelho, a nós, que não somos simétricos, apesar de acreditarmos
nisso, não se sobrepõe absolutamente a nosso próprio apoio. Se temos
um sinal na face direita, esse sinal estará na face esquerda da imagem
no espelho. Entretanto, a propriedade dessa superfície é tal que, como
vocês vêem, basta fazer levantar um pouquinho esse laço ali [a], e é
legítimo fazê-lo passar por cima do outro, dado que os dois planos não
se atravessam realmente, para que vocês tenham uma imagem
absolutamente idêntica [b] e, portanto, sobreposta à primeira, àquela
da qual partimos. Vocês vejam o que acontece: levantem aquilo lentamente,
progressivamente até aqui, e vejam o que vai acontecer, a saber, a ocultação
dessa pequena parte em pontilhado situada aqui, é a realização idêntica
do que está na imagem primitiva. Isso nos serve para ilustrar essa propriedade
que lhes disse ser aquela de a enquanto objeto do desejo, de ser essa
coisa que é ao mesmo tempo orientável e certamente muito orientada,
mas que não é, se assim posso dizer, especularizável. Nesse nível radical,
que constitui o sujeito em sua dependência em relação ao objeto do
desejo, a função i (a), função especular, perde sua influência, se se pode
dizer. E tudo isso é comandado pelo quê? Por essa coisa que é, justamente,
esse ponto [ponto central], na medida em que ele pertence a essa superfície.

Para esclarecer logo o que quero dizer, direi a vocês que é articulando a
função desse ponto que poderemos encontrar toda espécie de fórmulas
felizes que nos permitem conceber a função do falo no centro da constituição
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do objeto do desejo. É por isso que vale a pena continuarmos a nos interessar
pela estrutura desse ponto. Esse ponto, na medida em que é ele que é a
chave da estrutura dessa superfície assim definida, recortada por nosso
corte no plano projetivo, esse ponto, é preciso que eu pare um instante
para mostrar a vocês qual é a sua verdadeira função. É o que lhes
demandará, com certeza, um pouco ainda de paciência.

a
imagem

Qual é a função desse ponto? O que, ali, nesse momento em que
paramos, é manifesto, é que ele está em uma das duas partes pelas
quais, através do duplo corte, o plano projetivo é dividido. Ele pertence
a essa parte que se destaca, ele não pertence à parte que sobra.

Como parece que vocês foram capazes, ainda agora - ao menos, é o
que devo induzir do fato de que não se levantou nenhum murmúrio de
protesto -, de conceber como essa figura pode passar àquela, por simples
deslocamento legítimo do nível do corte, vocês irão, penso, ser capazes
também de fazer o esforço mental de ver o que acontece se, por um
lado, fazemos atravessar o horizonte do beco sem saída inferior da superfície
com esse corte (a), (figura 3) fazendo-o passar, portanto, ao outro lado,
como indica minha flecha amarela, e se fazemos atravessar na parte
superior do anel igualmente o horizonte do que está no alto do cross-
cap (b), isso nos conduz, sem dificuldade, à figura seguinte.

A passagem para a última (c) é um pouco mais difícil de conceber,
não quanto ao laço inferior, como vocês vêem, mas pelo laço anel superior,
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uma vez que vocês podem, talvez, ter um instante de hesitação sobre o
que se, passa, no momento do atravessamento do que aqui se apresenta
como a extremidade da linha de penetração. Se vocês refletirem um
pouco sobre isso, verão que, se é do outro lado que o corte é levado a
transpor essa linha de penetração, evidentemente ela se apresentará
assim (c), isto é, como ela está do outro lado, ela será pontilhada desse

!

Fig-3

lado e ela será cheia, já que, segundo nossa convenção, o que é pontilhado
é visto por transparência. Nada, na estrutura da superfície, nos permite
distinguir o valor desses cortes, portanto daqueles aos quais chegamos
aqui, mas, para o olho, eles se apresentam como entrando todos dois
do mesmo lado da linha de penetração. Será que é muito simples para
o olho? Certamente que não. Pois essa diferença que existe entre o
corte entrar dos dois lados diferentes ou entrar pelo mesmo lado é algo
que deve, ainda assim, assinalar-se no resultado, sobre a figura. E aliás,
isso é realmente sensível.

Se vocês refletirem sobre o que é, o que doravante está recortado
sobre essa superfície, vocês reconhecerão facilmente. Primeiro, é a mesma
coisa que o nosso significante. Além da maneira como isso recorta uma
superfície, a qual vocês percebem muito bem, basta olharem a figura,
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que é uma faixa, uma faixa que tem apenas uma borda. Já lhes mostrei
o que 6: é urna superfície de Moebius (a). Ora, as propriedades de uma
superfície de Moebius são propriedades completamente diferentes daquelas
dessa pequena superfície giratória (b), cujas propriedades lhes mostrei
há pouco, revirando-a, olhando-a, transformando-a e finalmente lhes
dizendo, finalmente, que é aquela que nos interessa.

Essa pequena prestidigitação tem, evidentemente, uma razão que
não é difícil descobrir. Seu interesse é simplesmente mostrar-lhes que
esse corte divide a superfície sempre em duas partes, das quais uma
conserva o ponto do qual se trata em seu interior, e a outra não o tem
mais. Essa outra parte, que está presente tanto ali quanto na figura
terminal, é uma superfície de Moebius. O duplo corte divide sempre a
superfície chamada cross-cap em duas: isto pelo que nos interessamos e
com o que vou fazer para vocês o suporte da explicação da relação de $
com a, no fantasma, e, do outro lado, uma superfície de Moebius. Qual é
a primeira coisa que lhes fiz tocar de perto, quando lhes presenteei com
essa pequena coleção de cinco ou seis superfícies de Moebius que joguei
pela plateia? É que a superfície de Moebius, no sentido em que a entendia
há pouco, é irredutivelmente canhota. Qualquer modificação que vocês a
façam sofrer, não poderão superpor a ela sua imagem no espelho.

Eis, pois, a função desse corte e o que ele mostra de exemplar. Ele é
tal que, dividindo uma certa superfície de forma privilegiada, superfície
cuja natureza e função nos são completamente enigmáticas, já que
mal podemos situá-la no espaço, ele faz aparecer funções privilegiadas
de um lado, que são aquelas que chamei há pouco, por serem
especularizáveis, isto é, por conterem em si sua irredutibilidade à imagem
especular e, por outro lado, uma superfície que, ainda que apresentando
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todos os privilégios de uma superfície, ela, orientada, não é especularizada.
Pois observem bem que, essa superfície, não se pode dizer, como sobre
a superfície de Moebius, que um ser infinitamente plano passeando se
reencontrará de repente sobre essa superfície em seu próprio avesso.
Cada face está bem separada da outra, nessa aqui. Essa propriedade,
certamente, é algo que deixa aberto um enigma, pois não é tão simples.
É tão menos simples quanto a superfície total, é bem evidente, não é
reconstituível, e reconstituível imediatamente, senão a partir dessas
aqui. É bem preciso, portanto, que as propriedades mais fundamentais
da superfície sejam conservadas em algum lugar, apesar de sua aparência
mais racional do que a da outra, nessa superfície. Está claro que elas
são conservadas no nível do ponto. Se a passagem que, na figura total,
torna possível a um viajante infinitamente plano reencontrar-se por
um caminho muito breve, em um ponto que é seu próprio avesso, eu
digo, sobre a superfície total, se isso não é mais possível, no nível da
superfície central fragmentada, dividida pelo significante do duplo laço,
é que, muito precisamente, alguma coisa daquela 6 conservada no nível
do ponto. Salvo que, justamente, para que esse ponto funcione como
esse ponto, ele tem esse privilégio de ser, justamente, intransponível,
salvo fazendo desaparecer, por assim dizer, toda a estrutura da superfície.

Vocês vêem, nem pude ainda dar seu pleno desenvolvimento ao que
acabo de dizer sobre esse ponto. Se vocês refletirem, poderão, daqui
até a próxima vez, encontrá-lo vocês mesmos. A hora está avançada e
preciso deixá-los. Desculpe-me pela aridez do que fui levado a produzir
hoje, diante de vocês, devido à própria complexidade, ainda que seja
apenas uma complexidade extraordinariamente puntiforme, é o caso
de dizer. É aí que retomarei, na próxima vez. Retorno, portanto, ao
que disse no começo, o fato de que eu só tenha podido chegar até esse
ponto de minha exposição fará com que o seminário da próxima quarta-
feira seja mantido com a intenção de não deixar espaço demais, intervalo
demais entre esses dois seminários, pois esse espaço poderia ser prejudicial
à sequência de nossa explicação.

LIÇÃO XXIV

13 de junho de 1962

Aqui estão três figuras.

Fig. l Fig.2

A figura l responde ao corte simples, na medida em que o plano
projetivo não toleraria mais de um, sem ser dividido. Aquele ali não
divide, ele abre. É interessante mostrar essa abertura sob essa forma,
porque ela nos permite visualizar, materializar a função do ponto. A
figura 2 nos ajudará a compreender a outra. Trata-se de saber o que
acontece, quando o corte aqui designado abriu a superfície. Bem entendido,
trata-se aí de uma descrição da superfície ligada ao que se chama de
suas relações extrínsecas, a saber, a superfície enquanto tentamos inseri-
la no espaço de três dimensões. Mas eu lhes disse que essa distinção
das propriedades intrínsecas da superfície e de suas propriedades extrínsecas
não era tão radical quanto se insiste, às vezes, numa preocupação de
formalismo, pois é justamente a propósito da sua imersão no espaço,
como se diz, que algumas das propriedades intrínsecas da superfície
aparecem em todas as suas consequências. Apenas assinalo o problema.
Tudo o que vou dizer-lhes, de fato, sobre o plano projetivo, o lugar
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privilegiado que nele ocupa o ponto, aquilo que chamaremos de o ponto,
aqui figurado no cross-cap, aqui (fig. 1-1), ponto terminal da linha de
pseudo-penetração da superfície sobre ela mesma, esse ponto, vocês
vêem sua função nesta forma aberta (fig. 2) do mesmo objeto descrito
na figura 1. Se vocês o abrirem segundo o corte, o que verão aparecer
é um fundo (fig.2a) que está em baixo, aquele da semi-esfera. No alto,
está o plano dessa parede anterior (fig. 2-b), enquanto ela continua na
parede posterior (fig. 2-c), depois de ter penetrado o plano que lhe é,
por assim dizer, simétrico na composição desse objeto.

Por que vocês o vêem assim desnudado, até o alto? Porque, uma vez
feito o corte, como esses dois planos, que se cruzam deste modo (fig.
l, traçados) no nível da linha de penetração, não se cruzam realmente,
não se trata de uma real penetração, mas de uma penetração que só é
necessitada pela projeção no espaço da superfície em questão. Podemos
remontar se quisermos, uma vez que o corte dissolveu a continuidade
da superfície, remontar um desses planos através do outro, tanto mais
que não apenas não é importante saber em qual nível eles se atravessam,
quais pontos correspondem na travessia, mas, ao contrário, convém
expressamente não considerar essa coincidência dos níveis dos pontos,
na medida em que a penetração poderia torná-los, em certos momentos
do raciocínio, superpostos. Convém, ao contrário, marcar que eles não
o são. O plano anterior da fig. l (A), e que passa do outro lado, encontrou-
se rebaixado até o ponto que chamamos, desde então, simplesmente
de o ponto, enquanto que, no alto, vemos produzir-se o seguinte: uma
linha que chega ao alto do objeto e que, por trás, passa do outro lado.
Quando praticamos, nessa figura, uma travessia, obtemos algo que se
apresenta como um oco aberto para a frente. O traço pontilhado vai
passar por trás dessa espécie de orelha e encontra uma saída do outro
lado, a saber, o corte entre essa borda aqui e aquilo que, do outro lado,
é simétrico a essa espécie de cesto, mas por trás. É preciso considerar
que atrás existe uma saída.

Eis a figura 3, que é uma figura intermediária. Aqui, vocês vêem
ainda o entrecruzamento na parte superior do plano anterior, que se
torna posterior para voltar em seguida. E vocês podem refazer isso
indefinidamente, já os fiz observar. É mesmo o que se produziu no
nível extremo. É a mesma coisa que aquela borda que vocês encontram
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descrita na figura l. Essa parte que indico
na figura l, vamos chamá-la de A. É isso o
que se mantém nesse lugar, na figura 2.

A continuidade dessa borda (fig. 4) se faz
com aquilo que, atrás da superfície de certo
modo oblíqua, assim desprendida, se redobra
por trás, uma vez que vocês começaram a
afrouxar o todo, de maneira que, se fossem
colocadas de novo, isso se reuniria como
na figura 3. Eis porque a indiquei em azul,
no meu desenho [traço com setas]. O azul
é, em suma, tudo o que perpetua o corte
mesmo. O que resulta disto? É que vocês
têm um oco, um bolso, no qual vocês podem
introduzir alguma coisa. Se vocês passam
a mão, essa aqui passa atrás dessa orelha
que está em continuidade pela frente com
a superfície. O que vocês encontram por
trás é uma superfície que corresponde ao
fundo do cesto, mas separado do que fica
sobre a direita, a saber, essa superfície que vem para a frente, ali, e
que se redobra para trás, na figura 2. Seguindo um caminho como aquele,
vocês têm uma seta cheia, depois em pontilhado, porque ela passa por
trás da orelha que corresponde a A. Ela sai aqui, porque é a parte do
corte que está atrás. É a parte que posso designar por B. A orelha, que
é desenhada aqui pelos limites desse pontilhado na figura 2, poderia
achar-se do outro lado. Essa possibilidade de duas orelhas é o que vocês
encontrarão, no momento em que tiverem
realizado o duplo corte e que vocês isolam
no cross-cap algo que se fabrica aqui. O
que vocês vêem, nesse pedaço central assim
isolado da figura 5 é, em suma, um plano
tal que vocês apagam agora o resto do
objeto, de maneira que vocês não terão
mais que colocar pontilhados aqui, nem
mesmo de travessia. Resta apenas o pedaço
central.
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O que vocês têm, agora? Vocês mesmos podem imaginá-lo facilmente.
Vocês têm uma espécie de plano que, entortando, vem, num momento,
se recortar ele mesmo segundo uma linha que passa, então, por trás.
Vocês têm, portanto, aqui também, duas orelhas, uma laminazinha para
frente, uma laminazinha para trás. E o plano se atravessa, ele mesmo,
segundo uma linha estritamente limitada por um ponto. Poderia acontecer
que esse ponto fosse colocado na extremidade da orelha posterior; isso
seria, para o plano, uma maneira de se recortar ele mesmo, que seria
igualmente interessante, por certos aspectos, já que é o que eu realizei
na figura 6, há pouco, para lhes mostrar a maneira como convém considerar
a estrutura desse ponto.

Sei pessoalmente que vocês já se inquietaram com a função desse
ponto, uma vez que vocês, um dia, me colocaram, em particular, a questão
de saber por que eu e os autores sempre o representamos dessa forma,
indicando no centro uma espécie de buraquinho. É certo que esse buraquinho
dá o que pensar. E é justamente sobre ele que vamos insistir, pois ele
revela a estrutura realmente particular desse ponto que não é um ponto
como os outros. É sobre o que, agora, serei levado a me explicar.

Sua forma um pouco oblíqua, torcida, é engraçada, pois a analogia
com a hélice, a anti-hélice, é gritante, e mesmo o lóbulo da forma
desse plano projetivo cortado, se considerarmos que se pode reencontrar
essa forma que, radicalmente é atraída pela forma da faixa de Moebius,
nós a encontramos bem mais simplificada, nisto que eu chamei um dia
o árum7<i, ou ainda a orelha de asno. Isto é apenas para chamar a atenção
de vocês sobre o fato evidente de que a natureza parece, de certa maneira,
aspirada por essas estruturas, e nos órgãos particularmente significativos,
aqueles dos orifícios do corpo que são, de certo modo, deixados de lado,
distintos da dialética analítica. A esses orifícios do corpo, quando eles
mostram algum tipo de semelhança, poderia se fazer uma espécie de
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consideração, de conexão com a Naturwissenschaft desse ponto, o qual
deve mesmo proceder desta, nela se refletir, se ele tem efetivamente
algum valor. A analogia gritante de vários desses desenhos que fiz com
as figuras encontradas em cada página dos livros de embriologia merece
também atenção. Quando vocês considerarem o que acontece, apenas
ultrapassando o estágio da placa germinativa, no ovo das serpentes ou
dos peixes, na medida em que é o que mais se aproxima, num exame
que não é absolutamente completo, no estado atual da ciência, do
desenvolvimento do ovo humano, vocês encontram algo chocante, é o
aparecimento, nessa placa germinativa, em dado momento, do que se
chama de linha primitiva, que termina igualmente por um ponto, o nó
de Hensen, que é um ponto muito significativo e verdadeiramente
problemático em sua formação, visto que está ligado por uma espécie
de correlação com a formação do tubo neural; ele vem, de algum modo,
a seu encontro por um processo de dobra da ectoderme. É, como vocês
sabem, algo que dá bem a ideia da formação de um toro, uma vez que,
num certo estágio, esse tubo neural fica aberto como uma trombeta dos
dois lados. Por outro lado, a formação do canal cordal [chordal] que se
produz ao nível desse nó de Hensen, com uma maneira de se propagar
lateralmente, dá a ideia de que ali se produz um processo de entrecruzamento,
cujo aspecto morfológico não pode deixar de lembrar a estrutura do
plano projetivo, sobretudo se imaginamos que o processo que se realiza
desse ponto, chamado nó de Hensen é, de certo modo, um processo
regressivo. À medida que o desenvolvimento avança, é numa linha,
num recuo posterior do nó de Hensen, que se completa essa função da
linha primitiva, e que aqui se produz essa abertura para a frente, em
direção ao entoblasto [entoblaste], deste canal que, nos sauropsídios,
se apresenta como o homólogo, sem ser em nada identificável ao canal
neuro-entérico que se encontra nos batráquios, a saber, o que põe em
comunicação a parte terminal do tubo digestivo e a parte terminal do
tubo neural. Enfim, esse ponto tão altamente significativo para conjugar
o orifício cloacal, esse orifício tão importante na teoria analítica, com
algo que acontece ser, diante da parte mais inferior da formação caudal,
aquilo que especifica o vertebrado e o pré-vertebrado mais rigorosamente
do que qualquer outra característica, a saber, a existência da corda-
dorsal cujo ponto de partida é esta linha primitiva e o nó de Hensen.
Existe ali, certamente, toda uma série de direções de pesquisas que,
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acredito, mereceriam a atenção. Em todo caso, se não insisti nisto, é
que certamente não é nesse sentido que desejo me engajar. Se falo
disso, agora, é ao mesmo tempo para despertar em vocês um pouco
mais de interesse por essas estruturas tão cativantes por si mesmas, e
também para autenticar uma observação que me foi feita, de que a
embriologia teria o que dizer aqui, ao menos a título ilustrativo.

Isso nos permitirá ir mais longe, e imediatamente, sobre a função
desse ponto. Uma discussão muito cerrada, no plano do formalismo
dessas construções topológicas, apenas se eternizaria e talvez pudesse
fatigá-los. Se a linha que traço aqui, sob a forma de uma espécie de
eritrecruzamento de fibras, é algo cuja função vocês já conhecem no
cross-cap, o que pretendo indicar-lhe é o ponto que a termina, é claro
que é um ponto matemático, um ponto abstraio. Não podemos, pois,
dar-lhe nenhuma dimensão. Entretanto, não podemos pensá-lo senão
como um corte ao qual temos que atribuir propriedades paradoxais, sobretudo
pelo fato de não podermos concebê-lo como puntiforme. Por outro lado,
ele é irredutível. Em outras palavras, para a própria_concepção da superfície,
não podemos considerá-lo como preenchido. É um ponto-buraco, se
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assim podemos dizer. Além disso, se o considerarmos como um ponto-
buraco, isto é, feito do ajuntamento de duas bordas, ele seria de certo
modo insecável no sentido de que a atravessa, e pode-se, com efeito,
ilustrá-lo por esse tipo de corte único (a) que se pode fazer no cross-
cap. Há os que são feitos normalmente para explicar o funcionamento
da superfície, nos livros técnicos que se dedicam a isso. Se há um corte
(b) que passa por esse ponto, como devemos concebê-lo? Será que ele
é, de algum modo, o homólogo, e unicamente o homólogo, do que acontece
quando vocês fazem passar uma dessas linhas mais acima, atravessando
a linha estrutural de falsa penetração? Isto é, existe, de alguma forma,
algo que podemos chamar de ponto-buraco, de tal maneira que o corte,
mesmo que ele daí se reaproxime, até se confundir com o ponto, contorne
esse buraco?

É, de fato, o que é preciso mesmo conceber, pois, quando traçamos
um tal corte, eis ao que chegamos. Tomem, se quiserem, a figura l,
transformem-na na figura 3, e considerem o que está em questão entre
as duas orelhas que ficam ali, no nível de A, e de B, que está por trás;
é algo que pode ainda afastar-se indefinidamente, ao ponto que o conjunto
tome esse aspecto, figura 6. Essas duas partes da figura estão representando
as dobras, anterior e posterior, que desenhei na figura 5. Aqui, no centro,
essa superfície que desenhei na figura 5 aparece aqui também na figura
6. Ela está ali, com efeito, atrás. Resta que nesse ponto alguma coisa
deve ser mantida, que é, de certo modo, o ponto de partida da fabricação
mental da superfície, a saber, em relação a esse corte, que é aquele em
torno do qual ela se constrói realmente. Pois essa superfície que vocês
querem mostrar, convém concebê-la como uma certa maneira de organizar
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um buraco. Esse buraco, cujas bordas estão aqui figuradas, é o ponto
de partida, o ponto de onde convém partir para que possam se fazer, de
uma maneira que construa efetivamente a superfície em questão, os
ajuntamentos borda a borda que estão aqui desenhados, a saber, que
aquela borda, após, certamente, todas as modificações necessárias à
sua descida através da outra superfície, e essa borda aqui, venham se
juntar com aquela que trouxemos nessa parte da figura 6, a com a'. A
outra borda, ao contrário, deve vir se juntar conforme o sentido geral
da seta verde, com essa borda ali, d com d'. É um ajuntamento que só
é concebível a partir de um deflagrador de alguma coisa que se significa
como o recobrimento, por mais pontual que seja, dessa superfície por
ela mesma num ponto, quer dizer, de alguma coisa que está aqui, num
pequeno ponto no qual ela é fendida, e no qual ela vem a se recobrir a
si mesma. É em torno disso que o processo de construção se opera.

dobra anterior dobra posterior

Se vocês não têm isso, se consideram que o corte b que fizeram aqui
atravessa o ponto-buraco, não contornando-o, como os outros cortes,
com uma volta, mas, ao contrário, vindo cortá-lo aqui, da maneira
como, num toro, podemos considerar que um corte se produz assim,
no que se transforma essa figura? Ela toma um outro aspecto, totalmente
diferente. Eis o que ela se torna. Ela se torna pura e simplesmente a
forma mais simplificada do redobramento para frente e para trás da superiicie
da figura 6, isto é, que o que vocês viram, figura 6, se organizar segundo
uma forma que vem entrecruzar-se borda a borda segundo quatro segmentos,
o segmento a vindo sobre o segmento a', é um segmento
que levaria o n° l em relação a um outro que levaria o
n° 3, em relação à continuidade do corte assim desenhado,
depois um segmento n°2, com o segmento n°4.

Aqui, última figura, vocês têm apenas dois segmentos.
É preciso concebê-los como se juntando um ao outro
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por uma completa inversão de um em relação ao outro. É muito dificilmente
visualizável, mas o fato de que o que está de um lado em um sentido
deva se juntar ao que, do outro lado, está no sentido oposto, mostra-nos
aqui a estrutura pura, ainda que não visualizável, da faixa de Moebius.
A diferença do que se produz, quando vocês praticam esse corte simples
sobre o plano projetivo com o próprio plano projetivo, é que vocês perdem
um dos elementos de sua estrutura, vocês não fazem senão uma pura e
simples faixa de Moebius, salvo que vocês não vêem em nenhuma parte
aparecer o que é essencial na estrutura da faixa de Moebius, uma borda.
Ora essa borda é realmente essencial na faixa de Moebius. Com efeito,
na teoria das superfícies, para determinar propriedades tais como o
género, o número de conexões, a característica, tudo o que constitui o
interesse dessa topologia, vocês devem levar em conta que a faixa de
Moebius tem uma borda e apenas uma, que ela é construída sobre um
buraco. Não é pelo prazer do paradoxo que digo que as superfícies são
organizações do buraco. Aqui, pois, trata-se de uma faixa de Moebius,
isso significa que, ainda que em parte alguma não exista lugar de representá-
lo, é necessário que o buraco permaneça. Para que seja uma faixa de
Moebius, vocês colocarão então ali um buraco. Por menor que seja, tão
punctiforme quanto seja, ele preencherá topologicamente exatamente
as mesmas funções que aquelas da borda completa nessa coisa que vocês
podem desenhar quando desenham uma faixa de Moebius, quer dizer,
mais ou menos uma coisa como isso.

Como os fiz observar, uma faixa de Moebius é tão simples assim.
Uma faixa de Moebius tem apenas uma borda. Se vocês seguirem sua
borda, terão feito a volta de tudo o que é borda nessa faixa, e de fato,
não passa de um buraco, uma coisa que pode aparecer como puramente
circular. Sublinhando os dois lados, invertendo um em relação ao outro,
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se juntando, permanecerá o fato de que seria necessário, para que se
tratasse mesmo de uma faixa de Moebius, que conservássemos sob uma
forma tão reduzida quanto possível a existência de um buraco. É bem
efetivamente o que nos indica o caráter irredutível da função desse
ponto. E, se tentarmos articulá-lo, mostrar sua função, somos levados,
desenhando-o como ponto-origem da organização da superfície sobre o
plano projetivo, a encontrar nele propriedades que não são completamente
aquelas da borda da superfície de Moebius, mas que são, ainda assim,
alguma coisa que tanto é um buraco que, se se quiser suprimi-lo por
essa operação de secção, pelo corte passando por esse ponto, é, em
todo caso, um buraco que se faz aparecer da maneira mais incontestável.

O que é que isso quer dizer, ainda? Para que essa superfície funcione
com suas propriedades completas, e particularmente a de ser unilátera,
como a faixa de Moebius - a saber, que um sujeito infinitamente plano,
passeando, pode, partindo de um ponto qualquer, exterior de sua superfície,
retornar por um caminho extremameníe curto, e
sem ter de passar por nenhuma borda, ao ponto
avesso da superfície de onde ele partiu - para que
isso possa acontecer, é preciso que, na construção
do aparelho que chamamos de plano projetivo exista,
em alguma parte, tão reduzido quanto vocês o
suponham, essa espécie de fundo que está
representado aqui, esse fundo do aparelho (b), a
parte que não está estruturada pelo entrecruzamento.
Deve restar dela um pedacinho, por menor que
seja, sem o quê a superfície torna-se outra coisa e
nomeadamente não representa mais essa propriedade
de funcionar como unilátera.

Uma outra maneira de valorizar a função desse ponto: o cross-cap
não pode se desenhar pura e simplesmente como algo que seria dividido
em dois por uma linha onde se entrecruzariam as duas superfícies (a).
É preciso que reste, aqui (b), alguma coisa que, para além do ponto, o
circunde; algo como uma circunferência, por reduzida que seja, uma
superfície, que permita fazer comunicar os dois lóbulos superiores,
por assim dizer, da superfície assim estruturada. É isso que nos mostra
a função paradoxal e organizadora do ponto. Mas o que isso nos permite
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articular agora é que esse ponto é feito da colagem das duas bordas de
um corte, corte que não poderia, de outro modo, ser ele mesmo reatravessado,
ser seccionável, corte que vocês vêem aqui, da maneira que eu o imaginei
para vocês, como deduzido da estrutura da superfície, e que é tal que
se pode dizer que, se definíssemos arbitrariamente alguma coisa como
interior e como exterior, colocando, por exemplo, em azul no desenho
o que é interior e em vermelho o que é exterior, de uma das bordas
desse ponto a outra se apresentaria assim, visto que ela é feita de um
corte, tão mínimo quanto possam supô-lo, da superfície que vem se
superpor à outra. Nesse corte privilegiado, o que se nivelará sem se
rejuntar será um exterior com um interior, um interior com um exterior.
Tais são as propriedades que lhes apresento; poder-se-ia exprimir isso de
uma forma mais sábia, mais formalista, mais dialética... de uma forma
que me parece não apenas suficiente, mas necessária para poder, em
seguida, imaginar a função que pretendo dar-lhe para nosso uso.

Fiz vocês observarem que o duplo corte é a primeira forma de corte
que introduz, na superfície definida como cross-cap do plano projetivo,
o primeiro corte, o corte mínimo que obtém a divisão dessa superfície.
Já lhes indiquei, na última vez, a quê chegaria essa divisão e o que ela
significava. Mostrei-o a vocês em figuras muito precisas, que vocês todos,
espero, anotaram, e que consistia em provar-lhes que essa divisão tem
justamente como resultado dividir a superfície em:

1. - uma superfície de Moebius, isto é, uma superfície unilátera do
tipo da figura que aqui está (1). Esta aqui conserva nela mesma, por
assim dizer, uma parte apenas das propriedades da superfície chamada
cross-cap e, justamente, essa parte particularmente interessante e expressiva
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que consiste na propriedade unilátera, e naquela que desde sempre
valorizei, quando fiz circular entre vocês pequenas fitas de Moebius de
minha fabricação, a saber, que se trata de uma superfície torcida, que
ela é - diremos em nossa linguagem - especularizável, que sua imagem
no espelho não poderia ser-lhe superposta, que ela é estruturada por
uma dissimetria radical. E todo o interesse dessa estrutura que lhes
demonstro é que

2. - a parte central ao contrário (2), o que chamamos de peça central,
isolada pelo duplo corte, sendo manifestamente aquela que traz consigo
a verdadeira estrutura de todo o aparelho chamado de cross-cap, basta
olhar para ela, eu diria, para vê-lo, basta imaginar que, de uma maneira
qualquer, rejuntam-se aqui as bordas nos pontos de correspondência que
elas apresentam visualmente, para que seja imediatamente reconstituída
a forma geral desse plano projetívo ou cross-cap. Mas, com esse corte, o
que aparece é uma superfície que tem esse aspecto que vocês podem, eu
acho, agora considerar como algo que, para vocês, chega a uma familiaridade
suficiente para que vocês a projetem no espaço, essa superfície que se
atravessa, ela mesma, segundo uma certa linha que pára em um ponto.

É essa linha, e é sobretudo esse ponto, que dão à forma em dupla
volta desse corte a sua significação privilegiada do ponto de vista
esquemático, porque é naquele que vamos confiar, para dar um esquema
de representação esquemática do que é a relação $ corte de a, o que
não chegamos a perceber no nível da estrutura do toro, a saber, de algo
que nos permite articular esquematicamente a estrutura do desejo, a
estrutura do desejo, na medida em que, formalmente, já a inscrevemos
nessa coisa da qual dizemos que nos permite conceber a estrutura do
fantasma, $ O a.

Não esgotaremos, hoje, o assunto, mas tentaremos introduzir, hoje,
para vocês que essa figura, em sua função esquemática, é bastante
exemplar para nos permitir encontrar a relação de $ corte de a, a
formalização do fantasma em sua relação com algo que se inscreve no
que é o resto da superfície dita plano projetivo ou cross-cap, quando a
peça central está, ali, de alguma maneira enucleada. Trata-se de uma
estrutura especularizável, radicalmente dissimétrica, que vai nos permitir
localizar o campo dessa dissimetria do sujeito em relação ao Outro,
especialmente no que concerne à função essencial que aí desempenha
a imagem especular. Eis, de fato, do que se trata; a verdadeira função
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imaginária, se se pode dizer, na medida em que ela intervém no nível
do desejo, é uma relação privilegiada com a, objeto do desejo, termos
do fantasma. Eu digo termos, pois existem dois, $ e a, ligados pela
função do corte. A função do objeto do fantasma, enquanto termo da
função do desejo, essa função está oculta. O que existe de mais eficiente,
de mais eficaz na relação com o objeto, tal como a entendemos no
vocabulário atualmente aceito da psicanálise, está marcado por um velamento
máximo. Pode-se dizer que a estrutura libidinal, enquanto marcada
pela função narcísica, é o que, para nós, recobre e mascara a relação
com o objeto. É na medida em que a relação narcísica, narcísica secundária,
a relação com a imagem do corpo como tal, está ligada por algo de
estrutural dessa relação com o objeto que é aquele do fantasma fundamental,
que ela ganha todo seu peso. Mas esse algo de estrutural, de que falo,
é uma relação de complementar; é na medida em que a relação do
sujeito, marcado pelo traço unário, encontra um certo apoio que é de
engodo, que é de erro, na imagem do corpo como constitutiva da identificação
especular, que ela tem sua relação indireta com o que se oculta atrás
dela, a saber, a relação com o objeto, a relação com o fantasma fundamental.
Há, pois, dois imaginários, o verdadeiro e o falso, e o falso não se sustenta
senão nessa espécie de subsistência à qual ficam presas todas as miragens
do des-conhecer77 [mê-connaitre]. Já introduzi esse jogo de palavras,
des-conhecimento [mé-connaissance]; o sujeito se des-conhece [mé-connaít\a relação do espelho. Essa relação do espelho, para ser compreendida

como tal, deve estar situada sobre a base dessa relação com o Outro
que é fundamento do sujeito, enquanto nosso sujeito é o sujeito do
discurso, o sujeito da linguagem. É situando o que é $ corte de a em
relação à deficiência fundamental do Outro, como lugar da palavra,
em relação ao que é a única resposta definitiva no nível da enunciação,
o significante de A, do testemunho universal, na medida em que ele
falta e que num dado momento ele tem apenas uma função de falso
testemunho, é situando a função de a, nesse ponto de desfalecimento,
mostrando o suporte que encontra o sujeito nesse a, que é a que visamos,
na análise, como objeto, que não tem nada em comum com o objeto do
idealismo clássico, que não tem nada em comum com o objeto do sujeito
hegeliano; é articulando da maneira mais precisa esse a no ponto de
carência do Outro, que é também o ponto onde o sujeito recebe desse
Outro, como lugar da palavra, sua marca maior, a do traço unário, a
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que distingue nosso sujeito do sujeito da transparência conhecedora do
pensamento clássico, como um sujeito inteiramente atado ao signiflcante,
na medida em que esse significante é o ponto de báscula de sua rejeição,
dele, sujeito, fora de toda a realização signiflcante, é mostrando, a partir
da fórmula $ O a como estrutura do fantasma, a relação desse objeto a
com a carência do Outro, que vemos como, em um momento, tudo recua,
tudo se apaga na função significante, diante da ascensão, da irrupção
desse objeto.

Está aí aquilo em direção ao qual podemos avançar, ainda que seja a
zona mais velada, a mais difícil de articular de nossa experiência. Pois,
justamente, temos o controle nisso, que por essas vias que são as de
nossa experiência, vias que percorremos, mais habitualmente as do
neurótico, temos uma estrutura que não se trata absolutamente de
colocar assim nas costas de bodes expiatórios. Nesse nível, o neurótico,
assim como o perverso, e como o próprio psicótico, são apenas faces da
estrutura normal. Frequentemente me dizem, após essas conferências:
quando você fala do neurótico e de seu objeto, que é a demanda do
Outro, a menos que sua demanda não seja o objeto do Outro, por que
você não nos fala do desejo normal! Mas, justamente, falo disso o tempo
todo. O neurótico é o normal, na medida em que, para ele, o Outro,
com O maiúsculo, tem toda a importância. O perverso é o normal, na
medida em que para ele o falo, o grande <t>, que vamos identificar com
esse ponto que dá à peça central do plano projetivo toda sua consistência,
o falo tem toda a importância. Para o psicótico, o corpo próprio, que se
deve distinguir em seu lugar, nessa estruturação do desejo, o corpo
próprio tem toda a importância. E estão aqui apenas faces onde algo se
manifesta, por esse elemento de paradoxo que é aquele que vou tentar
articular diante de vocês, no nível do desejo.

Já, na última vez, lhes dei um aperitivo, mostrando o que pode haver
de distinto na função enquanto emergindo do fantasma, isto é, de algo
que o sujeito fomenta, tenta produzir no ponto cego, no lugar mascarado,
que é aquele cujo esquema nos é dado por essa peça central.

Já lhes indiquei, a propósito do neurótico, e precisamente do obsessivo,
como pode se conceber que a busca do objeto seja o verdadeiro alvo,
no fantasma obsessivo, dessa tentativa sempre renovada e sempre impotente
dessa destruição da imagem especular, na medida em que é ela que o
obsessivo visa, que ele sente como obstáculo à realização do fantasma
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fundamental. Eu lhes mostrei que isso esclarece muito bem o que se
passa no nível do fantasma, não sádico, mas sadiano, quer dizer, aquele
que tive ocasião de esmiuçar perante vocês, para vocês, com vocês, no
Seminário sobre a Élica, na medida em que, realização de uma experiência
interior que não se pode reduzir inteiramente às contingências do quadro
cognoscível de um esforço de pensamento concernente à relação do
sujeito com a natureza, é no ultraje à natureza que Sade tenta definir
a essência do desejo humano.

E aí está exatamente pelo quê, já hoje, eu poderia introduzir para
vocês a dialética em_questão. Se, em algum lugar, podemos ainda conservar
a noção de conhecimento, é certamente fora do campo humano. Nada
nos impede de pensar, nós, positivistas, marxistas, todos que quiserem,
que a natureza se conhece. Ela tem seguramente suas preferências,
ela não pega qualquer material. É exatamente isso que nos deixa, há
algum tempo, o campo, para encontrar montes de outros, e de admiráveis
esquisitos que ela havia admiravelmente deixado de lado! De qualquer
maneira que ela se conheça, não vemos aí nenhum obstáculo. É bem
certo que todo o desenvolvimento da ciência, em todos os seus ramos,
se faz, para nós, de uma maneira que torna cada vez mais clara a noção
de conhecimento. A co-naturalidade com qualquer meio que seja no
campo natural, é o que há de mais estranho, de sempre mais estranho,
ao desenvolvimento dessa ciência. Não será justamente isso que torna
tão atual que nós nos adiantemos na estrutura do desejo, tal como
nossa experiência justamente, efetivamente, nos faz sentir todos os
dias? O núcleo do desejo inconsciente e sua relação de orientação, de
magnetização, por assim dizer, é absolutamente central em relação a
todos os paradoxos do desconhecimento humano. E será que seu primeiro
fundamento não está em que o desejo humano é uma função
[fundamentalmente] acósmica? É por isso que, quando tento fomentar
para vocês essas imagens plásticas, pode parecer-lhes ver uma reatualização
de velhas técnicas imaginárias que são as que eu lhes ensinei a ler sob
a forma da esfera em Platão. Vocês poderiam se dizer isto, esse pequeno
ponto duplo, essa punção nos mostra que ali é o campo onde se cerca
o que é a verdadeira mola da relação entre o possível e o real. O que fez
todo o charme, toda a sedução longamente perseguida da lógica clássica,
o verdadeiro ponto de interesse da lógica formal, digo, a de Aristóteles,
é o que ela supõe e o que ela exclui e que é realmente seu ponto-pivô,
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a saber, o ponto do impossível enquanto aquele do desejo. Voltarei a
isso. Portanto, vocês poderiam dizer que tudo o que estou explicando é
a sequência do discurso precedente.

É, deixem-me empregar essa fórmula, são truques do théo, pois afinal,
convém dar-lhe um nome, a esse Deus de que falamos um pouco
romanticamente demais, proferindo um belo golpe ao dizer que Deus
está morto. Há deuses e deuses. Já lhes disse que há os que são, de
fato, reais. Faríamos mal em desconhecer-lhe a realidade. O deus que
está em causa, e cujo problema não podemos eludir, pois, é um problema
que é da nossa conta, um problema no qual temos que tomar partido,
aquele, para a distinção dos termos, fazendo eco a Beckett, que um dia
o chamou de Godot, porque não chamá-lo por seu verdadeiro nome, o
Ser Supremo? Se bem me lembro, a namorada de Robespierre tinha
esse nome como nome próprio: creio que ela se chamava Catherine
Théot. É bem certo que toda uma parte da elucidação analítica e, em
suma, toda a história do pai em Freud, é nossa contribuição essencial à
função de Théo num certo campo, precisamente esse campo que encontra
seus limites na borda do duplo corte, na medida em que é ele que determina
os caracteres estruturantes, o núcleo fundamental do fantasma na teoria,
assim como na prática.

Se alguma coisa pode se articular que examine os prós e contras dos
domínios de Théo, que se verificam não serem tão totalmente reduzidos,
nem redutíveis, já que deles nos ocupamos tanto, a não ser isso, que há
algum tempo nós perdemos, se posso dizer, a alma, o sumo e o essencial.
Não se sabe mais o que dizer. Esse pai parece se desfazer numa nuvem
densa, cada vez mais longínqua e, ao mesmo tempo, deixar singularmente
em suspenso o alcance de nossa prática. Que exista aí, de fato, algum
correlativo histórico, não é de todo supérfluo que nós o evoquemos,
quando se trata de definir aquilo com o que temos a ver, em nosso
domínio; creio que é hora. É hora porque, sob mil formas concretizadas,
articuladas, clínicas e práticas, já um certo setor se manifesta na evolução
de nossa prática, que é distinta da relação com o Outro, A maiúsculo,
como fundamental, como estruturante de toda a experiência cujos
fundamentos encontramos no inconsciente.

Mas, seu outro pólo tem todo o valor que há pouco chamei_de
complementar, aquele sem o qual vagamos, quero dizer, aquele sem o
qual voltamos, como um recuo, uma abdicação a algo que foi a ética da

-400-

era teológica, cujas origens os fiz sentir, certamente respeitando todo
seu preço, todo seu valor, nessa frescura original que lhes conservou os
diálogos de Platão. O que vemos, depois de Platão, se não é a promoção
do que agora se perpetua, sob a forma poeirenta dessa distinção, a qual
é realmente um escândalo que se possa ainda encontrá-la sob a pena
de um analista, do eu-sujeito [moi-sujet] e do eu-objeto [moi-objet}\-
me do cavaleiro e do cavalo, do diálogo da alma e do desejo. Mas,
justamente, se trata dessa alma e desse desejo, esse retorno do desejo à
alma, no momento em que, precisamente, não se tratava senão do desejo,
enfim, tudo o que lhes mostrei no ano passado, na transferência.

Trata-se de ver essa clareza mais essencial que podemos trazer a
isso. É que o desejo não está de um lado. Se ele parece ser esse não-
manejável, que Platão descreve de maneira tão patética, tão comovente
e que a alma superior está destinada a dominar, a cativar, certamente é
que existe uma relação, mas a relação é interna, e dividi-la é justamente
se deixar ir por um logro, por um engodo que se deve a que essa imagem
da alma, que não é outra senão a imagem central do narcisismo secundário,
tal como a defini ainda agora e sobre a qual retornarei, não funciona
senão como via de acesso, via de acesso enganadora, mas via de acesso,
orientada, como tal, ao desejo. É certo que Platão não o ignorava. E o
que torna sua empreitada mais estranhamente perversa é que ele a mascara.
Pois lhes falarei do falo em sua dupla função, a que nos permite vê-lo
como o ponto comum de eversão [éversion], se posso dizer, de evergência,
se posso usar essa palavra como construída no avesso daquela de convergência,
se, esse falo, penso poder articular para vocês, por um lado, sua função
no nível do $ do fantasma e no nível do a, que para o desejo ele autentifica.

Fig.7
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A partir de hoje, lhes indicarei o parentesco dos paradoxos com essa
imagem mesma que o esquema da figura [7] lhes dá, uma vez que,
aqui, nada senão esse ponto assegura a essa superfície assim recortada
seu caráter de superfície unilátera, mas assegura-o inteiramente, fazendo
verdadeiramente de $ corte de a - mas não andemos rápido demais, a,
ele certamente é o corte de S. A espécie de realidade a_que visamos,
nessa objetalidade, ou nesta objetividade, que somos os únicos a definir,
é verdadeiramente, para nós, o que unifica o sujeito.

E o que é que vimos no diálogo de Sócrates com Alcebíades? E o que
é a comparação desse homem, levado ao pináculo da homenagem
apaixonada, com uma caixa? Essa caixa maravilhosa, como sempre
existiu em todo lugar onde o homem pôde construir para si objetos,
figuras do que é, para ele, o objeto central, aquele'do fantasma fundamental.
Ela contém o quê? diz Alcebíades a Sócrates. O aYOtXua.

Começamos a entrever o que esse ayoducfé, algo que não deve ter
uma fina relação com esse ponto central que dáseu acento, sua dignidade
ao objeto a. Mas as coisas, de fato, devem ser invertidas, no nível do
objeto. Esse falo, se ele é tão paradoxalmente constituído, que é sempre
preciso prestar muita atenção ao que é a função envolvente e a função
envolvida, creio que é mais no coração do ayaX\ia. que Alcebíades busca
isto ao qual ali ele faz apelo, nesse momento em que o Banquete se
conclui, nesse algo que somos os únicos capazes de ler, ainda que seja
evidente, visto que o que ele busca, isto diante do qual ele se prosterna,
isto a que ele fazia esse apelo imprudente, é o que? Sócrates como
desejante, cuja confissão ele quer. No coração do ayaÀncx, o que ele
busca no objeto se manifesta como sendo o puro eptnv, pois o que ele
quer não é nos dizer que Sócrates é amável, é nos dizer que o que ele
mais desejou no mundo é ver Sócrates desejante. Essa implicação subjetiva
mais radical, no coração do próprio objeto do desejo - onde penso que,
mesmo assim, vocês se reconhecem um pouco, simplesmente porque
vocês podem fazê-lo entrar na velha gaveta do desejo do homem e do
desejo do Outro - é algo que iremos poder apontar mais precisamente.
Vemos que o que o organiza é a função pontual, central do falo. E aí,
temos nosso velho feiticeiro, putrefato ou não, mas feiticeiro, certamente,
aquele que sabe algo sobre o desejo, que atira nosso Alcebíades sobre
as rosas, dizendo-lhe o que? Para se ocupar de sua alma, de seu Eu
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[mói], para tornar-se o que ele não é, um neurótico para os séculos
futuros, um filho de Théo.

E porque? O que significa essa devolução de Sócrates, para um ser
tão admirável como Alcebíades? No que concerne ao aja^a, é
manifestamente ele quem o é, como acredito ter manifestado diante
de vocês, é pura e manifestamente que, o falo, Alcebíades o é. Simplesmente,
ninguém pode saber de quem ele é o falo. Para ser o falo, naquela
situação, é preciso ter um certo estofo. Isso não lhe faltava, certamente,
e os encantos de Sócrates ficam sem influência sobre Alcebíades, sem
dúvida alguma. Ele passa, nos séculos que seguiram da ética teológica,
para essa forma enigmática e fechada, mas que O Banquete, no entanto,
nos indica no ponto de partida, e com todos os complementos necessários,
a saber, que Alcebíades, manifestando seu apelo de desejante no coração
do objeto privilegiado, não faz ali outra coisa senão aparecer numa
posição de sedução desenfreada em relação àquele que chamei de babaca
fundamental, que, para cúmulo da ironia, Platão conotou pelo nome
próprio do próprio Bem, Agatão. O Bem Supremo não tem outro nome,
em sua dialética. Não há, aí, alguma coisa que mostra suficientemente
que não há nada de novo em nossa busca? Ele retorna ao início para,
dessa vez, compreender tudo o que se passou desde então.
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.

Aproxima-se o tempo do término deste ano. Meu discurso sobre a
identificação não terá podido, bem entendido, esgotar seu campo. Tampouco
pude experimentar qualquer sentimento de ter falhado com vocês. Esse
campo, de fato, alguém no início se inquietava um pouco, não sem
razão, que eu tivesse escolhido uma temática que lhe parecia permitir
ser instrumento, mesmo para nós, do tudo está em tudo. Tentei, ao
contrário, mostrar-lhes o que nele se prende de rigor estrutural. Eu o
fiz, partindo do segundo modo de identificação distinguido por Freud,
aquele que acredito, sem falsa modéstia, ter tornado doravante impensável,
a não ser sob o modo da função do traço unário.

O campo em que estou, desde que introduzi o significante do oito
interior, é o do terceiro modo de identificação, essa identificação na
qual o sujeito se constitui como desejo, e na qual todo nosso discurso
anterior evitava desconhecer que o campo do desejo não é concebível
para o homem senão a partir da função do Outro. O desejo do homem
se situa no lugar do Outro, e aí se constitui precisamente como esse
modo de identificação original que Freud nos ensina a separar
empiricamente - o que não significa que seu pensamento, neste ponto,
seja empírico - sob a forma do que nos é dado em nossa experiência
clínica, especialmente a propósito dessa forma tão manifesta da constituição
do desejo, que é a da histérica. Contentar-se em dizer: "há a identificação
ideal e depois há a identificação do desejo ao desejo", isso pode servir
certamente para um primeiro dcsembaraçamento do negócio, vocês
devem perceber. O texto de Freud não deixa as coisas aí, e não deixa as
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coisas aí na medida em que, já dentro das obras maiores de sua terceira
tópica, ele nos mostra a relação do objeto, que só pode ser aqui o objeto
do desejo, com a constituição do próprio ideal; ele o mostra no plano
da identificação coletiva, do que é, em suma, uma espécie de ponto de
convergência da experiência, pelo quê a unaridade do traço, se posso
dizer, meu traço unário, é isso que eu gostaria de dizer, reflete-se na
unicidade do modelo tomado como aquele que funciona na constituição
dessa ordem de realidade coletiva que é a massa, se se pode dizer, com
unia cabeça, o líder. Esse problema, por local que seja, é, sem dúvida,
aquele que oferecia a Freud o melhor terreno para ele mesmo apreender,
no ponto em que ele elaborava as coisas ao nível da terceira tópica,
alguma coisa que, para ele, não de uma maneira estrutural, mas de
certo modo ligada a uma espécie de ponto de convergência concreto,
reunia as três formas da identificação, pois que igualmente, a primeira
forma, aquela que permanecerá em suma na borda, no término de
nosso desenvolvimento deste ano, aquela que se ordena como a primeira,
a mais misteriosa também, ainda que a primeira aparentemente trazida
à luz da dialética analítica, a identificação com o pai, está ali, nesse
modelo da identificação com o líder da multidão, e está ali, de alguma
forma, implicada sem estar de modo algum implicada, sem estar de
modo algum incluída na dimensão total, na sua dimensão inteira.

A identificação com o pai faz entrar, com efeito, em questão, alguma
coisa de que se pode dizer que, ligado à tradição de uma aventura
propriamente histórica, ao ponto que nós podemos provavelmente identificá-
la à própria história, isso abre um campo que nem sonhamos, este ano,
incluir em nosso interesse, por falta de dever estar nisto verdadeiramente
absorvido por completo. Tomar primeiro por objeto a primeira forma
de identificação teria sido engajar, por completo, nosso discurso sobre
a identificação nos problemas de Totem e Tabu, a obra animadora para
Freud, que bem podemos dizer ser, para ele, o que se pode chamar de
die Sache selbst, a própria coisa, e da qual se pode também dizer que
ela permanecerá, no sentido hegeliano, isto é, na medida em que, para
Hegel, die Sache selbst, a obra, é, em suma, tudo o que justifica, tudo
em que merece substituir esse sujeito que não foi, que não viveu, que
não sofreu, que importa, só essa exteriorização essencial com uma via
para ele traçada de uma obra, está ai, de fato, o que se olha e que ela
quer permanecer sozinha, fenómeno em movimento da consciência. E,
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sob esse ângulo, pode-se dizer, de fato, que temos razão, que estaríamos
errados, sobretudo por não identificar o legado de Freud, se fosse à sua
obra que ele devesse limitar-se, ao Totem e Tabu.

Pois o discurso sobre a identificação, que percorri este ano, pelo que
ele constitui como aparelho operatório - creio que vocês devem estar
no ponto de começar a colocá-lo em uso - vocês podem, ainda, antes
de sua provação, apreciar a sua importância, que não poderia deixar
de ser extremamente decisiva, em tudo o que é chamado na atualidade
de uma formulação urgente, em primeiro lugar, o fantasma. Eu insistia
em marcar que estava ali a etapa prévia essencial, exigindo absolutamente
uma antecedência propriamente didática, para que possa se articular
convenientemente a falha, a falta, a perda em que estamos para podermos
nos referir, com a mínima conveniência, ao que está em causa a respeito
da função paterna.

Faço alusão muito precisamente àquilo que podemos qualificar como
a alma do ano de 1962, aquela onde publicaram dois livros de Claude
Lévi-Strauss: O Totemismo e O Pensamento Selvagem. Acredito que não
houve um único analista que tenha tomado conhecimento disso, sem
se sentir ao mesmo tempo, para aqueles que seguem o ensino daqui,
fortalecido, seguro e sem encontrar ali o complemento... Pois, certamente,
ele tem o ensejo de estender-se em campos que só posso trazer aqui
por alusão, para mostrar-lhes o caráter radical da constituição significante
em tudo o que é, digamos, da cultura, ainda que, de certo, ele o sublinha,
não é marcar ali um domínio cuja fronteira seja absoluta. Mas, ao mesmo
tempo, 110 interior de suas tão pertinentes exaustões cio modo classificatório,
do qual se pode dizer que o pensamento selvagem é menos instrumento
do que, de certa forma, o próprio efeito, a função do totem parece
inteiramente reduzida a essas oposições significantes. Ora, é claro que
isso não poderia se resolver senão de uma maneira impenetrável, se
nós, analistas, não fôssemos capazes de introduzir aqui alguma coisa
que seja do mesmo nível que esse discurso, a saber, como esse discurso,
uma lógica. É essa lógica do desejo, essa lógica do objeto de desejo cujo
instrumento lhes dei esse ano, designando o aparelho pelo qual podemos
apreender alguma coisa que, para ser válida, só pode ter sido desde
sempre a verdadeira animação da lógica, quero dizer ali onde, na história
de seu progresso, ela se fez sentir como algo que abria ao pensamento.
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Não é menos verdade que esse mecanismo secreto pode ter ficado
mascarado, que lógica ele não interessou, não implicou o movimento
desse mundo, o que já é alguma coisa; é chamado mundo do pensamento,
numa certa direção que, por mais centrífuga que seja, não era, ainda
assim, menos determinada por algo que se referia a um certo tipo de
objeto que é aquele pelo qual nos interessamos, no momento. O que
defini, na última vez, como o ponto, o ponto í> numa certa maneira
nova de delimitar o círculo de conotação do objeto, é o que nos coloca
no limiar de ter, antes de deixá-los este ano, que colocar a função desse
ponto <!>, ambíguo, já lhes disse, não somente na mediação, mas na
constituição, uma à outra inerentes - não apenas como o avesso valeria
o direito, mas como um avesso, eu lhes disse, que seria a mesma coisa
que o direito - do $ e do ponto a no fantasma, no reconhecimento do
que é o objeto do desejo humano, a partir do desejo, no reconhecimento
do porquê, no desejo, o sujeito não é mais que o corte desse objeto, e
como a história individual, esse sujeito que discursa onde esse indivíduo
está apenas contido, é orientada, polarizada por esse ponto secreto, e
talvez, em última instância jamais acessível, se é que se deva admitir
com Freud, por um tempo, ao menos, na irredutibilidade de uma
Urverdrãngung, a existência desse umbigo do desejo, no sonho, sobre
o qual ele fala, na Traumdeutung. É disso que não podemos omitir a
função em toda apreciação dos termos nos quais decompomos as faces
desse fenómeno nuclear.

Eis porque, antes de retomar a clínica, sempre muito fácil para nos
recolocar nas trilhas de verdades, a cujo estado velado nos acomodamos
muito bem, a saber, o que é o objeto do desejo para o neurótico, ou
ainda para o perverso, ou ainda para o psicótico? Não é isso, essa coleção
de amostras, essa diversidade das cores que jamais servirá senão para
nos fazer perder cartas que são interessantes..."Torna-te o que tu és",
diz a fórmula da tradição clássica. É possível...voto piedoso. O que é
assegurado é que tu te tornas o que tu desconheces. A maneira como o
sujeito desconhece os termos, os elementos e as funções entre as quais
se joga a sorte do desejo, exaíajnentr- na medida em que, em algum
lugar, lhe aparece, sob uma forma desvelada, um de seus termos, é
aquilo pelo que cada um daqueles que temos nomeado neurótico, perverso
e psicótico, é normal. O psicótico é normal em sua psicose, e além do
mais, porque o psicótico, em seu desejo, se depara com o corpo. O
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perverso é normal em sua perversão, porque ele se depara em sua variedade
com o falo, e o neurótico, porque se depara com o Outro, o grande
Outro como tal. É nisso que eles são normais, porque são os três termos
normais da constituição do desejo. Esses três termos, é claro, estão
sempre presentes. No momento, não se trata de que eles estejam em
qualquer um desses sujeitos, mas aqui, na teoria. É por isso que não
posso avançar em linha reta; é que, a cada passo, me vem a necessidade
de refazer com vocês um balanço, não tanto numa tal preocupação de
que vocês me compreendessem...

"Será que você está assim tão preocupado em ser compreendido?",
me dizem, de vez em quando, são amabilidades que escuto em minhas
análises. Evidentemente, sim. Mas o que faz a dificuldade é a necessidade
de fazê-los ver que, nesse discurso, vocês estão incluídos. É a partir
daí que ele pode ser enganador, porque vocês estão nele incluídos, de
qualquer maneira. E o erro pode vir unicamente da maneira como
vocês concebem que estão nele incluídos. Fiquei muito espantado, ontem
de manhã, na hora em que a greve da eletricidade ainda não tinha
começado, ao ler o trabalho de um de meus alunos sobre o fantasma.
Meu Deus, nada mal. É claro que ainda não é a colocação em ação dos
aparelhos de que falei, mas enfim, o simples cotejamento das passagens
de Freud, nas quais ele fala do fantasma de maneira absolutamente
genial... Quando se pergunta qual pertinência, na ausência de tudo o
que se pode dizer, essas aberturas condicionaram depois; de onde a
primeira formulação pode ter encontrado essa pertinência para ficar,
de algum modo, agora, marcada pela punção mesma que é aquela que
tento isolar das coisas? Essa pulsão que se faz sentir do interior do
corpo, esses esquemas inteiramente estruturados por essas prevalências
topológicas, é apenas nisso que está o acento. Como definir o que funciona
da chegada do exterior e da chegada do interior? Que incrível vocação
de achatamento foi necessária, nisso que podemos chamar de mentalidade
da comunidade analítica, para acreditar que é a referência ao que chamam
de instância biológica! Não que eu esteja dizendo que um corpo, um
corpo vivo - não estou brincando - não seja uma realidade biológica,
simplesmente fazê-lo funcionar dentro da topologia freudiana como
topologia, e ver aí não sei qual biologismo que seria radical, inaugural,
co-extensivo da função da pulsão, é isso que faz ali toda a extensão,
toda a abertura do que se chama de contra-senso, um contra-senso
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absolutamente manifesto nos fatos, a saber, que, como não é preciso
ressaltar, até nova ordem, quer dizer, a revisão que esperamos na biologia,
não houve traço de uma descoberta biológica, nem fisiológica, nem
mesmo estesiológica, que tenha sido feita pela via da análise -estesiológica,
isto quer dizer uma descoberta sensorial, alguma coisa que se tivesse
podido encontrar de novo na maneira de sentir as coisas. O que faz
contra-senso é muito claro de definir, é que a relação da pulsão com o
corpo está em toda parte marcada em Freud, topologicamente. Isto
não tem sequer o valor de retorno, a ideia de uma direção, do que uma
descoberta de uma pesquisa biológica.

É bem certo que esse o que é um corpo?, vocês sabem, não é nem
mesmo uma ideia esboçada no consenso do mundo fllosofante, no momento
em que Freud esboça sua primeira tópica. Toda a noção do Dasein é
posterior e construída para nos dar, se posso dizer, a ideia primitiva
que se pode ter do que é um corpo, como de um ali, constituinte de
certas dimensões de presença, e não quero refazer Heidegger, porque,
se lhes falo disso, é que logo vocês vão ter esse texto que eu lhes disse
que é fácil, acreditem. Em todo caso, a facilidade com que o lemos
agora prova bem que o que ele lançou na corrente está perfeitamente
em circulação. Essas dimensões de presença, seja como for que as chamem
de o Mitsein, esse estar-ali e tudo o que vocês quiserem, In-der-Welt-
sein, todas as mundanidades tão diferentes e tão distintas, pois trata-
se justamente de distingui-las do espaço latum, longum e profundum, o
qual não tem dificuldade de nos mostrar que não está ali senão a abstração
do objeto, e porque também isso se propõe como tal nesse Descartes
que coloquei, este ano, no início de nossa exposição, a abstração do
objeto como subsistente, isto é, já ordenado em um mundo que não é
simplesmente um mundo de coerência, de consistência, mas enucleado
do objeto do desejo como tal. Sim, tudo isso faz em Heidegger admiráveis
irrupções em nosso mundo mental. Deixem-me dizer-lhes que, se existem
pessoas que não devem estar satisfeitas em nenhum grau com isso, são
os psicanalistas, sou eu. Essa referência, sem dúvida sugestiva, ao que
chamarei - não vejam nisso qualquer tentativa de rebaixar o que se
trata - uma praxis artisanale, fundamento do objeto-utensílio, como
descobrindo certamente no mais alto grau essas primeiras dimensões
da presença tão sutilmente destacadas que são a proximidade, o afastamento,
como constituindo os primeiros lineamentos deste mundo, Heidegger
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o deve bastante, ele mesmo me disse, ao fato de que seu pai foi tanoeiro.
Tudo isso nos revela algo com o quê a presença tem eminentemente a
ver, e ao quê nos agarraríamos bem mais apaixonadamente, colocando
a questão de saber o que tem de comum todo instrumento, a colher
primitiva, a primeira maneira de tirar, de retirar alguma coisa da corrente
das coisas, o que ela tem a ver com o instrumento do significante?

Mas, afinal de contas, não está tudo, para nós, descentrado desde o
início? Se isso tem um sentido, o que Freud traz, a saber, que no coração
da constituição de todo objeto existe a libido, se isso tem um sentido,
isso significa que a libido não seja simplesmente o excedente de nossa
presença práxica [praxique] no mundo, o que é desde sempre a temática,
e o que Heidegger restabelece, pois, se a Sorge é a preocupação, a
ocupação, é isso que caracteriza essa presença do homem no mundo,
isso significa que, quando a preocupação se relaxa um pouco, começamos
a trepar, o que, como sabem, é o ensino de alguém que escolhi, realmente,
sem qualquer escrúpulo, e com um espírito de polémica, pois é um
amigo, senhor Alexander. O senhor Alexander tem, aliás, seu lugar muito
honorável nesse concerto, simplesmente um pouco cacofônico, que se
pode chamar de discussão teórica na sociedade psicanalítica americana.
Ele tem seu lugar de pleno direito, porque parece evidente que seria
um pouco forte que não se pudesse permitir, em uma sociedade tão
importante e oficialmente constituída como essa Associação americana,
rejeitar o que coincide realmente tão bem com os ideais, com a prática
de uma área, que se chama de cultural, determinada. Mas, enfim, está
claro que mesmo ao esboçar uma teoria do funcionamento libidinal
como sendo constituído com a parte excedente de uma certa energia,
quer a caracterizemos de energia de sobrevivência ou qualquer outra,
é absolutamente negar todo o valor, não simplesmente noético [noétique],
mas a razão de ser de nossa função de terapeutas, tal como definimos
seus termos e sua meta. Que, no geral, nos acomodemos na prática
muito bem, nos ocupemos muito bem de reconduzir as pessoas à suas
ocupações, certamente, apenas o que há de certo, é que mesmo quando
designamos esse resultado sob a forma de sucesso terapêutico, sabemos
ao menos o seguinte, das duas uma: - ou que o fizemos fora de toda
espécie de via propriamente analítica, e então, aquilo que claudicava
no coração do negócio, pois é disso que se trata, continua a claudicar
- ou então que, se nós chegamos lá, é justamente em toda a medida,
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apenas o bê-á-bá do que se nos ensina, estivemos alhures, na direção
do que claudicava, do que tocava, no centro, o nó libidinal. É por isso
que todo resultado sancionável, no sentido da adaptação - perdão, estou
fazendo um pequeno desvio por essas banalidades, mas há banalidades
que é preciso sempre recordar, sobretudo porque, afinal, recordadas de
uma certa maneira, as banalidades podem, às vezes, passar por pouco
banais- todo sucesso terapêutico, isto é reconduzir as pessoas ao bem-
estar da sua Sorge, de suas pequenas ocupações, é sempre, para nós,
mais oq menos - no fundo o sabemos, é por isso que não temos que
nos gabar disso - um quebra galho, um álibi, um desvio de fundos, se
posso me exprimir assim. De fato, o que é ainda bem mais grave, é que
nós nos interditamos de fazer melhor, sabendo que essa ação, que é a
nossa, da qual vez por outra podemos nos gabar como de um êxito, é
feita por vias que não concernem o resultado. Graças a essas vias trazemos
- num lugar complementar que elas não concernem, senão por ressonância
- retoques, é o máximo do que se pode dizer.

Quando é que nos acontece recolocar um sujeito em seu desejo? É
uma questão que coloco àqueles aqui que têm alguma experiência como
analistas, evidentemente, não aos outros. Será concebível que uma
análise tenha como resultado fazer um sujeito entrar em desejo, como
se diz, entrar em transe, no cio, na religião? É por isso que me permito
colocar a questão em um ponto local, o único, afinal de contas, que
seja decisivo, porque não somos apóstolos, é, se essa questão não merece
ser preservada quando se trata de analistas, pois para os outros, o problema
colocado é: o que é o desejo, para que ele possa subsistir, persistir
nessa posição paradoxal? Pois, enfim, está bem claro que de modo algum
não emito, com isso, senão o voto de que o efeito da análise vá encontrar
aquele realizado desde sempre pelas sessões místicas, cujas operações
famosas, sem dúvida enganadoras, frequentemente duvidosas, em todo
caso, na maior parte do tempo, não são aquilo em que lhes peço
especialmente que se interessem, ainda que não seja para situá-los
como ocupando esse lugar global de conduzir o sujeito nurn campo
que não é outra coisa senão o campo de seu desejo.

E, para resumir, passando meu último fim de semana por uma série
de saltos, tentando ver o sentido de algumas palavras da técnica mística
muçulmana, eu tinha aberto essas coisas que eu praticava numa certa
época, como todo mundo. Qi. ai não deu uma olhada nesses indigestos
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e enfadonhos livrinhos de hinduísmo, de filosofia, de não sei qual ascese,
que nos são dados numa terminologia poeirenta e em geral incompreendida,
digo, tão melhor compreendida quanto mais burro for o transcritor! É
por isso que são os trabalhos ingleses que são os melhores. Sobretudo
não leiam os trabalhos alemães, por favor, eles são tão inteligentes,
que aquilo se transforma imediatamente em Schopenhauer.

E depois existe René Guénon, de quem falo porque é um curioso
lugar geométrico. Vejo, no número de sorrisos, a proporção de pecadores!
Juro que, em dado momento, no início deste século do qual faço parte
- não sei se continua, mas vejo que esse nome não é desconhecido,
portanto deve continuar - toda a diplomacia francesa encontrava em
René Guénon, esse imbecil, seu mestre pensante. Vocês vêem o resultado!
É impossível abrir uma de suas obras, sem achar ali nada a fazer, pois
o que ele sempre diz, é que ele deve se calar. Isso tem um charme
provavelmente inextinguível, pois o resultado é que, graças a isso, todo
tipo de pessoas, que provavelmente não tinham muito que fazer - como
dizia Briand: "Vocês bem sabem que não temos política exterior, pois o
diplomata deve estar numa atmosfera um pouco irrespirável" - pois
bem, aquilo os ajudou a ficar em sua concha.

Enfim, tudo isto não é para dirigi-los ao hinduísmo, mas, apesar de
tudo, uma vez que me encontro, não posso dizer relendo, porque jamais
os li, os textos hindus, e, como lhes disse, é sempre muito enganador
desde o início, mas acabo de rever, transcritas, cotejadas, coisas bem
mais acessíveis da técnica mística muçulmana, por alguém
maravilhosamente inteligente, ainda que apresentando todas as aparências
da loucura, que se chama Sr. Louis Massignon - eu digo as aparências
- e se referindo ao budi [bouddhi], a propósito da elucidação desses
termos, o ponto que ele ressalta da função termo - quero dizer, que é o
penúltimo limiar a ultrapassar que dá ao budi como o objeto, porque é
o que isto quer dizer, que, bem entendido, não está escrito em lugar
nenhum, salvo no texto de Massignon, onde ele encontra sua equivalência
com o Mansúr da mística xiita - a função do objeto como sendo o
ponto girante, indispensável, dessa concentração, para chegar a termos
metafóricos da realização subjetiva de que se trata, que não é, afinal,
senão o acesso a esse campo do desejo que podemos chamar de desejante
e nada mais. E qual é ele, esse desejante? É certo que aqueles que são
os oficiantes do domínio já bern constituído, que chamei, na última
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vez, de aquele de Théo, de onde naturalmente a suspeita, a exclusão,
o odor de enxofre de que está cercada, em todas as religiões, a ascese
mística. O que quer que seja a relação articulada, nessa fase, na fase
que se pode chamar de acabamento da involução, da assunção do sujeito
em um objeto - escolhido, aliás, por técnicas místicas com uma ordem
muito arbitrária, isso pode ser uma mulher, isso pode ser uma rolha de
garrafa - me parecia coincidir perfeitamente com a fórmula $ O a, tal
como a formulo como dado, como a formalização mais simples que nos
seja permitido atingir no contato com as diversas formas da clínica, isto
é, porque é necessário presumir da estrutura desse ponto
central, tal como nós podemos construí-la necessariamente
para dar conta das ambiguidades de seus efeitos.

O trabalho ao qual eu fazia alusão, há pouco, que
li ontem de manhã, se dedicava a retomar - é preciso
que as coisas sejam digeridas - um capítulo que eu
tratara há muito tempo, a saber, a estrutura do Homem
dos lobos, à luz especialmente da estrutura do fantasma.
A coisa está, de fato, bem apanhada nesse trabalho.
Todavia, em relação às primeiras formulações, aquelas
que fiz antes de lhes ter trazido os aparelhos recentes,
mostra pouco proveito, mas ela me designa em que
ponto, afinal, vocês seguem o que posso, aqui, mostrar-
lhes como lugar a ultrapassar. Retomemos, pois,
simplesmente para apontá-lo, não é uma crítica, esse
trabalho. Haveria muitas outras a fazer e seria preciso
que vocês conhecessem o que ele deve difundir, o
que eu acharia desejável. A definição lógica do objeto,
que me permito chamar de lacaniano, neste momento
- pois não 6 a mesma coisa que falar de lacariismo
execrado, do objeto do desejo - sua função lógica com
esse objeto não se prende, é o que designa a novidade
do pequeno círculo com o qual os ensino a estreitá-
lo, dizendo-lhes que ele é essencialmente constituído
pela presença desse ponto que está ali, seja dentro
de seu campo central, seja no limite desse campo, até
mesmo aqui, pois esses três casos são os mesmos, como
redução última do campo, sua função lógica não se
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deve nem à sua extensão, nem à sua compreensão, pois sua extensão,
se pode designar alguma coisa com esse termo, se mantém na função
estruturante do ponto. Quanto mais esse campo é punctiforme, mais
efeitos há, e esses efeitos são, por assim dizer, de inversão. À luz desse
princípio, não há problema, no que concerne ao que Freud nos forneceu
como reprodução do fantasma do Homem dos lobos. Vocês conhecem
essa árvore, essa grande árvore, e os lobos que não são absolutamente
lobos, empoleirados nessa árvore, em número de cinco, enquanto que
alhures se fala de sete... Se precisássemos de uma imagem exemplar
do que é o pequeno a aqui, no limite do campo, quando sua radicalidade
fálica se manifesta por uma espécie de singularidade como acessível,
ali onde somente ela pode nos aparecer, isto é, quando ela se aproxima,
ou quando ela pode se aproximar do campo externo, do campo do que
pode se refletir, do campo daquilo dentro do qual uma simetria pode
permitir o erro especular, nós a temos ali. Pois está claro, que ao mesmo
tempo em que aquilo não é, certamente, a imagem especular do Homem
dos lobos, que está ali diante dele, e que, no entanto, - aliás, já o
marcamos há muito tempo, para que isso não seja uma novidade, -
para o autor do trabalho de que falo, é a própria imagem desse momento
que vive o sujeito como cena primitiva. Quero dizer que é a própria
estrutura do sujeito, diante dessa cena. Quero dizer que, diante dessa
cena, o sujeito se torna lobo olhando, e se torna cinco lobos olhando. O
que se abre, subitamente, para ele nessa noite de Natal é o retorno do que
ele é, essencialmente, no fantasma fundamental. Sem dúvida, a própria
cena em questão é velada - voltaremos daqui a pouco sobre esse véu -;
daquilo que ele vê só emerge esse V em asas de borboleta, das pernas
abertas de sua mãe, ou o V romano da hora do relógio, essas cinco horas
do verão quente no qual parece ter-se dado o encontro. Mas o importante
é que o que ele vê, cm seu fantasma, é $ barrado, ele mesmo, na medida
em que ele é corte do pequeno a. Os pequenos a, são os lobos.

E, se passo por isso, hoje, é porque, ao lado de um discurso difícil,
abstraio, e que me desespero de poder levar, nos limites em que estamos,
aos seus últimos detalhes, esse objeto do desejo ilustra-se aqui de uma
maneira que me permite aceder imediatamente a elementos concretos
de estrutura que eu teria maneiras mais didáticas de lhes expor. Mas
não tenho tempo e passo adiante. Esse objeto não especular, que é o
objeto do desejo, esse objeto que pode se encontrar nessa zona fronteiriça,
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em função de imagens do sujeito, digamos, para andar rápido, ainda
que aí eu corra riscos de confusão, no espelho que constitui o grande
Outro, digamos, no espaço desenvolvido pelo grande Outro, pois é preciso
retirar esse espelho para fazer dele, então, essa espécie de espelho que
chamamos, sem dúvida, não por acaso, de feiticeira, quero dizer, esses
espelhos com uma certa concavidade, que comportam em seu interior
um certo número de outros, concêntricos, nos quais vocês vêem sua
própria imagem refletida tantas vezes quantas houver desses espelhos
dentro do grande. É que está bem ali o que se passa; vocês têm presente,
no fantasma, o que não é talvez definível, acessível, senão pelas vias
de nossa experiência, ou talvez, não sei nada disso, e me preocupo um
pouco com isso ainda assim, pelas vias das experiências a que fiz alusão
ainda agora, o que é da natureza do objeto do desejo - e isso é interessante,
porque é uma referência lógica - o objeto conotado, marcado pelos
círculos de Euler, é o objeto dessa função que se chama de classe. Eu
lhes mostrarei sua relação estreita, estrutural, com a função de privação,
quero dizer o primeiro desses três termos que articulei como privação-
frustração-castração.

Apenas, o que vela completamente a verdadeira função da privação...
ainda que se possa abordá-la, é daí que parti, para fazer para vocês o
esquema das proposições universais e particulares; lembrem-se, quando
lhes disse "todo professor é letrado", isso não significa que existe apenas
um professor. A coisa é sempre verídica, contudo. O motor da privação,
da privação como traço unário, como constituinte da função da classe,
está ali suficientemente indicado. Mas tal é a função da razão dialética,
não desagrada ao senhor I évi-Strauss, que crê que ela não passa de
um caso particular da razão analítica, é que justamente ela não permite
apreender suas fases selvagens senão a partir de suas fases elaboradas.
Ora, isso não é para dizer ( j i i r , i lógica das classes seja o estado selvagem
da lógica do objeto do desejo. Se se pode estabelecer uma lógica das
classes - vou pedir-lhes para dedicar nosso próximo encontro a esse
objeto - é porque existia o acesso que a gente se recusava a uma lógica
do objeto do desejo; em outras palavras, é à luz da castração que se
pode compreender a fecundidade do tema privativo. O que eu quis
indicar-lhes apenas, hoje, é essa função que, há muito tempo, eu havia
marcado para mostrá-la a vocês como exemplar das incidências mais
decisivas do significante, até mesmo as mais cruéis na vida humana,
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quando lhes dizia que, o ciúme, o ciúme sexual exige que o sujeito
saiba contar. As leoas da pequena tropa leonina que eu retratava para
vocês, em não sei qual zoológico, não eram manifestamente ciumentas
uma da outra, porque elas não sabiam contar. Tocamos, aí, em alguma
coisa, é que é bastante provável que o objeto, tal como ele está constituído
no nível do desejo, quer dizer, o objeto em função não de privação, mas
de castração, só esse objeto realmente pode ser numérico. Não estou
certo de que isso baste para afirmar que ele é contável, mas, quando
digo que ele é numérico quero dizer que ele porta o número consigo
como uma qualidade.

Pode-se não estar certo de qual; ali, eles são cinco no esquema e
sete no texto, mas que importa, eles não são certamente doze! Quando
me aventuro em indicações semelhantes, o que é que o permite? Aqui
eu não corro riscos, como em uma interpretação arriscada, espero a
resposta. Quero dizer que, indicando-lhes essa correlação, proponho
que vocês se apercebam de tudo quanto poderiam deixar passar de sua
confirmação ou de sua infirmação eventual no que se apresenta, no
que se propõe a vocês. Claro, vocês podem confiar em mim, forcei um
pouquinho mais o estatuto dessa relação da categoria do objeto, do
objeto do desejo, com a numeração. Mas, o que faz com que eu esteja
aqui num caminho fácil, é que posso me dar um tempo, me contentar
em dizer a vocês que iremos rever isso em seguida, sem que, no entanto,
fique menos legítimo indicar-lhes ali um ponto de referência cuja retomada
por vocês pode esclarecer certos fatos. Em todo caso, na pena de Freud,
o que vemos, nesse nível, é uma imagem; a libido do sujeito - nos diz
ele - saiu estourada da experiência, zersplittert [despedaçada], zerstõrt
[destruída]. Meu caro amigo Leclaire não lê o alemão, ele não colocou
entre parênteses o termo alemão, e eu não tive tempo de ir verificá-lo.
É a mesma coisa que o termo splitling, refendido. O objeto aqui manifestado
no fantasma carrega a marca disso que chamamos, em muitas ocasiões,
de referidas do sujeito.

O que encontramos é certamente, aqui, no próprio espaço, topológico,
que define o objeto do desejo, é provável que esse número inerente não
seja senão a marca da temporalidade inaugural que constitui esse campo.
O que caracteriza o duplo laço é a repetição, digamos, radical; existe
em sua estrutura o fato de duas vezes a volta, e é o nó assim constituído,
nessas duas vezes a volta, é, ao mesmo tempo, esse elemento do temporal,
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temporal visto que, em suma, permanece aberta a questão da maneira
como o tempo desenvolvido, que faz parte do uso corrente, onde nosso
discurso aí se insere, mas é também esse termo essencial pelo qual a
lógica aqui constituída se diferencia de uma maneira de fato verdadeira
da lógica formal, tal como ela subsistiu intacta em seu prestígio, até
Kant. E o problema está ai, de onde vinha esse prestígio, estando dado
seu caráter absolutamente morto, aparentemente, para nós? O prestígio
dessa lógica estava inteiramente nisso a que nós mesmos a reduzimos,
a saber, o uso das letras.' Os pequenos a e os pequenos b do sujeito e do
predicado e de sua inclusão recíproca, está tudo ali. Isso nunca trouxe
nada a ninguém, isso jamais fez o pensamento fazer o menor progresso,
isso permaneceu fascinante durante séculos, como um dos raros exemplos
que nos era dado da potência do pensamento. Por que? Ele não serve
para nada, mas poderia servir para alguma coisa. Bastaria, o que fazemos,
nele restabelecer o seguinte, isso que é, para ele, o desconhecimento
constituinte: A = A é aí princípio de identidade, eis o seu princípio.

Não diremos A, o significante, senão para dizer que não é o mesmo
A maiúsculo. O significante, por essência, é diferente dele mesmo, quer
dizer que nada do sujeito poderia aí se identificar, sem se excluir dele.
Verdade muito simples, quase evidente, que basta por si só para abrir a
possibilidade lógica da constituição do objeto no lugar desse splitting,
no próprio dessa diferença do significante com ele mesmo, em seu
efeito subjetivo. Como esse objeto constituinte do mundo humano...
pois trata-se de mostrar-lhes que, longe de ter a menor aversão por
esse fato de evidência psicológica, o ser humano é suscetível de tomar,
como se diz, seus desejos por realidades, é aí que devemos segui-lo,
pois, como ele tem razão, de saída, não é em nenhum outro lugar senão
no sulco aberto por seu desejo que ele pode constituir uma realidade
qualquer, que cai ou não no campo da lógica. É daí que retomarei na
próxima vez.
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Hoje, no quadro do ensino teórico que teremos conseguido percorrer
juntos, este ano, indico-lhes que é preciso escolher meu eixo, por assim
dizer, e que colocarei o acento sobre a fórmula suporte da terceira
espécie de identificação que destaquei para vocês há muito tempo,
desde o tempo do grafo, sob a forma de S barrado, que vocês sabem ler,
agora, como corte do pequeno a. Não sobre o que aí está implícito, o
que é nodal, a saber, o (p, o ponto graças ao qual a eversão pode se fazer
de um no outro, graças ao qual os dois termos se apresentam como
idênticos, à maneira do avesso e do direito, mas não de qualquer avesso
e de qualquer direito, sem o qual eu não teria tido necessidade de
mostrar-lhes, em seu lugar, o que ele é, quando representa o duplo
corte sobre essa superfície particular, cuja topologia tentei mostrar-
lhes no cross-cap. Esse ponto, aqui designado, é o ponto <p, graças ao
qual o círculo desenhado por esse corte pode ser, para nós, o esquema
mental de uma identificação original. Esse ponto - creio já ter acentuado
bastante sua função estrutural, em meus últimos discursos - pode, até
certo ponto, conter para nós propriedades bastante satisfatórias; esse
falo, aí está ele com essa função mágica que é bem aquela que todo
nosso discurso o implica há muito tempo. Seria um pouco fácil demais
encontrar ali nosso ponto de queda.

É por isso que hoje quero acentuar esse ponto, isto é, sobre a função
de a, o pequeno a, na medida em que ele é, ao mesmo tempo, falando
propriamente, o que pode nos permitir conceber a função do objeto na
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teoria analítica, a saber, esse objeto que, na dinâmica psíquica, é o que
estrutura, para nós, todo o processo progressivo-regressivo, isso com o
qual temos a ver nas relações do sujeito com sua realidade psíquica,
mas que é também nosso objeto, o objeto da ciência analítica. E o que
quero botar à frente, nisso que vou dizer dele hoje, é que, se queremos
qualificar esse objeto dentro de uma perspectiva propriamente lógica,
e acentuo, logicizante, não temos nada de melhor para dizer dele, senão
o seguinte: que ele é o objeto da castração. Entendo por isso, eu especifico,
em relação às outras funções até aqui definidas do objeto, pois, se podemos
dizer que o objeto no mundo, na medida em que ele ali se discerne, é
o objeto de uma privação, pode-se dizer igualmente que o objeto é o
objeto da frustração. E vou tentar mostrar-lhes justamente em quê esse
objeto, que é o nosso, se distingue disso.

Está bem claro que, se esse objeto é um objeto da lógica, ele não
poderia ter estado até aqui completamente ausente, indiscernível em
todas as tentativas feitas para articular, como tal, isso que chamamos
de lógica. A lógica não existiu o tempo todo da mesma forma, aquela
que nos satisfez perfeitamente, nos supriu até Kant, que nela ainda se
deleitou. Essa lógica formal, nascida um dia sob a pena de Aristóteles,
exerceu essa cativação, essa fascinação, até que se dedicassem, no século
passado, ao que podia ser aí retomado em detalhe. Percebeu-se, por
exemplo, que faltavam ali muitas coisas, do lado da quantificação.
Certamente, não é o que a ela acrescentaram que é interessante, mas
é aquilo pelo qual ela nos detinha, e muitas coisas que acreditaram
dever acrescentar a ela não procedem senão de um sentido singularmente
estéril. De fato, é sobre a reflexão que a análise nos impõe, a respeito
desses poderes tão longamente insistentes da lógica aristotélica, que
pode se apresentar, para nós, o interesse da lógica. O olhar daquele
que despoja de todos os seus detalhes tão fascinantes a lógica formal
aristotélica deve, repito-o, abstrair-se do que ela trouxe de decisivo, de
corte no mundo mental, para compreender verdadeiramente o que a
precedeu; por exemplo, a possibilidade de toda a dialética platónica,
que se lê sempre como se a lógica formal já estivesse ali, o que a falseia
completamente, para nossa leitura. Mas deixemos.

O objeto aristotélico, pois, é bem assim que é preciso chamá-lo, tem
justamente, se posso dizer, por propriedade, poder ter propriedades
que lhe pertencem propriamente, seus atributos. E são estes que definem
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as classes. Ora, isso é uma construção que não deve senão confundir o
que chamarei, na falta de coisa melhor, de categorias do ser e do ter.
Isso mereceria longos desenvolvimentos e, para fazê-los ultrapassar,
sou obrigado a recorrer a um exemplo que me servirá de suporte. Esta
função decisiva do atributo, já mostrei a vocês no quadrante, é a introdução
do traço unário que distingue a parte fásica, na qual será dito, por
exemplo, que todo traço é vertical, o que não implica, em si, a existência
de nenhum traço, da parte léxica, em que pode haver traços verticais,
mas pode não haver. Dizer que todo traço é vertical deve ser a estrutura
original, a função de universalidade, de universalização própria a uma
lógica fundada sobre o traço da privação, itccç, é o todo. Ele evoca não
sei qual eco do deus Pan. Está aí uma das coalescências mentais, que
lhes peço para fazer o esforço de riscar de seus papéis. O nome do
deus Pan não tem absolutamente nada a ver com o todo, e os efeitos
pânicos aos quais ele se joga de noite, junto a espíritos simples do campo,
não têm nada a ver com alguma efusão mística ou não. O rapto alcoólico
chamado, pelos velhos autores, panofóbico, está bem nomeado no sentido
em que, a ele também, alguma coisa o persegue, o perturba, e que ele
passa pela janela. Não há nada a acrescentar ali, é um erro dos espíritos
excessivamente helenistas colocar aí esse retoque sobre o qual um de
meus mestres antigos, portanto bem-amado meu, nos trazia esta retificação,
deve-se dizer o rapto pantofóbico. Absolutamente, raxç é realmente o
todo e, se aquilo se refere a alguma coisa é à nacsaaQai, à possessão. E
talvez eu venha a reconsiderar se aproximo esse TKXÇ do pôs de possidere
e de possum, mas não hesito em fazê-lo. A possessão ou não do traço
unário, do traço característico, eis em torno do que gira a instauração
de uma nova lógica classificatória explícita das fontes do objeto aristotélico.

Esse termo classificatória, eu o emprego intencionalmente, pois é
graças a Claude Lévi-Strauss que vocês têm doravante o corpus, a articulação
dogmática da função classificatória no que ele mesmo chama, deixo a
ele a responsabilidade humorística, de estado selvagem, bem mais próximo
da dialética platónica do que da aristotélica, a divisão progressiva do
mundo em uma série de metades, duplas de termos antipódicos que
ele encerra em tipos. Portanto, sobre esse assunto, leiam O pensamento
Selvagem, e verão que o essencial se prende ao seguinte: tudo o que
não é ouriço, mas o que vocês quiserem, musaranho ou marmota, é
outra coisa. O que caracteriza a estrutura do objeto aristotélico é que o
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que não é ouriço é não-ouriço. É por isso que digo que é a lógica' do
objeto da privação. Isso pode levar-nos bem mais longe, até esta espécie
de elisão pela qual se coloca o problema, sempre agudo nessa lógica, da
função verdadeira do terceiro excluído, do qual vocês sabem que ela
causa problema até no coração da lógica mais elaborada, da lógica matemática.

Mas temos que nos haver com um início, um núcleo mais simples,
que quero colocar em imagens para vocês,
como eu disse, por um exemplo. E não
irei procurá-lo longe, mas num provérbio
que apresenta, na língua francesa, uma
particularidade que, no entanto, não
salta aos olhos, ao menos dos
francófonos. O provérbio é o seguinte:
"Tudo o que brilha não é ouro".78 Na
coloquialidade alemã, por exemplo, não
creiam que podem se contentar em
transcrevê-lo cruamente: "Alies was glãnzt
ist kein Gold". Não seria uma boa tradução. Vejo Srta. Ubersfeld opinar,
me aprovando com a cabeça... Ela me aprova nisto: "Nicht alies was
glãnzt ist Gold", isso pode satisfazer mais, quanto ao sentido, aparentemente,
colocando a ênfase no "alies", graças a uma antecipação do "nicht",
que não é tampouco habitual, que força o génio da língua e que, se
refletirem, não alcança o sentido, pois não é dessa distinção que se
trata. Eu poderia empregar os círculos de Euler, os mesmos de que nos
servimos, outro dia, a respeito da relação do sujeito em um caso qualquer:
todos os homens são mentirosos. É isso simplesmente o que isto significa?
É que, para refazê-lo aqui, uma parte do
que brilha está dentro do círculo do ouro,
e uma outra parte não está. Está aí o sentido?
Não pensem que eu seja o primeiro entre
os lógicos a ter se detido nessa estrutura.
E, na verdade, mais de um autor que se
ocupou da negação se deteve, de fato, nesse
problema, não tanto do ponto de vista da
lógica formal que, vocês vêem, quase não
se detém nisto, senão por desconhecê-lo,
mas do ponto de vista da forma gramatical,
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insistindo em que tudo se ordena de tal maneira, que seja justamente
posta em questão a ouridade, se posso dizer assim, a qualidade de ouro
disso que brilha, o autêntico do ouro indo, pois, no sentido de negar a
ele, o autêntico do ouro, indo no sentido de um questionamento radical.
O ouro é aqui simbólico do que faz brilhar e, se posso dizer para me
fazer entender, eu acentuo, o que dá ao objeto a cor fascinatória do
desejo. O que é importante numa tal fórmula, se posso dizer assim, perdoem-
me o jogo de palavras, é o ponto á'ouragem79 [d'orage] em torno de que
gira a questão de saber o que faz brilhar, e para dizer a palavra, a questão
do que há de verdade nesse brilho. E, a partir daí, certamente, nenhum
ouro será bastante verdadeiro para assegurar esse ponto em torno do
qual subsiste a função do desejo.

Tal é a característica radical dessa espécie de objeto que chamo de
pequeno a. É o objeto posto em questão, enquanto se pode dizer que é o
que nos interessa, a nós, analistas, como o que interessa ao ouvinte de
todo ensino. Não é por nada que vi surgir a nostalgia na boca de um ou
outro, que queria dizer: "Porque ele não diz", como se exprimiu alguém,
"a verdade sobre a verdade?". É realmente uma grande honra que se
pode prestar a um discurso que se mantém semanalmente nessa posição
insensata de estar ali por trás de urna mesa diante de vocês, articulando
essa espécie de exposição que justamente contentam-se muito bem, em
geral, que ela elida sempre uma tal questão. Se não se tratasse do objeto
analítico, a saber, do objeto do desejo, jamais uma tal questão teria podido
nem sonhar em surgir, salvo da boca de um bronco que imaginasse que,
uma vez que se vem para a Universidade, é para saber a verdade sobre a
verdade. Ora, é disso que se trata, na análise. Poder-se-ia dizer que é o
que estamos embaraçados em fazer, frequentemente contra nossa vontade,
brilhar a miragem no espírito daqueles aos quais nos dirigimos. Encontramo-
nos, eu o disse bem, embaraçados como o peixe e a maçã do provérbio,
e, no entanto, é bem ela que está ali, é com ela que temos a ver, é sobre
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ela, na medida em que ela está no coração da estrutura, é sobre ela
que porta o que nós chamamos de castração. É justamente na medida
em que há uma .estrutura subjetiva que gira em torno de um tipo de
corte, aquele que representei assim, que há no coração da identificação
fantasmátíca esse objeto organizador, esse objeto indutor. E não poderia
ser de outro modo, de todo o mundo da angústia com o qual temos que
nos haver, que é o objeto como definido objeto da castração.

Aqui, quero lembrar-lhes de qual superfície foi tomada emprestada
essa parte que chamei para vocês, na última vez, de enucleada, que dá a
própria imagem do círculo, segundo o qual esse objeto pode se definir.
Quero figurar para vocês qual é a propriedade desse círculo de dupla
volta. Aumentem progressivamente os dois lobos desse corte, de modo
que eles passem, todos os dois, se posso dizer, por trás da superfície

-.424-

Lição de 27 de junho de 1962

anterior. Isto não é nada novo, é a maneira que já lhes demonstrei
para deslocar esse corte. Basta, de fato, deslocá-lo, e faz-se aparecer
muito facilmente que a parte complementar da superfície, em relação
ao que está isolado em torno do que se pode chamar de duas folhas
centrais, ou as duas pétalas, para fazê-las se aproximarem de metáfora
inaugural da capa do livro de Claude Lévi Strauss, dessa própria imagem,
o que resta, é uma superfície de Moebius aparente. É a mesma figura
que vocês encontram ali. O que se acha, com efeito, entre as duas bordas
assim deslocadas dos dois laços do corte, no momento em que suas duas
bordas se aproximam, é uma superfície de Moebius. Mas, o que quero
mostrar-lhes, aqui, é que, para que esse duplo corte se junte, se

'

feche sobre ele mesmo, o que parece implicado em sua própria estrutura,
vocês devem estender pouco a pouco o laço interno do oito interior. É
exatamente aquilo que vocês esperam dele, é que ele se satisfaça por
seu próprio recobrimento por ele mesmo, que ele entre na norma, que
se saiba com o que se tem a ver, o que está fora e o que está dentro, o
que lhes mostra esse estado da figura, pois vocês vêem bem como é
preciso vê-la. Esse lobo (a) se prolongou do outro lado, ele alcançou a
outra face (b); ele nos mostra, visivelmente, que o laço externo vai,
nessa superfície, reunir-se ao laço interno (c) com a condição de passar
pelo exterior. A superfície dita plano projetivo se completa, se fecha, se
conclui. O objeto definido como nosso objeto, o objeto formador do
mundo do desejo, não alcança sua intimidade senão por uma via centrífuga.
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O que dizer? O que encontramos, ali?
Eu retomo de mais acima. A função desse objeto está ligada à relação

[rapport] por onde o sujeito se constitui na relação [relation] com o
lugar do Outro, A maiúsculo, que é o lugar onde se ordena a realidade
do significante. É no ponto onde toda significância falha, se abole, no
ponto nodal dito o desejo do Outro, no ponto dito fálico, na medida em
que ele significa a abolição, como tal, de toda significância, que o objeto
pequeno a, objeto da castração, vem tomar seu lugar. Existe, pois, uma
relação com o significante, e é por isso que, ainda aqui, devo lembrar-
lhes a definição da qual parti este ano, concernente ao significante. O
significante não é o signo, e a ambiguidade do atributo aristotólico 6,
justamente, de querer naturalizá-lo, ou ía/er dele o signo natural: "todo
gato tricolor é fêmea". O significante, eu lhes disse, contrariamente ao
signo, que representa alguma coisa para alguém, é o que representa o
sujeito para um outro significante. E não há exemplo melhor do que o
selo. O que é um selo? No dia seguinte ao que lhes dei essa fórmula, o
acaso fez com que um antiquário de meus amigos pusesse em minhas
mãos um pequeno selo egípcio que, de uma maneira não habitual, mais
tampouco rara, tinha a forma de uma sola tendo, na parte de cima, os
dedos do pé e os ossos desenhados. O selo, como vocês compreenderam,
eu encontrei nos textos, é bem isso, um vestígio, por assim dizer. E é
verdade que a natureza os tem em abundância, mas isso não pode se
tornar um significante a não ser que, esse rastro, com um par de tesouras,
vocês o contornem e o recortem. Se vocês extraírem o rastro, depois,
isso pode tornar-se um selo. Penso que o exemplo já esclarece
suficientemente, um selo representa o sujeito, o remetente, não
forçosamente para o destinatário. Uma carta pode sempre permanecer
selada, mas o selo está ali para a carta, ele é um significante.

Bem, o objeto pequeno a, o objeto da castração, participa da natureza
assim exemplificada desse significante. É um objeto estruturado assim.
De fato, vocês percebem que, ao término de tudo o que os séculos
puderam sonhar da função do conhecimento, só nos resta isso em mãos.
Na natureza, existe a coisa, se posso dizer assim, que se apresenta com
uma borda. Tudo o que aí podemos conquistar, que simula um
conhecimento, nunca é mais do que destacar essa borda, e não dela se
servir, mas esquecê-la para ver o resto que, coisa curiosa, dessa extração
acha-se completamente transformado, exatamente como vocês imaginam
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o cross-cap, a saber, não esqueçam,
o que vem a ser esse cross-cap?
É uma esfera. Já lhes disse, ela
é necessária, não se pode esquecer
do fundo dessa esfera. É uma
esfera com um furo, que vocês
organizam de uma certa maneira,
e vocês podem muito bem imaginar
que é esticando uma de suas
bordas que vocês fazem aparecer,
rnais ou menos, segurando-a, essa
alguma coisa que virá tapar o furo,
na condição de fazer com que
cada um desses pontos se una
ao ponto oposto, que cria
dificuldades intuitivas
naturalmente consideráveis, e até
que nos obrigaram a toda a
construção que detalhei diante de
vocês, sob a forma do cross-cap
representado no espaço. E daí? Qual
a importância? É que, para essa
operação que se produz ao nível
do furo, o resto da esfera é
transformado ern superfície de
Moebius.

Por enucleação do objeto da
castração, o mundo inteiro se
ordena de uma certa maneira que
nos dá, se posso dizer, a ilusão
de ser um mundo. E direi até
que, de uma certa maneira, para fazer intermediário entre esse objeto
aristotélico, no qual essa realidade está de alguma maneira mascarada,
e nosso objeto, que tento aqui promover para vocês, introduzirei no
meio esse objeto que nos inspira, a cada vez, a maior desconfiança, em
razão dos prejuízos herdados de uma educação epistemológica, mas que
é o que escolhemos, é claro que é nossa grande tentação... Nós, na
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análise, se não tivéssemos tido a existência de Jung, para exorcizá-lo,
talvez não tivéssemos percebido, em qual ponto o acreditamos sempre.
É o objeto da Naturwissenschaft, esse objeto goetheano, se posso dizer,
o objeto que, na natureza, lê sem cessar, como um livro aberto, todas as
figuras, com uma intenção que seria bem preciso chamar de quase divina,
se o termo de Deus não tivesse sido, por um outro lado, tão bem preservado.
Esta, digamos, demoníaca, mais que divina intuição goetheana, que
lhe faz ler tanto no crânio encontrado no Lido a forma de Werther
completamente imaginária, ou forjar a teoria das cores, resumindo, deixa
para nós os rastros de uma atividade da qual o mínimo que se pode
dizer é que ela é cosmogênea, geradora dessas mais velhas ilusões da
analogia micro-macrocósmica, e, no entanto, cativante ainda, em um
espírito tão próximo de nós. A quê isso diz respeito? A quê o drama pessoal
de Goethe deve a fascinação excepcional que ele exerce sobre nós, senão
ao afloramento nele, como central, do drama do desejo? "Warum Goethe
lie2 Friederike?", escreveu, vocês sabem, um dos sobreviventes da primeira
geração, em um artigo, Theodor Reik. A especificidade e o caráter fascinante
da personalidade de Goethe é que lemos, nele, totalmente presente, a
identificação do objeto do desejo àquilo ao quê é preciso renunciar, para
que nos seja entregue oferecido o mundo como mundo. Já recordei bastante
a estrutura desse caso, mostrando a analogia com aquela desenvolvida
por Freud, na história do Homem dos Ratos, em O Mito Individual do
Neurótico, ou melhor, fizeram publicar sem qualquer consentimento meu,
já que esse texto, eu não o revisei nem corrigi, o que o torna quase
ilegível. Entretanto, ele está rolando por aí, e pode-se encontrar nele
suas linhas principais.

Essa relação complementar de a, o objeto de uma castração constitutiva,
onde se situa nosso objeto como tal, com esse resto, e onde nós podemos
ler tudo, e especialmente nossa figura i (a), é o que tentei ilustrar no
auge de meu discurso deste ano. Na ilusão especular, no desconhecimento
fundamental ao qual estamos sempre afeitos, $ toma função de imagem
especular, sob a forma de i (a), enquanto que ele não tem, se posso
dizer, com ela qualquer relação semelhante. Ele não poderia, de maneira
alguma, ler ali sua imagem, pela simples razão de que, se ele é alguma
coisa, esse S barrado, não é o complemento do pequeno i, fator do
pequeno a; isso poderia ser muito bem a causa, diremos, - e emprego
esse termo intencionalmente, pois justamente há algum tempo, desde
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que as categorias da lógica vacilam um pouco - a causa, boa ou má,
não tem, em todo caso, sido objeto de boas propostas, e prefere-se evitar
falar dela. E, com efeito, só nós podemos encontrar-nos aí, nessa função
da qual, em suma, não se pode aproximar a antiga sombra, após todo o
progresso mental percorrido, senão vendo ali, de algum modo, o idêntico
de tudo o que se manifesta como efeitos, mas quando eles ainda estão
velados. E, é claro, isso nada tem de satisfatório, salvo, talvez, se justamente
não fosse por estar no lugar de alguma coisa, de cortar todos os efeitos,
que a causa sustenta seu drama. Se existe, além disso, igualmente,
uma causa que seja digna de que nós a ela nos dediquemos, ao menos
por nossa atenção, não é sempre e de antemão uma causa perdida.
Podemos, pois, articular que, se existe alguma coisa que devemos enfatizar,
longe de elidi-la, é que a função do objeto parcial não poderia, de
modo algum, ser reduzida por nós, se o que chamamos de objeto parcial
é o que designa o ponto de recalcamento decorrente de sua perda. E é
a partir daí, que se enraíza a ilusão da cosmicidade do mundo. Esse
ponto acósmico do desejo, enquanto designado pelo objeto da castração,
é o que devemos preservar como o ponto pivô, o centro de toda elaboração
do que temos a acumular como fatos concernentes à constituição do
mundo como objetal.

Mas, esse objeto pequeno a, que vemos surgir no ponto de falha do
Outro, no ponto de perda do significante, porque essa perda é a perda
desse próprio objeto, do membro jamais reencontrado de Horus [de
fato Osíris] desmembrado, esse objeto, como não lhe dar o que chamarei,
parodiando de sua propriedade reflexiva - se posso dizer - visto que
ele a funda, que é dele que ela parte, e que é na medida em que o
sujeito é, antes e unicamente, essencialmente corte desse objeto, que
alguma coisa pode nascer, que é esse intervalo entre couro e carne,
entre Wahrnehmung e Bewusstsein, entre percepção e consciência, que
está a Selbstbewusstsein. É aqui que vale dizer seu lugar, em uma ontologia
fundada sobre nossa experiência. Vocês verão que ela vai ao encontro,
aqui, de uma fórmula longamente comentada por Heiddeger, em sua
origem pré-socrática.

A relação desse objeto com a imagem do mundo que o ordena, constitui
o que Platão chamou, falando propriamente, de díade, com a condição
de nos apercebermos de que, nessa díade, o sujeito S barrado e o pequeno
a estão do mesmo lado. TO auto eivai KCCI voew, essa fórmula, que por
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muito tempo serviu para confundir, o que não é sustentável, o ser e o
conhecimento, significa nada mais que isso. Em relação ao correlato
de pequeno a, ao que resta quando o objeto constitutivo do fantasma se
separou, ser e pensamento estão do mesmo lado, ao lado desse pequeno
a. Pequeno a é o ser, na medida em que ele é essencialmente faltante
no texto do mundo, e é por isso que, em torno do pequeno a pode se
deslizar tudo o que se chama de retorno do recalcado, isto é, que aí
deixa transparecer e se trai a verdadeira verdade que nos interessa, e
que é sempre o objeto do desejo, enquanto que toda humanidade, todo
humanismo é construído para nos fazê-la faltar. Sabemos, por nossa
experiência, que não há nada que pese no mundo verdadeiramente,
senão o que faz alusão a esse objeto do qual o Outro, A maiúsculo,
toma o lugar para dar-lhe um sentido. Toda metáfora, inclusive a do
sintoma, procura fazer sair esse objeto na significação, mas toda pululação
dos sentidos que ela pode engendrar, não chega a saciar o que está em
questão, nesse buraco de uma perda central.

Eis o que regula as relações do sujeito com o Outro, A maiúsculo, o
que regula secretamente, mas de uma maneira que é certo que ela não
é menos eficaz do que essa relação do pequeno a na reflexão imaginária,
que a cobre e a ultrapassa. Em outros termos, que, no caminho, o
único que nos seja oferecido para encontrar a incidência desse pequeno
a, encontramos primeiro a marca da ocultação do Outro, sob o mesmo
desejo. Tal é, com efeito, a via; a pode ser abordado por essa via que é
a do Outro, com A maiúsculo, desejo no sujeito desfalecente, no fantasma,
o S barrado. É por isso que lhes ensinei que o temor do desejo é vivido
como equivalente à angústia, que a angústia é o temor do que o Outro
deseja em si do sujeito, esse em si fundado justamente sobre a ignorância
do que é desejado, no nível do Outro. É do lado do Outro que o pequeno
a aparece, não tanto como falta, mas como a ser. É por isso que chegamos,
aqui, a colocar a questão de sua relação com a Coisa, não Sache, mas
o que eu chame de das Ding. Vocês sabem que, conduzindo-os nesse
limite, não fiz nada além de indicar-lhes que aqui, a perspectiva se
invertendo, esse pequeno i do pequeno a que envolve o acesso ao objeto
da castração, é aqui a própria imagem que faz obstáculo no espelho,
ou melhor, que, à maneira do que se passa nesses espelhos obscuros, é
preciso sempre pensar nessa obscuridade, a cada vez que, nos autores
antigos, vocês vêm intervir a referência ao espelho, alguma coisa pode
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aparecer para além da imagem que dá o espelho claro. A imagem do
espelho claro, é a ela que se prende essa barreira que chamei, em seu
tempo, a da beleza. É que também a revelação do pequeno a, para além
dessa imagem, mesmo em sua forma mais horrível, guardará sempre o
reflexo disso.

É aqui que eu gostaria de participar-lhes a minha felicidade, ao encontrar
esses pensamentos na pena de alguém que considero simplesmente
como o poeta de nossas Letras, que foi incontestavelmente mais longe
que qualquer um, presente ou passado, na via da realização do fantasma,
eu nomeei Maurice Blanchot, cujo LArrêt de Mort [A Sentença de Morte]
há muito tempo foi, para mim, a confirmação segura do que eu disse o
ano todo, no seminário sobre A Ética, a respeito da segunda morte. Eu
não havia lido a segunda versão de sua primeira obra, Thomas VObscur.
Eu acho que, um volume tão pequeno, nenhum de vocês deixará de
prová-lo, depois do que vou ler dele para vocês. Alguma coisa se encontra
nele que encarna a imagem desse objeto pequeno a, a propósito do
qual falei do horror, é o termo que Freud emprega, quando se trata do
Homem dos Ratos. Aqui, é do rato que se trata. George Bataille escreveu
um longo ensaio, que gira em torno do fantasma central bem conhecido
de Mareei Proust, o qual também dizia respeito a um rato, História de
ratos. Mas será que é preciso dizer que, se Apoio criva o exército grego
com as flechas da peste, é porque, como bem notou o Senhor Grégoire,
se Esculápio, como lhes ensinei há tempos, é uma toupeira - não faz
tanto tempo que encontrei o plano do labirinto em uma sepultura pré-
histórica, mais uma, que visitei recentemente - se, portanto, Esculápio
é uma toupeira, Apoio é um rato.

Aqui está. Eu antecipo, ou, mais exatamente, pego um pouco antes
Thomas l'Obscur, não é por acaso que ele se chama assim: "E em seu
quarto [...], aqueles que entravam viam seu livro sempre aberto nas
mesmas páginas, pensavam que ele fingia ler. Ele lia. Ele lia, com uma
minúcia e uma atenção insuperáveis. Ele estava próximo de cada signo,
na situação onde se encontra o macho, quando o louva-a-deus vai devorá-
lo. Um e outro se olhavam. As palavras, saídas de um livro, ganhavam
aí uma potência mortal, exerciam sobre o olhar que as tocava uma
atração doce e plácida. Cada uma delas, como um olho semi-fechado,
deixava entrar o olhar muito vivo que, em outras circunstâncias, ele
não teria sofrido. Thomas penetrava por esses corredores dos quais se

-431-



A Identificação

aproximava sem defesa, até o instante em que foi descoberto pelo íntimo
da palavra. Não era ainda assustador, era, ao contrário, um momento
quase agradável, que ele teria querido prolongar. O leitor considerava
alegremente essa pequena centelha de vida que ele não duvidava ter
despertado. Ele se via com prazer, nesse olho que o via. Seu próprio
prazer torna-se grande. Ele torna-se tão grande, tão implacável, que ele
o experimenta com uma espécie de pavor e que, tendo-se erguido, momento
insuportável, sem receber de seu interlocutor um sinal cúmplice, ele
percebe toda a estranheza que havia em ser observado por uma palavra,
como por um ser vivo, e não apenas por uma palavra, mas por todas a
palavras que se encontravam nessa palavra, por todas aquelas que o
acompanhavam e que, por sua vez, continham nelas mesmas outras palavras,
como um séquito de anjos abrindo-se ao infinito até o olho do absoluto."

Concedo-lhes essas passagens que vão desse "enquanto que, empoleiradas
sobre seus ombros, a palavra ele e a palavra eu [Je] começavam sua
carnificina", até à confrontação que eu visava, evocando essa passagem:
"Suas mãos tentaram tocar um corpo impalpável e irreal. Era um esforço
tão terrível, que essa coisa que se distanciava dele e, distanciando-se,
tentava atraí-lo, pareceu-lhe a mesma que indizivelmente se aproximava.
Ele caiu no chão. Ele tinha o sentimento de estar coberto de impurezas.
Cada parte de seu corpo experimentava uma agonia. Sua cabeça era
forçada a tocar o mal, seus pulmões a respirá-lo. Ele estava ali no assoalho,
torcendo-se, depois entrando nele mesmo, depois saindo. Ele arrastava-
se pesadamente, pouco diferente da serpente que ele teria querido tornar-
se, para acreditar no veneno que sentia em sua boca [...]. Foi nesse
estado que ele sentiu-se mordido ou sacudido, não podia sabê-lo, pelo
que lhe parecia ser uma palavra, mas que assemelhava-se mais a um
rato gigantesco, de olhos penetrantes, de dentes puros, e que era uma
besta toda-poderosa. Vcndo-a a algumas polegadas de seu rosto, ele
não pôde escapar ao desejo de devorá-la, de trazê-la para a intimidade
mais profunda consigo mesmo. Ele se atirou sobre ela e, enterrando as
unhas nas entranhas, procurava torná-la sua. O fim da noite veio. A
luz que brilhava através das persianas se apagou. Mas a luta com a
besta medonha, que se revelara afinal de uma dignidade, de uma
magnificência incomparáveis, durou um tempo que não se pode medir.
Essa luta era horrível para o ser deitado no chão que rangia os dentes,
arranhava-se o rosto, arrancava-se os olhos para deixar entrar a besta,
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e que teria se assemelhado a um demente, se não tivesse se assemelhado
a um homem. Ela era quase bela, para essa espécie de anjo negro,
coberto de pêlos ruivos, cujos olhos faiscavam. Ora um acreditava haver
triunfado e via descer nele, com uma náusea incoercível, a palavra
inocência, que o sujava. Ora o outro o devorava, por sua vez, arrastando-
o pelo buraco de onde viera, depois o rejeitava como um corpo duro e
vazio. A cada vez, Thomas era impelido até o fundo de seu ser pelas
próprias palavras que o haviam frequentado, e que ele perseguia como
seu pesadelo, e como a explicação de seu pesadelo. Ele se reconhecia
sempre mais vazio e mais pesado, ele não se mexia, senão com uma
fadiga infinita. Seu corpo, depois de tanta luta, torna-se inteiramente
opaco e, aos que o olhavam, ele dava a impressão repousante do sono,
ainda que ele não houvesse cessado de estar desperto." Vocês lerão a
sequência. E o caminho do que Maurice Blanchot descobre, para nós,
não pára aí.

Se tomei o cuidado de lhes indicar essa passag,-lij, é porque, no momento
de deixá-los, este ano, quero dizer-lhes que frequentemente tenho
consciência de não fazer outra coisa aqui, senão permitir-lhes serem
levados comigo ao ponto onde, à nossa volta, múltiplos, já conseguem
os melhores. Outros puderam notar o paralelismo que há entre tal ou
qual das pesquisas que prosseguem no momento, e aquelas que juntos
elaboramos. Vale a pena, eu lembrar que, por outros caminhos, as obras,
e depois as reflexões sobre as obras feitas por ele mesmo, de um Pierre
Klossowski, convergem com o caminho da pesquisa do fantasma, tal
como o elaboramos este ano.

Pequeno i de pequeno a, sua diferença, sua complementaridade e a
máscara que um constitui para o outro, eis o ponto aonde eu lhes terei
conduzido este ano. Pequeno i de pequeno a, sua imagem não é, portanto,
sua imagem, ela não o representa, esse objeto da castração; ela nã( ê,
de maneira alguma, esse representante da pulsão sobre o qual incide,
eletivamente, o recalque, e, por uma dupla razão, é que ela não é, essa
imagem, nem a Vorstellung, pois que ela é, ela própria, um objeto, uma
imagem real - reportem-se ao que escrevi sobre esse assunto, em minhas
Notas sobre o Relatório de Daniel Lagache - um objeto que não é o
mesmo que pequeno a, que não é tampouco seu representante. O desejo,
não esqueçam, onde se situa ele no grafo? Ele visa S barrado corte de
a, o fantasma, sob um modo análogo àquele do m minúsculo, onde o Eu
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[mói] se refere à imagem especular. O que isso quer dizer? Senão que
existe uma relação desse fantasma com o próprio desejante. Mas podemos
fazer desse desejante pura e simplesmente o agente do desejo? Não
esqueçamos que, no segundo estágio do grafo, d minúsculo, o desejo, é
um quem que responde a uma questão, que não visa a um quem, mas a
um che vuoi? Para a questão che vuoi?, o desejante é a resposta, a
resposta que não designa o quem de quem quer?, mas a resposta do
objeto. O que eu quero, no fantasma, determina o objeto de onde o
desejante que ele contém deve confessar-se como desejante. Procurem-
no sempre, esse desejante, no seio de qualquer que seja o desejo, e não
vou objetar a perversão necrófila, pois justamente está ali o exemplo
onde se prova que, desse lado da segunda morte, a morte física deixa
ainda a desejar, e que o corpo deixa-se ali perceber como inteiramente
tomado numa função de significante, separado dele mesmo e testemunho
do que oprime o necrófilo, uma inapreensível verdade.

Essa relação do objeto com o significante, antes de deixá-los, voltemos
a ela no ponto onde essas reflexões se assentam, isto é, no que o próprio
Freud marcou da identificação do desejo, na histérica entre parênteses,
com o desejo do Outro.

A histérica nos mostra, de fato, qual é a distância desse objeto ao
significante, essa distância que defini pela carência do significante,
mas implicando sua relação com o significante, com efeito, a quê se
identifica a histérica quando, nos diz Freud, é no desejo do Outro que
ela se orienta, e que a colocou como caçadora. E é sobre o qual os
afetos - nos diz ele - as emoções, consideradas aqui sob sua pena como
embrulhadas, se posso dizer assim, no significante e retomadas como
tais, é a esse propósito que ele nos diz que todas as emoções ratificadas,
as formas, por assim dizer, convencionais da emoção, não são outra
coisa senão inscrições ontogênicas do que ele compara, do que ele
revela como expressamente equivalente a acessos histéricos, o que é
recair na relação com o significante. As emoções são, de algum modo,
caducas do comportamento, partes caídas retomadas como significante.
E o que é o mais sensível, tudo o que podemos ver delas, encontra-se
rias formas antigas da luta. Que aqueles que viram o filme Rashomon
se lembrem desses estranhos intermédios que, de repente, suspendem
os combatentes, que vão cada um, separadamente, dar três voltinhas
sobre si mesmos, fazer, em não sei que ponto desconhecido do espaço,
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uma paradoxal reverência. Isso faz parte da luta, tanto quanto na parada
sexual, Freud nos ensina a reconhecer essa espécie de paradoxo interruptivo
de incompreensível escansão.

As emoções, se alguma coisa disso nos é mostrado na histérica, é justamente
quando ela está ao encalço do desejo, é esse caráter claramente arremedado,
como se diz, fora de hora, pelo qual se enganam e de onde se tira a
impressão de falsidade. O que isso quer dizer, senão que a histérica certamente
não pode fazer outra coisa, senão buscar o desejo do Outro ali onde ele
está, onde ele deixa seu rastro no Outro, na utopia, para não dizer na
atopia, no desamparo até mesmo na ficção, resumindo, que é pela via da
manifestação, como se pode aí esperar, que se mostram todos os aspectos
sintomáticos. E, se esses sintomas encontram essa via sulcada, é em
ligação com essa relação, que Freud designa, com o desejo do Outro.

Eu tinha outra coisa a lhes indicar, a respeito da frustração. É claro,
o que eu lhes trouxe, este ano, sobre a relação com o corpo, o que está
apenas esboçado na maneira como entendi, em um corpo matemático,
lhes dar o esboço de todo tipo de paradoxos concernentes à ideia que
podemos fazer para nós do corpo, encontra suas aplicações certamente
bem feitas para modificar profundamente a ideia que podemos ter da
frustração, como de uma carência concernente a uma gratificação,
referindo-se ao que seria uma suposta totalidade primitiva, tal como
querer-se-ia vê-la designada nas relações da mãe e da criança. É estranho
que o pensamento analítico nunca tenha encontrado, nesse caminho,
salvo, como sempre, nos cantos das observações de Freud, e aqui o
designo, no Homem dos Lobos, a palavra Schleier, esse véu com o qual
a criança nasce coberta, e que se arrasta na literatura analítica, sem
que se tenha jamais sonhado que estava ali o esboço de uma via muito
fecunda, os estigmas. Se existe algo que permite conceber, como
comportamento, uma totalidade de não sei qual narcisismo primário - e
aqui só posso lamentar a ausência de quem me colocou a questão - é
certamente a referência do sujeito, não tanto ao corpo da mãe parasitada,
mas a esses invólucros perdidos, onde se lê tão bem essa continuidade
do interior com o exterior, que é aquela à qual meu modelo deste ano
lhes introduziu, e sobre o qual retornaremos. Simplesmente quero indicar-
lhes, porque o reencontraremos daqui por diante, que, se há alguma
coisa onde deve se acentuar a relação com o corpo, com a incorporação,
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com o Einverleibung, é do lado do pai, deixado inteiramente de lado,
que é preciso olhar.

Eu o deixei inteiramente de lado, porque teria sido preciso que os
introduzisse - mas quando o farei? - em toda uma tradição que se
pode chamar de mística e que certamente, por sua presença na tradição
semítica, domina toda a aventura pessoal de Freud. Mas, se há uma
coisa que se demanda à mãe, não lhes parece chocante que seja a
única coisa que ela não tem, a saber, o falo? Toda a dialética destes
últimos anos, até e inclusive a dialética kleiniana, que entretanto, mais
se aproxima disto, fica falseada, porque a ênfase não é colocada sobre
essa divergência essencial.

É também porque é impossível corrigi-la, impossível também nada
compreender do que constitui o impasse da relação analítica, e
especialmente na transmissão da verdade analítica tal como ela se faz,
a análise didática, é que é impossível introduzir aí a relação com o pai,
que não se é o pai de seu analisado. Já falei disso o bastante, e fiz
bastante para que ninguém ouse mais, ao menos na minha vizinhança,
se arriscar a dizer que se pode ser aí a mãe. No entanto, é disso que se
trata. A função da análise, tal como se insere ali onde Freud deixou
aberta sua sequência, o rastro hiante, situa-se ali onde sua pena caiu,
a propósito do artigo sobre o splitting do Eu, no ponto de ambiguidade
a que isso leva, o objeto da castração é esse termo bastante ambíguo
para que, no próprio momento em que o sujeito dedicou-se a recalcá-
lo, ele o instaure mais firme que nunca, num Outro.

Tanto quanto não teremos reconhecido que esse objeto da castração
é o próprio objeto pelo qual nos situamos no campo da ciência, quero
dizer que ele é o objeto de nossa ciência, como o número ou a grandeza
podem ser o objeto da matemática, a dialética da análise, não apenas
sua dialética, mas sua prática, sua contribuição mesma, e até a estrutura
de sua comunidade, ficarão em suspenso. No próximo ano, tratarei
para vocês, como prosseguimento, estritamente do ponto onde os deixei
hoje, a angústia.
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Notas

1 Referência ao esquema de ilha do falo que emerge dos ondas [flots]
libidinais, graças à elisão especular, enfocado no Seminário XVIII,
na lição de 21 de junho de 1961.

2 No original: ]'ai eu beau faire, je ne pouvais faire du beau - vemos
repetir-se essa alusão ao belo [beau], que permite a Lacan
aproximar-se da referência sobre a beleza, mas que se perde na
tradução.

3 No original: Je me vous fais pás Ia partie trop belle: 'não facilito o
jogo para vocês', permite a Lacan brincar mais uma vez com a
beleza.

4 Dentro desse parágrafo, há, pois, uma repetição de beau, belle, embellir,
beauté, em termos que compõem, em cada sintagma, um valor semântico
diferente.

5 Refere-se à duplicação, no francês corrente de: moi-même, toi-
même, lui-même,...etc.

6 No original: analysés.
7 Mets lês pieds dans lê plât, que, textualmente, quer dizer 'botar os

pés no prato', é uma expressão francesa que significa 'abordar uma
questão delicada com uma franqueza brutal'; ou 'cometer uma tremenda
gafe, um engano grosseiro'.

8 Rennomée: renome, fama, reputação.
9 Fleur aufusil - literalmente 'a flor no fusil'; significa 'com

entusiasmo e alegria'.
10 Marrem: literalmente, castanha; tem também o sentido de 'coisa

clandestina, ilegal'.
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11 Stade du mirroir: optamos traduzir por 'estádio do espelho' uma vez
que stade além do sentido de 'fase', 'período', 'cada uma das etapas
distintas de uma evolução", significa também 'estádio', 'recinto ou
terreno apropriado para as prática de esportes e, na Grécia antiga,
para a disputa de corridas e competições'; donde, pode-se deduzir
tratar-se também de um campo de força.

12 Outrecuider: verbo do francês antigo composto de outre, do latim
ultra, que marca a ideia de excesso, ultrapassagem, ir além; e de
cuider, pensar. Literalmente poderia significar pensar demais, mas o
verbo expressava a ideia de arrogância, pretenção, e o substantivo
outrecuidancc continua sendo usado nesse sentido.

1:1 No original, pensêtre: neologismo proveniente de pense + être, [pensar
+ ser] que consideramos pertinente colocar como equivalente penser.

14 O verbo s'empetrer tem o sentido de estorvar-se, embaraçar-se. Há
aqui um jogo de palavras onde pensêtrer dá o anagrama de
s'empêtrer, que traduzido perde o sentido.

15 Faire Vêcole buissonnière: vadiar, passear ao invés de ir à aula, ou
seja, gazear, faltar à sua ocupação.

16 No original, femme du monde: tem mais o sentido de mulher da
sociedade, ou esnobe, do que de prostituta.

17 Referência à locução francesa "voilà pourquoi votre filie est muette",
de Molière, em Lê médecin malgré lui, onde o falso médico depois de
um discurso que não tem nada a ver, com o qual ele tenta embrulhar
o assunto mais do que esclarecer, conclui finalmente "Et voila pourquoi
votre filie est muette !". A locução é retomada várias vezes no Seminário
XI, sendo uma expressão que serve para caracterizar as explicações
pretensiosas e obscuras que não explicam absolutamente nada.

18 No original: "mange tes pieds à Ia sainte Méhehould".
19 Aqui Lacan faz um jogo de palavras: no original 'pás de trace' e 'trace

d'un pás' que têm o sentido, consecutivamente, de 'nenhum rastro'e
'rastro de um passo'.

20 Entre colchetes no original.
21 O esquema da árvore, no Curso de Linguística Geral, como se soube

depois, é obra dos editores, não se encontrando nos manuscritos de
Saussure nada semelhante.

22 No original einziger Zug - que significa 'traço único', em alemão.
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23 Faire dês batons: expressão empregada antigamente pelos professores
primários, na fase de pré-alfabetização, para ensinar aos alunos a
caligrafia, seja, 'fazer traços verticais no caderno'.

24 Cf. nota 17, acima.
25 O descobrimento, em 1860, de uma gruta de ossos pré-históricos em

Aurignac (capital do cantão da Haute-Garonne, França) deu o nome
de Aurignaciana a uma cultura paleolítica superior, que havia se
estendido entre 30.000 e 25.000 anos a.C. Essa cultura, marcada
pela presença do homo sapiens, está caracterizada pelo emprego de
ferramentas de pedra muito aperfeiçoadas e pela primeira aparição
no Ocidente da arte figurativa (pintura parietal e escultura). [Nota
da versão em espanhol da Internet!

26 Georges Cuvier (1769-1832), naturalista francês, criador da anatomia
comparada e da paleontologia, autor, entre outras obras, da Descrição
elementar da história natural dos animais, [idem]

27 Membros de uma tribo sul-africana.[idem]
28 No original: 'lês coups... qu'il tira'. A expressão 'tirer un coup' significa

ter um orgasmo (no homem), ou, ainda, na gíria, 'uma trepada'. A
metáfora é a da arma de fogo, símbolo transparente do erotismo fálico.

29 Com o neologismo "effaçons" Lacan condensa a questão da forma
(façon) do significante e o seu valor de apagamento (effacement) da
coisa. [Lacan retoma esse neologismo no Seminário XVI, De Um Outro
ao outro (lição de 14/05/69) e duas vezes em Radiofonia - em Autres
Ecrits p.427 e p.434 Seuil.]

30 Défrichemcnt': l. arroteamento, cultivo de terreno; 2. em sentido figurado:
esclarecimento inicial.

31 Mimicry: do inglês, significa mimetismo; arremedo; protecting mimicry:
mimetismo animal, cf. Novo Michaelis, Ed. Melhoramentos, São Paulo,
1966. Tem o sentido ainda de 'arte de imitar', também 'semelhança
natural de um organismo com outro, ou com objetos naturais no
meio dos quais se vive, que assegura proteção, esconderijo, ou outra
vantagem'. Cf. Webster's Seventh New Collegiate Dictionary G&C
Merriam Company, Massachusetts, U.S.A. 1963.

32 Connaissance: conhecimento; alude ainda a um jogo de palavras ao
escandir-se a primeira sílaba, co-naissance, co-nascimento.
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33 As negações, em francês, na origem, tinham seu objeto: passo, pessoa,
nada, ponto, migalha e gota.

34 Trace: rastro, vestígio, pegada.
35 ]'sais pás: forma coloquial do francês je ne sais pás que elide o ne;

enquanto a elisão do pás em je ne sais é literária e maneirista.
36 No original: Marivaux, sinon rivaux.
37 No original béance:
38 Trata-se da conferência feita por Lacan para a Evolução psiquiátrica,

em 23 janeiro de 1962, e intitulada Do que eu ensino, reproduzida
em anexo na versão francesa deste seminário.

39 No original temos annaliste, com dois n: o que remete a
annalyste, autor de anais, historiador. Cf. Dicionário Robert.

40 Pás de sens: significa tanto 'passo de sentido' como 'ausência de
sentido' cf Seminário V, J. Lacan.

41 No original, pi r: que tem homofonia com pierre = pedra.
42 Desiderium, do latim: desejo, saudade, pesar, objeto de ternura,

carinho, necessidade física, precisão.
43 Regrei: pesar, desgosto, remorso, queixa, lamento.
44No original deconnographe: sugere neologismo criado a partir de

dêconner, que significa dizer besteiras, donde deconnographe
poderia ser traduzido por besteirógrafo.

45 A frase alude a um trocadilho que se perde na tradução: affreux
doute de 1'hermap/iroíiiíe.

46 Se pourrait-il qu'il riy ait mammel: trata-se aqui do ne expletivo,
não implicando numa negação.

47 J. Lacan, De cê que } 'enseiyne. Nota do transcritor.
48 C'est lê lacs: é o laço. Vale salientar que a expressão tomber dans lê

lac significa fracassar, não ter saída.
49 Baraca: palavra de origem árabe que significa "bênção". No

francês do Marrocos, "chance, oportunidade". N.T.
50 Effaçons: ver nota 29, acima.
51 Pás possible: passo possível, também não possível. Ver nota 19 acima.
52 Cf. nota 37 acima.
53 Non-lieu: é uma expressão jurídica para falar de um processo

encerrado e classificado como não decidível.
54 Em português, 'mitra'.
55 cupccvipiç: em português afânise.
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56 No original riêtre: 'não ser', que tem homofonia com naitre

'nascer'.
57 No original rapport: Tem o sentido de 1. ligação entre vários

objetos distintos, relação; 2. narração, relatório, exposição; 3.
quociente de duas grandezas da mesma espécie, razão.

58 Penia, do grego: significa 'pobreza, indigência'.
59 Lacan serve-se do louva-a-deus porque a fêmea deste inseto tem o

hábito de devorar o macho após o acasalamento. Em francês o
inseto é chamado mante religieuse, c existe também a expressão
une mante religieuse para referir-se a uma mulher cruel para com
os homens. A fêmea do louva-a-deus é muito maior que o macho.

60 Ver nota 49 acima.
61 No original analysé: analisado.
62 Stade: estádio; mesma palavra utilizada para stade du miroir -

estádio do espelho. Ver nota 11 acima.

63 Cf. nota 37 acima.
64 No original 'salutantes verbales': alude a um neologismo a partir de

salut, que tanto quer dizer saudação, homenagem, como salvado,

que escapa à morte ou ao perigo.
65 No original: "A Mina son miroir fidéle; Montre, hélas, dês traits allongés.

Ah ciei, oh Dieu, s'écrit-elle; Comme lês miroirs sont changês!"
66 Vale lembrar que sujet, em francês, tanto pode ser utilizado no

sentido de 'sujeito' como de 'assunto'. NR

67 Cf. nota 17 acima.
68 Cf. nota 37 acima.
(ia Cf. nota 37 acima.
70 Idem.
71 Idem
72 Essayer d'y couper — essayer d'êviter lê pire, Ia castration : tentar

evitar o pior, a castração; tu n'y couperas pas=não vai conseguir evitar.
7:i Brincadeira de Lacan: Laferme! Insulto que quer dizer ferme ta gueule!

- 'cala a bocal' Às vezes Lacan usa 1'ouvrir para dizer 'falar'. Aqui
ele quer dizer 'apenas o real se cala' - seul lê reel se tait.

74 Trompe-Voeil : l .pintura decorativa que visa criar a ilusão de objetos
reais em relevo, pela perspectiva. 2. aparência enganosa, coisa que

causa ilusão.

-441-



v
(
<
c
(

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
f ""'

Â Identificação

75 No original me-connais: partindo de méconnais [desconhece] temos,
secionando a sílaba, o sentido de 'me conheço', cujo jogo de palavras
se perde na tradução. Temos, então, sucessivamente: méconnaitre,
me-connaitre - 'desconhecer', 'me conhecer'; méconnait, me-connait
- 'desconhece', 'me conhece'.

76 Tipo de flores muito bonitas, gigantes, e com uma forma
topologicamente muito interessante.

77 Cf. nota 75 acima.
78 Em português diz-se "nem tudo o que reluz é ouro". Mantivemos,

contudo, a tradução textual do francês a fim de ressaltar a
contraposição em questão entre a língua francesa e a língua
alemã.

7!) No original d'oragc. Em francês, or: ouro; orage: tempestade; em sentido
figurado, 'desordem', 'ímpeto de raiva'.
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