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])ara introduzir essas liçôes, de 6 a 10, que se seguem, isto é,
-L para apresentâ-las, vou partir da primeira frase de Lacan,
no ini'cio da liçâo 6, onde ele diz: “Portanto, o que evoco aqui
para vocês nâo é metafisica". Entâo, é uma frase que ele vai
rcpetir cm vârios momentos ao longo dessas liçôes, pois um
pouco mais tarde ele vai dizer igualmente: «eu me absterei hoje
de fazer metafisica”. Entâo, se falo disso bem no inîcio dessa
sessâo é para dizer a que ponto isso é alguma coisa que me
espantou nesse seminârio: essa vontade de Lacan, apesar das
aparências - porque suas elaboraçôes sâo extremamente complexas - de alcançar o real da clinica pelo viés da angustia.
Ele vai tomar distância igualmente da ciência: isso se encontra na ultima liçâo, onde, comentando, introduzindo o artigo de
Szasz, ele nos dira: “se hâ algo que coloquei em causa muitas
vezes, é Justamente a relaçâo, do ponto de vista cienfifico - na
medida em que sua visada é sempre a de considerar a falta como
cumulâvel, em todo caso com a problemâtica de uma experiência, que inclui levar em conta a falta como tal”. Ele fala ai da
experiência analltica.
Bom, entâo a maneira como vou procéder serâ retomar as
prôprias palavras de Lacan, é avançar de tropeço em tropeço,
vocês verâo rapidamente; e vou tentar fazer uma colagem, uma
colagem como Lacan fala, em um momento dado - quando ele
fala do ensino - dizendo que no final das contas, um ensino é
um certo üpo de ensino, em todo caso nâo pode ser senâo
uma colagem, mas que ele, o ensino, conserva seu interesse se
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essa colagem réserva o lugar da falta, se ela réserva o lugar do
vazio. E eu lhes garanto que esse lugar da falta, que esse lugar
do vazio, sera reservado através do que vou trazcr para vocês.
O que queria dizer, igualmente, antes de começar, ressaltando essas observaçôes de Lacan sobre o “eu nâo faço metafisica", é alguma coisa que penso ter podido espantâ-los à
primeira leitura desse seminârio, é a que ponto esta cm questâo o corpo nesse seminârio. Eu acho que é um seminârio
onde Lacan procura dar todo seu lugar ao corpo. E, para
mim, é uma questâo que me prendeu muito e que, aliâs, teve
uma incidência sobre o meu trabalho e, principalmente, so

<

bre o que eu tinha trazido durante a jornada de estudos sobre
a comunidade. A relaçâo da comunidade com o corpo: essa
especificidade.
Fiz, entâo, uma escolha quando soube que deveria apresentar essas cinco sessôes do seminârio. Minha escolha foi a de
nâo segui-las passo a passo, portanto de nâo fazer uma apresentaçâo longitudinal como M. Dorgeuille fez ontem, apresentaçâo que tem todo seu intéresse. Escolhi fazer antes uma apresentaçâo transversal dessas cinco sessôes. Vou, portanto, navegar nelas tomando alguns temas que vou tentar seguir de uma
ponta a outra das cinco liçôes.
Entâo, quais serâo esses temas ? Deixarei alguns de lado. O
primeiro, serâ evidentemente a angustia, a que o seminârio faz
homenagem; o segundo, que é um pouco o eixo de todas essas
sessôes, é finalmente o esquema ôtico - que vocês têm ai inscrito embaixo no quadro - isto é, essa distinçâo que Lacan jâ trouxe nas primeiras liçôes, essa distinçâo entre o mundo e a cena
sobre a quai se représenta o mundo. Ai se detém além do mais
a questâo da introduçâo, a questâo do objeto.
Voltarei a falar igualmente da questâo da castraçâo que é
inteiramente central aqui. Falarei em seguida sobre a maneira
como Lacan introduz a questâo do sadismo e do masoquismo nessas liçôes. O que direi serâ relativamente breve uma
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vez que é mais nas liçôes seguintes que ele vai verdadciramente abordar essa questâo e aprofundâ-la, mas, enfim, jâ hâ uni
esboço, nessas liçôes, da maneira que se deve abordar essa
questâo do masoquismo e do sadismo. Enfim, uni ûltimo
ponto que abordarei, o quai é amplamente abordado por Lacan
nessas liçôes, é a questâo da passagem ao ato e do acting oui.
Haveria outros pontos que eu poderia abordar, mas hâ uni
que deixarei para as liçôes seguintes, uma vez que elas serào
consagradas à anâlise da contra-transferência e à discussâo dos
artigos sobre a contra-transferência; portanto, a questâo da transferência que é, também, uni tipo de leitura dessas sessôes, apesar do interesse que isso teria, eu nâo a abordarei.
Uma outra questâo que vou apenas roçar e que, contudo, a
meu ver, é importante e é igualmente um fio desse seminârio, é
a questâo do luto. Hâ nele varias observaçôes importantes de
Lacan sobre a questâo do luto.
Eis ai minha introduçâo.
Chego portanto a esse primeiro fio: a angûstia. Alguns lembretes do que M. Dorgeuille jâ lhes trouxe ontem: eu quero enunciar
diante de vocês assim - esperando que nâo seja abrupto demais
- uma série de formulas que Lacan traz a propôsito da angûs
tia. Uma das primeiras coisas que ele diz é que a angûstia é um
afeto. Um afeto que ele diz nâo estar recalcado, mas que esta
desarrumado. Ele segue à dériva nâo estando mais amarrado a
significantes. Dizendo isso, penso que ele retoma uma idéia bem
freudiana, que Freud traz jâ nos seus escritos metapsicolôgicos, principalmente em “Pulsôes e destino das pulsôes”, onde, a
propôsito de recalque, Freud distingue bem o destino diverso
das representaçôes e do afeto. No seminârio “A Identificaçâo”
Lacan consagra jâ uma sessâo à angûstia, na quai ele anuncia o
que farâ no ano seguinte, dizendo: “eu lhes falarei da angûstia
no proximo ano”, e, nesse momento ai, ele jâ tem mesmo
uma formula bem gérai para situar a angûstia. O que ele vai
dizer nesse momento é que a angûstia, é a sensaçâo do desejo
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do Outro, o que cle ilustra por esse

famoso apôlogo do louva-

Portanto, ele, Lacan, face
a-deus, que todos vocês conhecem
a um louva-a-deus que tinha 3 métros de altura - para respeientre
macho
e
fêmea
e
dizendo
tar um pouco as proporçoes
realmente que a angustia surge ai pelo fato de que ele nao
sabe o que ele é para o louva-a-deus. Ele nâo se ve no espelho
de scus olhos e a questâo que coloca da angustia e: “Que quer
o Outro de mim?
Outro ponto que ele Jâ trouxe nas scssôes precedentes é o
de dizer que a angustia surge quando a falta vem a faltar. O
que me permite situar a angustia de uma maneira bem précisa
a nivel de - (p. Portanto, do lado direito do esquema ôtico, a
nivel da imagem Virtual. Entâo, angustia quando a falta vem
a faltar, angustia quando vem a faltar toda norma, diz ele. A
norma sendo correlativa da idéia da falta. Angustia, quando
alguma coisa vem a se manifestar de maneira irreparâvel em
- tp. De maneira irreparâvel quer dizer de maneira nâo especular. Outro ponto que jâ tinha sido lembrado ontem, é a
similitude de lugar entre a angustia e o fantasma. Desde o
infeio, desde a primeira pâgina do seminârio, Lacan lembra
que angûstia e fantasma estâo no mesmo lugar. Isso nâo quer
dizer, evidentemente, que se trate das mesmas coisas mas que,
ao contrârio, as implicaçôes sâo idênticas - para a angûstia
e para o fantasma. Essas implicaçôes sâo a relaçâo do sujeito com o objeto a.
Voltemos entâo ao que é talvez um pouco mais novo em rela
çâo às primeiras sessôes, às cinco primeiras sessôes do semi
nârio: é a questâo do sinal. Lacan vai constantemente insistir
no fato de que a angûstia é sinal - ele retoma ai uma tese freudiana
sinal no eu. Trata-se de um sinal no eu, sinal da
lntervençâo do objeto a a nivel da parte dlreita do esquema
ôtico; a nivel do que ele chamarâ a cena do mundo. Essa cena
sobre a quai podemos fazer representar o mundo.
De maneira talvez mais espccifica, a angûstia é o sinal de
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alguns momentos dcssa relaçâo entre o sujeito e o objeto a.
Mais alcm, nas llçôes seguintes, na décima liçâo, vocês vêem
portanto que jâ estou passando para a ültima, ele vai preclsar as coisas dizendo que a angustia é o slnal dos dois modos sob os quais, na relaçâo ao Outro, o objeto a pode aparecer.
Quais sâo esses dois modos de apariçâo do objeto a? É uma
questâo que jâ foi levantada ontem, é a questâo da borda sim
ples e da borda duplicada - é a questâo que Bernard tinha trazido. Ele supôe essa questâo entre restituir o paradoxo da angustia da maneira como ele é falado na literatura analltica, no
discurso psicanalltico, portanto, esse paradoxo consistindo no
fato de que da angûstia fala-se tanto como defesa ultima contra
a ameaça, contra o desamparo original ou ainda contra os perigos muito mais Infimos, a angûstia como defesa, e por outro
lado, a defesa contra a angûstia ou as defesas contra a angûstia.
Temos ai um discurso paradoxal constante na literatura psicanalltica. Entâo, o que vai se observar, nesse momento al, é que
a defesa nâo é contra a angûstia, mas contra aquilo de que a
angûstia é o sinal, isto é, o sinal de uma certa falta, o sinal da
iminência da apariçâo de um certo objeto que nâo tem nada a
fazer num certo campo.
Mas, dessa falta, diz ele, hâ estruturas diferentes e - isso eu
penso que sera preciso retomar na discussâo - a falta da borda
simples, isto é, aquela da relaçâo com a imagem especular, e a
falta da borda duplicada, isto é, aquela da relaçâo com o corte
levado o mais longe, aquele que concerne ao objeto a. Eis al a
lembrança do que concerne à angûstia como sinal, sinal da imi
nência da apariçâo do objeto a no campo especular.
Voltemos agora às sessôes que eu tinha que lhes apresentar.
A primeira coisa que Lacan vai lembrar e na quai ele vai
Inslstir, ele vai insistir pesadamente, é de dizer que hâ uma
estrutura da angûstia; que a angûstia é enquadrada. Ela é en-
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qundrndn ('MtlmiionU' iiiiiuo o InnluMiun, Iflle val iillnn Inzer
«nm l'imqmriu’Ao, nasse momonlo ni, «II/.oimIo quo o limltiH'
um, do uni corlo modo, A como o quadro que eslnrln iiii |m 10I11
utruvès «la quai nos vmiiuri, nôs podm'bimos ver o mundo,
mas |uslnmoulo o fnnlnsinn vom ai ooinii a volai' o niiiiiiln
para nos, In/.or «oui que uAo o vc|iuuos,
O que ô que quer dl/.er a nngiiMllu
cnqundrndnï Ele val
nos Inzer observai' que esse espolbo piano, ospellio do Ouiro,
uAo ô nbsolutnmente uni cspollio Influilo:
uni eaprlbo (pie,
lem limites. EntAo, en. por inlin, a manelia eomo eoiiiproendo as eolsas ai, mua vez (pie ele In/, l/Miabnenle, roferônoln A
questAo do halni e do UnhvhnHch, eu dlrla ipie o <pie la/,
quadro, o que la/, o quadm, () o liclin.
O hclm nAo podendo se eouslllulr, de unia oertn nianelra,
senAo slluando eut nigum lugar, em seu selo, o Unliclmllch, situando em seu ccnlro, esse Unhcinülch, esse Inquiétante que
deve ser rejellado. Mas à asslm que o hclm se eonstltul, ele se
eonstltul dessa exelusAo. IC a angûstln (: qunndo esse IJnhcImllc/i ressurge no selo desse Hclm, porlanto nesse quadro ai, o
Unhctmlicli que Lacan val Iradu/.lr aqul pelo Oulro, lcnibrando
essa proxlmldndc entre o Ontro e o hostlL Na lingun Iranccsa,
ele dlz do Unhclmllch que é o lioslll admlUdo, 6 o lioslll (pic fol
slluado em nigum lugar. Mcsnio se ele escapa, ele fol slluado no
hclm. ICIe val Iraduzlr Isso lgunlmentc por o InabUante ou por
o InabUuado- 6 o que passou pela pendra do slgnllïcante mas
sein ter podldo verdadclramenle ser rclldo nela. Ele funclona
como resto cm rclaçüo a essa passagem.
Quando Lacan entao nos dlz que a anguslla 6 enquadrada,
clc traz essa outra fôrmula, a saber, que 6 um fenômeno de
borda. Uni fenômeno de borda no campo ImaglnArlo do eu.
Fenômeno de borda que marca o limite llusôrlo desse mundo
do reconlicclmento, do mundo da ccna, isto 6, do liclni. Mas
essa borda - 6 preclso couccbô-la como uma borda Interna
cssenclalmcntc - lsto 6, que a angûstla se produz Justamcntc
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no momento em que essa borda interna é apagada, no moinento em que, como ele disse antes, a falta vem a faltar. Quando
- ip nâo funciona mais enquanto tal, quando esse vazio que é
indispensâvel ao funcionamento do desejo, é preenchido de
uma maneira ou de outra.
Outro traço da angûstia que Lacan ressalta, brevemente - é
o caso de dizer - é seu carâter repentino. A angûstia sobrevém
sempre "repentinamente”, de um sô golpe, e é nesse momento
ai, alias, que ele vai nos lembrar essa funçâo das très pancadas
na abertura de uma peça de teatro. Essas très pancadas que
vêm nos lembrar justamente essa separaçâo entre o mundo e a
cena. Essa separaçâo entre a sala e o palco. Ele fala desse tem
po introdutivo, rapidamente eludido da angûstia. Ele falarâ dele
mais tarde, quando vai posicionar a angûstia no seu quadro da
divisâo, numa posiçâo mediana entre gozo e desejo, dizendo que
esse tempo da angûstia esta sempre ali, mesmo se a gente nâo
percebe, mesmo se na maioria das vezes ele nâo é contado. Mas
esse tempo, esse tempo é essencial.
Outro ponto ao quai Lacan retorna constantemente nessas
liçôes, é que é falso dizer que “a angûstia é sem objeto”. Ele vai
martelar para nos constantemente que “a angûstia nâo é sem
objeto”. Insistindo por outro lado na formula bastante tipica
que ele emprega, uma vez que essa formula nos lembra evidentemente aquela que ele utilizava a propôsito do falo, quando
dizia: “ele nâo é sem tê-lo”. O “nâo sem” é uma formula bem
particular. Entâo, é bem évidente que o objeto da angûstia, ele
nâo para de nos dizer, é, mas ele nâo o dira, ele o dira raramente de uma maneira positivada como vou lhes dizer agora, é o
objeto a. Mas se ele utiliza essa formula “a angûstia nâo é
sem objeto”, é justamente porque vai recolocar profundamente em questâo a noçâo de objeto nesse seminârio, ao introduzir o que é o objeto do desejo e a diferença entre esse objeto
do desejo e o objeto concebido segundo determinadas concepçôes tradicionais.
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Outra formula que elc traz, que 6 urna formula dlflcll. mas
à quai ele se prende, é de dizer que a angüstla é esse corte
mesmo sem o quai a presença do slgnlflcantc no real, seu
funclonamcnto de slgniflcantc, sua cnlrada. seu sulco no real,
é lmpensdvel. A angüstla. ele a dcflnc como corte mesmo,
pclo quai o slgnlflcantc se lntroduz no real. E é uma questâo
que mexc eom ele. Constantemente ele fa/, referêncla a essa
dlflculdade de dar conta da entrada do slgnlflcantc no real. E
é nesse momento al que ele val trazer essa fôrmula que me
Interpcla e que é dizer que o que permltc ao slgnlflcante se
cncarnar é nosso corpo. Tem-se al uni enodamento que me
parece realmente essenclal. Esse corpo, enquanto permltlndo
ao slgnlflcante e ao real se enodarem. HO lgualmenie essa
fôrmula à quai JO flzemos alusâo, que é a de dizer que a verdadelra substàncla da angüstla. é "o que nâo engana". Lacan
nos fala do que na angüstla se prende à terrlvel cerieza, o que
é o fora de düvlda da angüstla, e é nesse momento al que ele
val nos dizer que agir, é arrancar da angüstla sua cerieza.
Entào, o “aqullo que nâo engana”, a manelra como eu o cornpreendo, é que Justamente a angüstla esta ai para nos dizer que
nem tudo se passa do lado do campo especular, do campo dlrelto. nem tudo se passa na cena do niuiulo - retornarel a lsso
depols ao falar novamcnle dessa distluçâo entre o mundo e o
palco sobre o quai se faz representar o mundo - é que hO uni
resto nessa operaçâo. Tanto a cena do mundo c uma cena felta
para o engano. um engano que c ao mesmo tempo especular e
slgnlflcante. quanto a angüstla esta al para sltuar o fato de
que hâ o “fora de düvlda".
Outra fôrmula que ele traz por outro lado, na trllha do que
ele acaba de dizer sobre o fato de que a verdadclra substàncla
da angüstla é "aqullo que nâo engana", ele terâ esta fôrmula
onde ele diz "a angüstla. é o que olha", o que Justamente escapa a esse jogo do engano, diz ele. da reproduçâo do fenômeno pelo slgnlflcante. Portanto,

nâo esta absolutamente do
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lado do visto, nâo esta absolutamente do lado da lmagcm,
estâ do lado desse olhar que é dlrigido para n6s. E. enfim.
üUlma fôrmula que extrai dessas scssôes - haverâ outras que
virâo nas sessôes seguintes, mas que eu achava importante é quando ele observa que “a angüstia é a ûnlca traduçào subJetiva do objeto a". Ele traz isso colocando de uma forma
interrogativa o que nos diz nesse momento ai: "a angüstia nâo
séria o modo de comunicaçâo absoluto entre o sujeito c o
Outro, nâo séria o que é comum ao sujeito e ao Outro?”
Ai estâ. Esse era o primeiro eixo que eu queria trazer - eu
o fiz de uma maneira um pouco abrupta, mas voltaremos a
isso na discussâo.
R. Schindler :
- Sem dûvida voce vai voltar a uma distinçâo mais nitida entre
- <p e objeto a?
E. Oldenhove :
Eu vou trazer agora, através de restos e fragmentos, essa questâo
realmente enorme que é a do objeto, retomando-a - vamos cair
ai na distinçâo entre - (p e objeto a - retomando-a a partir dessa
distinçâo trazida, desde o inicio do seminârio, entre o mundo e
a cena na quai nos fazemos representar o mundo. Lacan se ré
féré ai ao esquema ôtico: para simplificar as coisas, poder-se-ia
dizer que o mundo estâ do lado da imagem real, enquanto que
a cena na quai se représenta o mundo estâ do lado da imagem
Virtual, portanto do i’ do objeto a (i'(a)]. O esquema ôtico é
onipresente nesse seminârio, e eu acho que depois, Lacan, de
uma certa maneira voltarâ a ele muito menos é uma das
ultimas vezes que ele trabalha tanto esse esquema ôtico. Ele
o abandonarâ, parece-me, depois, talvez porque, pelo fato de
que ele estâ escrito numa superficie plana, ele se presta mais
dificilmente às elaboraçôes que ele tenta fazer, nesse momen
to ai. Ele recorrerâ muito mais à topologia. Enfim, talvez um
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lembrete, é para mim um esquema que continua a me interrogar. Apesar de tudo eu o acho bastante util. mas é preciso
tentar lê-lo, é preciso tentar ver o que se pode fazer com ele;
um simples lembrete: é que quando ele o introduz, por exemplo no Seminârio 1, parece-me, naquele momento, que a questâo
de Lacan é a de tentar dar conta da possibilidade para o imaginârio,
representado pelo vaso, pela imagem do vaso, de vir dar corpo a alguma coisa que é concebida como estando espalhada,
como estando aos pedaços, a saber: as flores, o real. Entâo,
naquele momento, eu acho, o que Lacan acentua mais, é um
enodamento entre imaginârio e real. Simplificando de maneira extrema as coisas, eu diria que, do outro lado, do lado da
cena, do lado da imagem Virtual - ela é feita essencialmente
de que, esta cena? Ela é feita evidentemente de imaginârio e de
significante, uma vez que o espelho piano é, ao mesmo tem
po, essa passagem pelo Outro, essa passagem pelo signifi
cante. Portanto, temos à esquerda um nô entre imaginârio e
real, à direita um nô entre imaginârio e simbôlico, enfim alguma
coisa cuja textura é feita essencialmente do imaginârio e do
simbôlico; mas é preciso mesmo que, de uma certa maneira,
o lugar do real seja preservado por esta organizaçâo. Penso
que justamente o que vem preservar no mmimo esse lugar do
real, o que nâo quer dizer que ele esteja ai, mas que seu lugar
é indicado por - cp, é indicado pela falta. Nos voltaremos a
isso depois, é uma questâo extremamente dificil, mas para
mim é um pouco assim que vejo as coisas; - cp é o indice da
ausência do real no campo da representaçâo, no campo da
cena do mundo.
Nâo é tâo fâcil apresentar isso, hâ uma grande quantidade de
coisas que me escapam. Bom, Lacan retoma a questâo do libi
dinal em Freud. Freud nos faz observar que - nâo reli o texto
- que haveria sempre um resto nessa reversibilidade do investimento da libido do corpo prôprio aos objetos. Hâ alguma coisa que nâo pode ser investida narcisicamente. A maneira
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cjomo l/ncart val (yti\f/'Muu\Y/.Ma c a ncpulnUn cane rcnL>, (: w\d en yifn en L\ aine ohjcl/j a, ndo cnpc/ndariz/>yc,l, que Jucb'unenlc
nâo pot Je, pannar para o \at\o tin orna cnpcci j la ri zne/att, ni\t> pode
passar
ou
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afifito forum ncfyUva do - «/, () mundo t:rn ecna,

ccria do mundo, 6 acmprc snlropornbr/Jco, fld.n vcmoa o

mundo, 6 orna tvAtai que lorlf/d sabernos, rida <> ver non a noaaa
Irnagorn, rida o fa/synon a nonna imapym. Todo objeto 6 ncmprc,
de urna cor fa mandra, moldndo a nouai> \rnapym, maa Wa urn
resto donna operaçâo, E d cane recto que Lacan non dix que 6
précise ncmprc Invar cm coula.
Portant/;, Lacan Iraz, ricana ncnnfiO, a dluUnrjdo entre o objelo
cornurn, ne ponao dlzcr, c o objet/; a. EJe val Icnlar precJsar a«
col h an progrennl va rn en le. EJe val opor, Ju.elarnenLe, on objetos
que apareoern na eena do rnurido, canna Imagerie vlrtuals, eorno
voeês sabern, corn an quais Jldarnos co ne tan terrien le, urna vez
que o objeto, para nbs, 6 aanlrn que eJe val «c «présenter. Dlzendo que .ce trata a\ do objeto cornurn, do objelo que d slluâvel, ele
6 sJtuâvcl porque slluado por urn signifiante, ele 6 slluâvcJ porque
especuJarlzado. Ele o deflne entâo corno urn objeto observâvel e
urn objeto intercamblâvel. Enquanto que o objeto a, esse 6 um
objeto privado. Ele Insiste rnulto no carâler Intelramente prlvado desse objeto. Nâo 6 urn objelo cornurn, 6 urn objeto Incomunicâvel, nos dlz eJe.
Na Jiçâo sete, por cxcrnplo, ele retorna a essa questâo dlzendo que d prcclso dlstlnguir duas csp6clcs de objetos: aqueles
que podem ser partllbados (no lado dlrelto do esquema ôtlcoj, aqueles que perteneem à cena na quai flzemos représen
ter o mundo, os objetos da partllha c da concorrêncla, c aqueles
que nâo se pode partilhar, Aqueles que nâo se pode partllhar,
sâo, dlz eJe, nesse momento ai, o falo, o cîbalo, o mamllo. E
ele nos anuncla que haverâ dois oulros dos quais ele falarâ
depols e que sâo, como voeês sabern, o olhar c a voz, fazendo
referéncla ai às clnco formas de perda, às quais Freud llnha
felto alusâo, em InLblçào, Slntoma e Angûslla.

FUlvnnc Oldcnhove
V-

ÎVrtamo. c^scs objctos n nâo tcm nada a fazcr no campo
da parilîha. E sc. allâs. sc por acaso apareccsscm ai, de uma
mancira ou de outra. Iriam suscitar angustia. E a razào pela
quai sc pode dizer que a angustia é a ünica traduçào subjetiva
doses objctos a. Esses objctos sào anterlorcs à constituiçâo
do objeto comum. do objeto soclallzado. Portanto. o objeto a
deve ser dfsllnguido radicalmente do objeto crlado. construido a partir da relaçâo especular.
O que é que ele val trazer mais? E dizer-nos que esse objeto
a é um objeto que é externo à toda definiçâo possîvel da objetividade. Entào, naturalmente, ele vai chamâ-lo objeto a. mas nâo
se irata justamente de confundi-lo com a noçào habituai que
temos do objeto. Nâo é verdadeiramente um objeto. mesmo se
ele vai chamâ-lo objeto; é um objeto de antes da distinçâo sujeito-objeto à quai estamos habituados. E é nesse movimento ai
que ele vai nos dizer que o objeto a é a causa do desejo. E nos
devemos realmente retornar a essa noçâo de causa. O objeto
nâo esta na frente do desejo, o objeto do quai ele fala, nos diz
ele, nâo é visado pelo desejo, como se poderia concebê-lo, por
exemplo, se nos referissemos a uma intencionalidade. E nesse
momento ai que ele fala de Husserl, da filosofia de Husserl, dizendo
que é o resultado de um certo tipo de concepçâo do objeto. Por
tanto, o objeto nâo é isso que é visado, nâo é o que esta
diante de nos, nâo é o que esta nesse espelho, quer o espelho
esteja la ou nâo. Nâo é o que esta na cena do mundo. O ob
jeto, ele esta por Iras do desejo. O objeto do desejo, de uma
certa maneira, esta atrâs de nos, e é isso que nos faz desejantes.
Eu vou talvez me repetlr um pouco porque minhas notas nâo
esiâo exirernamente claras. Enfim, penso que a repetiçâo também lern sua funçâo.
Entâo ele val Inslstlr sobre o falo de que o objeto a esté no
exterlor, de antes de uma certa lnterlorizaçâo. É dizer que, o
objeto a, 6 do lado esquerdo do esquema ôtlco que ele se constitut e é nesse momento ai que ele val fazer essa comparaçâo,
3

3
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que clc val nos cllzcr que. fundarncrUnlmcntc. o objeto n, c uru
pcdaço do corpo prôprlo. Poder-sc-la dlzcr que o que Ihr £ équi
valente c a placenta. Isto c, que a unldadc do Im'cto. a m’vcl do
cnibrtào, comprccndc a placenta, comprccndc os cnvoltôrlos. e
que a priinclra separaçâo se passa entre o sujelto c sens envoltbrlos.
que sâo pcrdldos para sempre, Portanto. o objeto a c nm exterior
de antes de uma ccrta Intcrlorlzaçâo, de antes da con.slruçâo do eu.
de antes dessa dislinçâo entre eu e nâo eu. dessa dlsllnçâo entre
exterior c interior no rn'vel direlto do esquema ôlico.
Esse objeto a se constitui, na relaçâo do sujelto corn o
Outro. como resto e esse resto é abominado pelo Outro. Algo
sobre o que ele val insistir também muito. é sobre o carâter
nào especularizâvel do objeto a; é um elemento pré-cspecular,
o que acabo de lndlcar, entâo. esse Interior que estâ no exte
rior. É lsso ai.
R. Schindler:
- Parece-me realmente importante essa dlsllnçâo entre o ob
jeto anterior a toda objetalidade e o objeto comum, e voce disse:
“o objeto que préexiste mesmo à cisâo do eu / nâo-eu, e mesmo
à constltuiçâo do sujeito no Outro”. Parece-me que hâ ai toda
uma dificuldade que é preciso nâo esquecer, quando se fala
desse objeto que é apenas metaforicamente um objeto, objeto
a, que, ao mesmo tempo, é o que préexiste, o sujelto na rnedlda
em que se constitui no Outro e ao mesmo tempo é o resto
dessa confrontaçâo. Entâo, é como dois tempos do objeto e
lsso foi dito ontem: trata-se de toda a problemâtlca do Uruerdrangung. Hâ uma formula onde Lacan diz: “lsso retorna, é
retornar no real de onde... eu nâo posso... é... E o resto. o
que é o preexistente que retorna como resto, como resto des
sa preexisténeia, nuni...; mas é como um secundo tempo, ioni
se realmente o sentimento do porquê é preciso dois corles.
Nâo se pode dlzê-lo... antes / depuis.
S
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R. Chcmama:

- No fundo, voce qucrla dlzcr (pie 6 antes urn corlc duplo do
que dois corlcs. Pois dois cortes quercrla dlzcr que 6 succsslvo.
Uin corle duplo, dâ ao mesmo tempo essa dirnensâo temporal
mas sem aprcscntâ-la Justamcnlc na ordem de uma sucessâo.
Uma temporalldade por6m inscrlta na prôpria estrutura, Inscrlta loglcamcntc. No fundo 6 lsso.
R. Schindler:
- Uma pequena obscrvaçâo. slmplesmentc: o que me parcce
um pouco estranho 6 o que Lacan diz ai sobre a castraçâo - nâo
parcce scr nada, essa hlstorlnha que cle conta sobre o Pcqucno
Hans - 6 essa passagem desse objeto prlvado para o objeto comum e 6 lsto ai a angûsüa de castraçâo. Trata-sc dlsto. É a
questâo: mas quando ela o tlver cortado. lsso val estar aonde?
Onde val estar? Val estar nas mâos da mâe, lsso quer dlzcr que
6 um objeto do comérclo e esta ai o ponto da angustla de castra
çâo. Do lado macho, jâ se sente que hâ alguma colsa talvez nâo
totalmcnte semelhante.
E. Ofdenhoue:
Bom, esta multo bom isso que Régula trouxe. Eu tinha anotado c depots delxei de lado, nâo set multo bem porquê, mas,
cfetivamente, essa maneira como Lacan rctorna a essa ques
tâo da castraçâo, a maneira como ele val apresentâ-la no Pequeno Hans, ele tem fôrmulas dtzendo: “a castraçâo do complexo nâo é uma castraçâo"; portanto que o essenclal da cas
traçâo nâo consiste evldentemente em cortar o piplzlnho.
Por outro lado. dlz ele, hâ de qualquer forma uma colsa de
mul Justa no que diz Freud. É evldentemente a relaçâo da
castraçâo com o corte. E é nesse momento ai que ele val nos
dlzer como, lernbrcm-se do meu comentârio sobre o Pequeno
Hans, a partir do momento cm que scu pequeno ôrgào fora
cortado, Justamente o problcma que sc coloca, o que ele élabora
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pcrfctlamcntc. o Pcqucno Hans. ( que isso se torna exata mente
nm objelo de partllhamcnto, uni objeto que pode clrcular, que
pode passar de mâo cm mâo, uni objelo “ZuhrndenheW como
dlz Lacan, uni objeto que se pode ter sob a mâo. c que Isso 6
mua llustraçâo da castraçâo. A castraçâo 6 essa passagem do
objelo privado ao objeto soclalizado, se se pode dlzcr.
Bom. talvcz seja esta a ülllma grande questâo que vou tentar abordar aqui, c voccs verâo todo meu embaraço e. ao mesmo
tempo, meu interesse em relaçâo a ela: é a questâo da castra
çâo. Pois nâo comprccndo bem o que Lacan nos dlz, mas Isso
me parecc realmente essencial, onde ao mesmo tempo cle nâo
para de nos dlzer: Freud pâra ai, é seu limite, mas esse limite é
ultrapassâvel. E devemos ultrapassâ-lo. Vê-sc bem que ele nos
dâ algumas indlcaçôes cm relaçâo a Isso, mas mesmo assim,
nâo 6 tâo évidente.
Vou talvez começar simplesmente por lhes dlzer algumas reflcxôes que me vieram a propôsito da castraçâo. ao reler essas
liçôes. É que a castraçâo nâo tem nada a ver com o que em
filosofia se poderia chamar a finitude. Eu retorno entâo àqullo que lembrei no imcio, a cltaçâo em que Lacan dlz “eu nâo
estou fazendo metalïsica, eu me absterei de fazer metafisica".
A castraçâo nâo deve seguramente ser confundida com o
que, frequentemente, em filosofia, se désigna por finitude. A
castraçâo concerne ao corpo, nâo se pode fazer delà alguma
coisa de abstrata. Ela concerne e concernlrâ sempre ao cor
po. Penso que ela concerne ao corpo, que ela passa por ai,
porque é igualmente ai que se inscreve a diferença dos sexos
para nos, do gênero humano. E o que é também sempre surpreendente é essa necessidade da passagem pelo imagtnârio,
para a castraçâo. Quando se vê a maneira como Freud a traz.
6 Igualmente sempre a princi'plo como castraçâo lmaglnâria
que ela é sltuada.
Eu disse que a castraçâo concerne ao nosso corpo, acresccntarci que ela concerne ao corpo do Outro também, o corpo
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do grande Outro, pois ao grande Outro nos nâo podemos senâo
dar uni corpo. E nosso corpo sô funciona tomado em um
outro corpo, tomado no corpo do Outro. tomado no corpo do
simbôlico. E o que ilustra a problemâtica transexual, onde,
parece-me, temos uma relaçào com o corpo que pretenderia
se contentar com uma definiçào, com uma visâo do corpo ora
como simplesmente real, ora como simplesmente imaginâria
e que nâo levaria em conta a maneira como o corpo é sempre
marcado pela sua tomada num outro corpo, no corpo do Outro.
Penso que nâo se deve temer o ridiculo dizendo que mesmo
que nâo paremos de falar da castraçâo, hâ um século. A questào da castraçâo nâo foi trazida imediatamente por Freud, pen
so que ele sô a introduz, que ela sô se torna algo de central em
sua obra a partir dos anos 1907-1908. Eu nâo estudei novamente isso, mas nâo penso que antes desses anos aï ela tenha
um lugar tâo central em sua obra quanto o terâ depois.
Porque, parece-me lembrar que o prôprio Lacan, depois de
trinta anos de ensino, se minha memôria é boa, é no seminârio O Saber do Psicanalista, tem a simplicidade de dizer: eu
*
me pergunto sempre o que é a castraçâo". E verdadeiramente
uma questào que temos que colocar constantemente para nos
mesmos.
Retomemos um pouco agora a este seminârio, onde Lacan
nos diz que o complexo de castraçâo pode ser recolocado em
questào. E ele acrescenta: “que ele seja ultimo, nâo é necessârio”. Esse limite no quai Freud parou nâo é necessârio.
Eu pessoalmente acrescentaria que penso que esta questào nâo nos façamos ilusôes - a questào da castraçâo, permanece e
permanecerâ sempre uma passagem obrigatôria.
Entâo, como é que eu vou trazer novamente esta questào
difïcil, como é que Lacan, nâo sou eu absolutamente que a
introduz dessa maneira, é por algumas chamadas que vêm
complicar a questào. Desde as primeiras liçôes, desde a liçào
très, Lacan nos diz: nâo hâ imagem da falta. Ele é bem cate-
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gôrico a esse respcito e 6, allés, ncssc momcnlo ai que cle
Introduz essa notaçâo. Sc elc a cscrevc - <p é JustamcnLc porque nâo hâ Imagem da falta. Elc nos dlz que o falo nào é
representado a nivel do imaglnârlo. Elc val aparcccr ai como
em ponlllhados que vêm Justamcnte slluar um lugar vazlo,
mas enquanto tal, ele ai nâo aparcce. Penso que lsso se aproxlma um pouco, Régula, da qucstào dessa dlfercnclaçâo entre
objeto a e - cp. porque o falo como objeto a, e o falo como ip estâo em dois lugares inteiramente dlferentcs: nâo é cxalamente o mesmo falo. sc posso dlzer.
R. Schindler:
- E évidente que no objeto a, nâo se trata do falo da mesma
maneira. O falo pode muito bem circular, o falo vem asslm como
algo que tapa esse buraco real da prlvaçâo. Para mim é, talvez,
um pouco simplista, para mlm hâ os dois estâgios: hâ o estâgio
da privaçâo real (onde o objeto a nâo estâ), e hâ o estâgio da
castraçâo - é o - <p. É o falo que vem negativar os objetos a.
S

E. Oldenhove:
Portanto, prlmeira chamada: nâo hâ Imagem da falta. Poder-se-la dlzer que hâ ai, que Lacan observa elaramente ai um
desacordo. eu dirla, entre Imaglnârlo e simbôlico. Entâo, esse
“nâo hâ imagem da falta", haveria um meio igualmente de reencontrar... É alguma colsa que Lacan traz a partir de - enfim
faço apenas alusâo, heim - mas que ele traz no fim do semlnârio sobre a transferêneia, Justamente quando ele comenta o
artigo de Abraham. “Esboço de uma histôria do desenvolvimento da libido, baseada na psicanâllse dos problemas men
tais”, onde Lacan traz esses sonhos de histéricas onde no
sonho, nào hâ representaçâo (do falo).
Entâo:
1- nào hâ imagem da falta;
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2- aquilo sobre o que Lacan vai igualmente insistir, é em
nos lembrar que "nâo hâ imagem da falta no real".
Portanto, ai, poder-se-ia dizer que ele observa esse desacordo entre Real e Simbôlico. Ele nos lembra que a falta nâo é
apreensivel senâo por intermediârio do Simbôlico. o slmbolo
designando o lugar, a ausência. O simbolo presentifica o que
nâo esta la. E é nesse momento ai que ele vai sustentar um pouco
nossa reflexâo com um pequeno apôlogo, que é esse do livro
que falta na biblioteca e das gravuras que faltam nesse livro.
dizendo que nâo se trata, talvez, da mesma falta, em um e em
outro caso. E que ele tem essa formula, extremamente impor
tante, eu acho, que é de dizer que a funçâo de buraco nâo é
univoca. Hâ dois tipos de falta, nos diz ele: a falta que o simbolo
preenche facilmente (para retornar ao exemplo da biblioteca, é
bem évidente que se vê que o simbolo ai preenche facilmente
a falta do livro no seu lugar, na biblioteca). Portanto, primei-

!

ro tipo de falta, é a falta que o simbolo preenche facilmente.
Segundo tipo de falta, é essa estrutura que nâo comporta o
preenchimento do buraco. E ai, evidentemente, Lacan vai recorrer à topologia e especialmente ao corte em oito interior
sobre um toro que nâo pode ser reduzido a um ponto, ao
corte do crosscap igualmente, distinguindo entâo um tipo de
falta inteiramente irredutivel. E é essa falta irredutivel, essa
falta que o simbolo nâo pode preencher, essa falta radical, e
radical para a constituiçâo mesma da subjetividade, é essa
peça perdida desde o inicio, que nos constitui como sujeito.
Nâo posso deixar de lhes citar uma frase que acho extrema
mente importante, na pagina 152, em minha ediçâo - que é a
segunda desse Seminârio: A Angûstia - onde, tendo falado dessa falta radical, desse segundo tipo de falta, Lacan diz isto: "...
desde que isso se sabe, desde que alguma coisa do real vem ao
saber, hâ alguma coisa de perdida e a maneira a mais certa de
abordar essa alguma coisa de perdida é concebê-la como um
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pedaço do corpo”.
É depois que ele vai voltar com a questâo da privaçâo, dizendo que se nâo hâ imagem da falta, e se nâo hâ a falta no real, a
privaçâo, ela, é alguma coisa de real, é uma falta real, enquanto
que a castraçâo é simbôlica.
R. Schindler:
- Nâo hâ falta real, hâ um buraco real, e que é simbolizado
como falta.
E. Oldenhove:
Devo dizer que acho dificil fazer essa distinçâo entre falta e
buraco.
R. Schindler:
- Mas é realmente o que Lacan faz. (inaudîvel) E eu citarei
Lacan. Ele diz: ... -<p é a simbolizaçâo da falta . E é unicamente como termo ültimo que ele projeta em Freud que isso pode
ser colocado em questâo, (inaudîvel) por esse objeto a, falta
à quai o sîmbolo nâo se presta. Você disse isso, mas é real
mente importante. Ela vai se enodar - a falta e o buraco e a
perda - a falta e a perda. Mas é assim mesmo muitissimo im
portante conseguir, num primeiro tempo, diferenciar esse nîvel
da simbolizaçâo da falta, do -(p, que é o nîvel da castraçâo e esse
outro nîvel onde hâ uma perda que nâo é simbolizâvel.
JR. Chemama:
- Eu queria somente voltar um pouquinho mais acima quanto
a essa distinçâo, justamente a essa questâo que você colocou
de -cp e objeto a. Devo dizer, parece-me que nos desejamos poder, de saîda, separar muito nitidamente essas duas escrituras
ou esses dois, como é que eu diria, sim, essas duas escrituras
diz Lacan, pois mesmo objeto a é uma escritura, ele diz que
toma um sinal algébrico justamente porque objeto jâ é quase
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metâfora em excesso. Se ele toma uma escritura algébrica, é
para que a gente nâo se fixe mesmo em alguma coisa que séria
uma representaçâo de um objeto.
Entâo, parece-me que aquilo em que é preciso insistir é que
os dois termos variam, como é que eu diria, em seu funcionamento ao longo de todo o seminârio. É talvez isso que faz com
que tenhamos dificuldade em fixar, de uma vez por todas, seu
uso. Parece-me que isso varia. Para tomar bem simplesmente
dois exemplos, em um momento onde isso vai ficar mais claro,
vai ser o momento em que ele vai inscrever a série dos objetos
a, onde ele vai inscrever um papel para o falo, onde, de uma
certa maneira, nesse momento ai, a falta fâlica vai intervir como
uma das grandes formas daquilo que pode faltar a nivel, portanto. do objeto. do objeto causa do desejo e, naturalmente,
todos os outros vâo ser ai ordenados pela falta fâlica. pela
castraçâo. mas enfim eles podem parecer também se inscre
ver na série. E depois entâo. é verdade, ele vai dos pontos que
sao

• • •

onde as coisas parecem funcionar de uma maneira menos

simples, uma vez que nesse capitulo de 16 de janeiro de 1963,
onde Lacan apresentou o objeto a antes de tudo como causa
do desejo - creio que você insistiu muito justamente nessa
oposiçâo entre a causa e depois o objeto que se crê ser aquele
do desejo, enquanto que finalmente nos somos comandados
por uma causa que estâ atrâs de nos, etc, tudo o que ele
trouxe ai, e depois de ter dito coisas diferentes a propôsito
desse objeto a, diz que vai trazer essa dimensâo de objeto a
como falta. Entâo, naturalmente, nesse momento ai, é o que
ele diz, vê-se aparecer no esquema a notaçâo -(p no lugar em
que o objeto a falta. Isto é,-(p vem simplesmente indicar, nes
se momento ai, de alguma forma, esse objeto a, mas em sua
dimensâo de falta, e consequentemente ele vai chegar a dizer
que o objeto a é a rocha da quai fala Freud, dito de outro
modo, a rocha da castraçâo. Dito de outro modo, ai, verdadeiramente, temos a impressâo de que estamos no ponto em
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que as coisas entre objeto a e - (p estâo mais confundidas.
Isto é... Nâo? Você nâo acha assim?
Enfim, a rocha, é - (p, enfim, é o objeto a, essa rocha é a
mesma coisa, creio nesse momento ai. É talvez uma dificuldade que eu tenho.
(Comentârio inaudîvel)
Mas enfim, ai, a rocha é o objeto a, isto é, nâo é uma das
formas privilegiadas, nâo é - (p
(Questâo inaudîvel sobre a impotência e a impossibilidade)
•

•

•

• • •

•

•

•

R. Chemama:
- Eu queria somente assinalar ainda uma pequena dificuldade a mais, é que em uma passagem mais adiante no seminârio um pouquinho mais adiante no seminârio, numa passa
gem que vou tentar apresentar, ele distingue muito precisamente,
no que concerne aos lados masculino e feminino, quanto a esta
articulaçâo entre -tp e objeto a, isto é, que é para os homens que
a dimensâo do objeto a é revertida no vazio da castraçâo. Nos
teremos verdadeiramente que nos interrogarmos sobre isso. O
que distingue ai, o que faz com que seja a partir do lado macho
que a dimensâo do objeto a, nos nâo possamos abordâ-la senâo no nô da castraçâo, enquanto que teremos que diferenciâ-la
no lado feminino? Mas enfim, talvez nâo devamos antecipar demais isso.
•

•

•

R. Schindler:
- Para mim, é évidente que as mulheres têm uma relaçâo
muito mais direta com esse objeto a, enquanto que nos ho
mens, hâ sempre essa defesa porque é preciso, para os ho
mens, colocâ-lo no vazio da castraçâo. Parece-me que foi mais
por esse viés feminino que Lacan chegou a essas histôrias de
objeto a e de ir mais longe que Freud, que o - (p de Freud. Ele
diz também que é isso, a rocha da castraçâo, mas justamente
ele... (inaudîvel)
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E, talvez, uma pequena observaçâo sobre essa... anâlise, a
anâlise infinita e ...a rocha da castraçâo e penisneid.
A prôpria traduçâo, diz-se a rocha biolôglca creio, enfim, creio
que em Freud, é uma expressâo mui paradoxal, é que o ...(inaudîvel) diz-se do organismo, é a criança que vexa, sâo as plantas
que vexam. Entâo é o paradoxo. E algo que cresceu, mas que é,
ao mesmo tempo, uma rocha petrificada. Sim, Freud começa
assim, é isso a rocha da castraçâo, poder-se-ia jâ dizer que se
ele chama angustia de castraçâo, ai, do lado macho, é, assim
mesmo, especificado como a resistência em relaçâo à submissâo de se colocar na posiçâo feminina a propôsito do outro homem.
Entâo, com a penisneid nas mulheres, nos dois casos trata-se de uma récusa a se colocar na posiçâo feminina para o
outro. Entâo, depois disso, paradoxalmente ele nâo fala absolutamente dessa penisneid e dessa angustia de castraçâo,
mas fala da reaçâo terapêutica negativa. Ele fala da transferência negativa profunda, a reaçâo terapêutica negativa. Ele
fala de um momento na anâlise, onde diz uma expressâo, o
analista tornou-se nada mais que um estrangeiro (Unheimlich). E tudo o que ele diz, enfim, nâo acontece mais, no analisante. Sâo mulheres portanto que falam. Esta situaçào, quando
o desejo nâo mais esta ai, o desejo nâo esta mais ai e o
analista pode dizer o que ele quer, nâo acontece mais. E é ai,
parece-me, (algo inaudivel, confuso). Freud fala desse “ fora
do fâlico”, do desejo fâlico também numa certa maneira nega
tiva - é isso a reaçâo terapêutica negativa - e ele nâo sabe o
que fazer com isso, ele nâo pode fazer nada.
Sim, para dizer que, se pode muito bem, com Lacan, 1er
determinados textos de Freud do ponto de vista desse “fora
do fâlico”; e é ai que isso fracassa. Como isso fracassou com
Dora. É porque Freud insistiu no -(p que isso nâo funciona
mais e é um momento mui, mui dificil.

Lfcio 6 a 10

49

R. Chemama:
- Isso me parece rnuJlo Importante porque é verdadeirarnente urna das tes es de Lacan quanto à dlreçâo da cura, quanto
ao final da anâlise e principal mente para urna rnulher - falarei disso quinta-feira - dizer que, sera que é preclso realrnente reduzi-la sernpre a essa, corno dire!, a essa inveja do pénis,
enffrn a essa rnaneira de pensar que elas vâo retomar a flarna
rnasculina para fazer rnelhor que o hornem, etc? No fundo
sornos nos que induzirnos que é isso que hâ no final. E de
que rnaneira o induzirnos, é algo assim que deverâ realmente
ser retornado e questionado. ?<îas entâo acho, nâo sei se hâ
urna questâo irnediatarnente na sala, ou urna observaçâo, uma
intervençâo... Se nâo, vamos continuar um pouquinho... parece que hoje vamos parar as 10:30 h. Isso deixa a possibilidade para Etienne des en vol ver ainda um ou dois pontos.
E. Oldenhove
O ponto que eu tinha deixado totalmente de lado, e nâo é
por nada - é a relaçâo entre o desejo e a lei. Talvez um pequer.o lernbrete, porque acho que isso nâo é assim tâo évidente.
Eu me contentarei simplesmente em lhes dizer que Lacan insiste
rnulto em falar que o desejo e a lei nâo sâo senâo uma ûnica
e mes ma barreira para nos barrar o acesso à coisa. Ele nos
diz que o desejo e a lei sâo a mesma coisa no sentiao que
desejo e lei tém um objeto comum. É a signiflcaçâo do com
plexe de Edipo.
O desejo pela mâe, o desejo do pal pela mâe, é idêntico à
o da lei, nos diz ele. O desejo do pai e a lei nâo sâo
eer.âo uma ünica e mesma coisa, apenas a funçâo da lei traça
o earnlnho do desejo. A lei que interdira a mâe impôe desejâla, deseja-se pelo mandamento. O desejo do pai, é isso que
fez a lei. E depois eniâ.o ele diz que o efeito central dessa
Ider.Udade que conjuga o desejo do pai à lei é o complexo de
/ÏS&"£3T2lQ2i.o. B orn, - o no lugar em que a falta. Nâo posso lhes
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dizer niais que isso. Nâo comprecndi bem o que elc queria
transmitir. Poderemos portanto

voltar a isso na discussâo.

Entâo, resta-me talvez, ainda assim, duas questôes, que
apenas introduzo porque elas vâo ser largamente retrabalhadas nas sessôes seguintes; sào por um lado a questâo que ele
introduziu nessas sessôes, que sào a questâo do sadismo e
do masoquismo, mas ele vai desenvolver muito mais nas sessôes
que se seguirâo e ele faz mais do que introduzir essa distinçâo entre acting-out e passagem ao ato. Penso que é agora que
é preciso fazê-lo porque isso liga-se inteiramente a essa distinçâo ao redor da quai nâo paramos de girar, hoje, entre o
mundo e a cena do mundo. Entâo comecemos, talvez, pelo
sadismo e o masoquismo.
Do sadismo, Lacan nâo vai dizer muito nessas sessôes, se
nâo é que ele jâ vai assim mesmo destacar delas o que é, sem
duvida, o essencial: é que o desejo sâdico, fundamentalmente,
o que ele busca, é a angûstia do Outro. Ele nos dira que para
o masoquista, igualmente, é essa sua verdadeira estrutura: é
procurar suscitar essa angûstia no Outro, a angûstia do gran
de Outro. Entâo, talvez eu tenha compreendido mal, mas pareceme que o que ele nos indica, em todo caso, nessas sessôes a
propôsito do sâdico, é que ele vai procurar se fazer aparecer
na cena - porque

hâ sempre essa dimensâo da cena, que

permanece capital que seja no sadismo ou no masoquismo ele vai tentar se fazer aparecer na cena como objeto a, como
puro objeto, como fetiche negro diz Lacan.
Entâo, eu acho isso extremamente importante e isso nos permite
mesmo abordar essa questâo do sadismo e do masoquismo
de uma maneira inteiramente diferente da maneira como se
concebe habitualmente esse par: como se ele fosse centrado
em torno do sofrimento; como se o fim do sâdico fosse infligir um sofrimento ao outro, de gozar com isso, etc. Igualmen
te, nos dizer que o que é procurado, é a angûstia do outro
(fundamentalmente é isso o que é procurado), é muito mais
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csclarcccdor.
Enlâo. do lado do masoquismo, ai Igualmcntc. o que 6 procurado c a angüstla do Outro. Mas a identlficaçâo c intclramente dlfercntc. uma vcz que a identlficaçâo do masoquista, mesmo
se seu alvo 6 o de aparecer como o objeto dejeto, clc val tentar
conscguir lsso se identificando ao objeto comum; dondc essa
manelra como o masoquista vai aceitar ser tratado: como um
objeto da partilha, um objeto intercambiâvel, um objeto com
o quai pode-se fazer trâfico, um objeto que se pode Jogar
fora. Lacan traz essa formula que é de dizer que “se reconhecer como objeto de seu desejo, é sempre masoquista", obser
va ele.
Ültimo ponto que vou abordar, e eu vou concluir ai, é a dlstinçâo entre passagem ao ato e acting-out. Eu nâo farei todas
as chamadas que faz Lacan, uma vez que ele vai apoiar essa
distinçâo nos célébrés casos clinicos de Freud (quer seja Dora,
quer seja a jovem homossexual). Quanto à passagem ao ato
(para a jovem homossexual), a passagem ao ato é, evidentemente, esse momento em que ela se deixa cair, niederkommen
como é dito em alemâo, (é sua tentativa de suicidio quando
ela se joga nesse barranco onde passa uma estrada de ferro,
se minha memôria é boa). Em Dora, a passagem ao ato, Lacan
a identifica na bofetada que Dora dâ no Sr. K, no momento
em que este lhe diz, de uma maneira um pouco leviana, que
sua mulher nâo é nada para ele. Outro exemplo de passagem
ao ato é o da fuga.
Lacan nos lembra a que ponto justamente a fuga se casa
com o que é a estrutura mesma da passagem ao ato. posto
que a maneira que ele vai définir a passagem ao ato é de ser
uma saida para fora da ccna, O que é llustrado, se posso
dizer, ainda que a palavra tenha alguma coisa de infeliz, por
essas passagens ao ato que nos conhecemos bem, especial-
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mente na melancolia, a saber. a defenestraçâo. essa passagem
Justamente pela Jancla, essa Identificaçâo absolula do mclancôlico com o objeto a, e sua saida para fora da ccna.
No que diz respelto à passagem ao ato. de lima manclra
extremamente breve. é Isso ai.
Quanto ao acting-out, isso tem também a ver com essa relaçâo entre o mundo e a cena. Lacan vai ignalmente se apoiar no
caso da jovem homossexual. dizendo que toda sua aventura
com essa dama de reputaçâo duvidosa à quai ela se liga. toda
essa aventura é um acting-out. No caso de Dora, ele vai nos
dizer que 6 o comportamento paradoxal de Dora, com o casai
Sr. e Sra. K, que é um acting-out e ele vai igualmente se apoi
ar no célébré exemplo que jâ tinha dado no Seminârio I, se
minha memôria é boa, dos miolos frescos de Ernst Kris,
como ilustraçâo do que é um acting-out. Entào. aquilo sobre
o que ele vai insistir nesse seminârio é que a estrutura do
acting-out é alguma coisa na conduta do sujeito essencialmente que se mostra. O acting-out tem sempre um acento
demonstrativo, nos diz ele, um acento de orientaçâo, de endereçamento ao outro. O acting-out é sempre pûblico e é o que
é procurado; isso se vê bem no caso da jovem homossexual,
dai toda a importâneia que tem para ela, que toda a cidade
esteja bem a par dessa relaçâo que ela tem com essa mulher
de reputaçâo duvidosa.
O que se mostra no acting-out se mostra essencialmente
como diferente do que é. E o que isso é, nos diz Lacan, ninguém sabe, mas que seja outra coisa, ninguém duvida. É assim que o acting-out vai se apresentar.
Portanto, o acting-out é essencialmente monstraçâo; mostrando sua causa, é esse resto. é sua queda, é o que cai no
negôcio que é o essencial do que é mostrado. Entâo, eu diria,
enfim, é a manelra como compreendo o acting-out: enquanto
a passagem ao ato é uma saida da cena, o acting-out é uma
tentativa de fazer subir, de uma maneira ou de outra, no pal-
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co1, o que séria o objeto a, o que séria o resto.
Mui curiosamente Lacan nos diz que o acting-out chama a
interpretaçâo, à diferença do sintoma que nâo a chama, pelo
menos num primeiro tempo, pois ele vai dizer que o sintoma é
gozo recheado que se basta a si mesmo, nâo é apelo ao outro;
nao é senâo pela reintroduçâo do Outro, pelo viés da transferência que eventualmente ele poderia ser interpretâvel enquanto
que do acting-out, ele nos diz, que ele chama a interpretaçâo.
Mas algumas paginas mais adiante, ele vai precisar que nâo
devemos ter ilusôes quanto à interpretaçâo, a ser feita nesse
tipo de situaçào, e ele nos coloca de sobreaviso dizendo, o
que é vâlido alias para toda interpretaçâo, que nâo é o sentido
do que vocês interpretarâo que conta, mas o resto. Entâo, penso que a posiçâo a tomar em relaçâo a um acting-out é justamente levar em conta essa dimensâo do resto, que nâo pode
subir no palco.
TJltima formula assim para terminar agora a propôsito do actingout, enfim, eu resumo as coisas de uma maneira extrema, vocês
sabem ele nos diz que o acting-out é o inicio da transferência;
verdadeiramente, é endereçamento ao outro, é a transferência
selvagem. A transferência sem anâlise é o acting-out, o actingout sem anâlise é a transferência.
Outra pequena observaçâo clinica que ele traz bem no fim da
décima liçâo, quando ele fala de um caso, nâo sei quai deles.
penso que é o de Barbara Low, dessas famosas neuroses de carâter,
na época se chamava neurose de carâter o que talvez atualmente nos chamanamos estado limite, é um caso de cleptomania, do quai ele vai nos dizer que nâo se trata de uma
espécie de sujeito mas de uma zona de relaçâo. Essa zona de
relaçâo é o acting-out. Poder-se-ia dizer que a indicaçâo que
ele dâ al, talvez, enfim uma das indlcaçôes que ele dâ, é que
isso que nos chamamos estado limite deva talvez ser referido
a uma clinica do acting-out.
Ûltima formula que vou utilizar para concluir e para Intro-
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duzlr a discussâo. Eu lhes disse que minha maneira de 1er o
que ele dizia do acting-out é de tentar representar alguma coisa
do mundo, na cena. Ele nos diz:
espectadores

•

•

•

...o acting-out é que os

- e no momento voeês estâo nessa posiçâo

ai - ...sobem no palco e dizem o que eles têm a dizer”. Entâo, um pouco de acting-out por favor!
C. Melman:
- O que nos escutamos ontem à tarde, graças aos nossos amigos
belgas, uma excelente conferência sobre a literatura (belga) por
M. Quaghebeur e o que me tocou particularmente, é que, sem o
saber, ele nos falava mui exatamente do nosso seminârio sobre
a angûstia e, em particular, sobre a questâo da castraçâo e do
rochedo da castraçâo. E reencontrando o que Régula Shindler
evocava hâ pouco a propôsito de Freud, o que Freud especiflcava com esse termo, isto é, esse sentimento gerador de révolta,
por parte de um certo numéro de alunos, ou de homens do seu
meio, de serem mantidos por ele numa posiçâo feminina e de
nâo conseguirem, por causa dele ter acesso ao que séria, chamemos a independência ... o quanto alias o que esse termo quer
dizer. E, evidentemente, é fâcil lembrar que Lacan dava esse
seminârio sobre a angûstia no momento em que a questâo se
colocava de maneira aguda entre ele mesmo e seu alunos, que
estavam, em 1963, tentando exclui-lo do campo do mundo, por
um determinado numéro de medidas administrativas tomadas pelo meio analitico internacional. Faltou, alias, muito
pouco para que isso fosse obtido.
Entâo, nôs estâvamos, graças a esse maravilhoso conferencista de ontem à tarde, estâvamos de uma certa forma no cora|

çâo de nosso problema e daquele que ELienne Oldenhove tentou
situar hoje de manhâ, em particular, a propôsito da distinçào
de - (p e do objeto a; e parece-me que o que nos incomodava
talvez hoje de manhâ, era nâo fazer a distinçào clara entre o O,
phi maiusculo, que como o dizia Régula é um simbolo, de
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forma alguma um objeto, mas que é o simbolo do que a crlança val inevitavelmente encontrar (...) em sua entrada, eu
diria, no mundo da palavra, rcencontrar essa falta no Outro,
que logo vai evidcnlemente inlrigâ-la, interessâ-la, captâ-la,
concerni-la, e o objeto a - os objetos, dessa vez, objeto a dos quais - tp faz parte e pelos quais ele vai tentar responder
a esse apelo percebido no Outro, ao quai ele vai entâo tentar
responder, frequentemente, pelo vies desse objeto, ao mesmo
tempo seu lugar ou o meio de se fazer reconhecer pelo outro,
de assegurar corn esse objeto, como nos diz Lacan, a garanlia, de certa forma, do gozo, que o enoda ao Outro.
O problema do rochedo da castraçâo, é, evidentemente, esse
corte que i(a), com o quai a criança trata - e, igualmente,
porque nâo o analisante - é que i(a), esse objeto, ele o tem e
me parece que é exatamente isso que constitui o rochedo da
castraçâo. O que Lacan parece estimar ultrapassâvel é esse
movimento que permitiria ao sujeito reconhecer que esse objeto
a, do quai assim se suporta i(a), que esse objeto, jamais é
outro que nâo o seu. Dito de outro modo, ou ainda como o
diz Lacan, que é ele, o analisante, quem sabe.
É portanto, efetivamente, como eu acredito, se o que lhes
lembro aqui é justo, exato, o ponto que permitiria à anâlise de
parar num outro divôrcio que nâo esse do "ou ele ou eu”, ou
entâo, que consiste naturalmente em esperar a morte do ou
tro para que, enfim, isso aconteça, que isso se realize, outra
posiçâo certamente mais clâssica, ou ainda, que possa, eu
diria nas paixôes coletivas que, como sabemos, nâo sâo menos
importantes e decisivas, provocar, ai também, em um tipo de
engajamento organizado em torno do “ou ele, ou eu”. E é tam
bém por isso que me permiti mui rapidamente assinalar ao
nosso conferencista de ontem que a afirmaçâo da identidade
por meio da lîngua, a afirmaçâo da identidade de si, passa
inevitavelmente pelo estabelecimento de uma policia da lm
gua. Isto é, aquilo mesmo que se encontra ordinariamente
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dcnunclado por aquclcs cpic se cstlmam deixados à margein
por essn lingua. colocados numa poslçào de marglnalidadc. E
crclo que é uma de nossas qucstôcs sempre vlva. sempre aberta
esta que eslamos tratando, com esse problcma, essa dlflculdade à quai eu mesmo estou, eu dirla, evidentemente. submetldo como cada um de nos, é que esse seminârio dlz respeito
mut exatamente a tudo o que nos nâo queremos saber. Pois o
saber nâo 6 fetto prccisamente, nâo se sustenta, senâo dtsso
que aqui lhes cscapa e que aqui se encontra tratado e flgurado. tsto é, do que faz seu gozo. Porque sem isso nâo hâ saber.
Entâo, mais uma vcz, crelo que nosso problema sera o de
apreelar, de medir nossos limites, a tolerância, eu diria, diante
do que é, em ultimo recurso, finalmente, muito simples e de
saber se esta simplicldade, que ele evoca alias Claude Dorgcuille, ontem, se surpreendia um pouquinho, com o porquê
ele se pôe a falar do ensino, do idéal de simplicidade do ensino,
do que é um ensino; mas um ensino nâo é senâo contornar,
colocar no lugar e isso sem jamais poder dizê-lo. Entâo, até que
ponto nos mesmos os toleramos, quero dizer, até que ponto nos
nâo temos nossas inibiçôes, nossos impedimentos, nossos embaraços para aceitar renunciar a essa dualidade do “ou ele ou
eu” que, essa nâo é absolutamente angustiante e que deixa efetivamente - da quai se vê bem como ela permite escapar - evitar
a castraçâo.
R. Schindler:
- Eu querla colocar uma questâo a Charles Melman sobre
essa formulaçâo de “Ele o tem”. É mesmo surpreendente por
que comumente se diz “o que nâo se tem”, É o que nâo se tem,
e é enquanto isso que nâo se tem que é o Instrumente do amor.
Entâo, é ai que Isso se enoda ao Outro.
C. Melman:
- Entâo, é ai que séria prcciso, eu dirla, que eu nâo elidissc, eu
nâo elidlsse o curto circuito pclo quai me autorizei, isto é, que,
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como Lacan tenta sublinhâ-lo, slngularldadc do que é um obje
lo, um objelo real, uma parle do corpo, essa slngularldadc, (
que pelo fato de sua lomada pclo <1>, elc nâo scrâ nunca esse
objelo presenle somenlc por sua falla. Senâo por sua falla. É
essa a dlmensâo que hâ a apreender. E, de cerla forma, é somenle por esse viés, islo é, cnquanlo objelo real. E, ao mesmo
lempo, locado por esla qualidade singular que lhe alrlbul O, de
desaparecer do campo do mundo, fosse apenas porque nâo é
especularizâvel. O cross-cap pode servir aqui de memenlo ou de
suporle exlremamente fâcil uma vez que o objelo a, (o sudârio
que foi recorlado) nâo poderia ser rccorlado em lorno de - <p,
do que arbilrariamenle Lacan isola, enfim, arbitrariamenle porque
para os lopôlogos, nâo hâ buraco no cross cap; é ele que lem
no allô e embaixo da linha vertical representada no esquema, é
ele que coloca ai um pequeno buraco dizendo: é - <p, o que ele
chama também o sentido comum. E o que se poderia dizer é que
o sentido particular, pois bem, vai ser esse objelo que cada um,
à sua vontade, vai poder recortar como objeto a organizado por
esse ponto, por esse ponto - <p, e que vai entâo, ao mesmo tem
po, ser tocado, tomado por essa qualidade singular de - cp, isto
é, de nâo estar présente, de nâo ser evoeâvel senâo enquanto
fazendo falta. Uma falta que nâo é aquela da privaçâo, nem tam
bém da frustraçâo, mas que é a falta do que chamamos a castraçâo. Daquilo sobre o que nâo colocaremos a mâo, e é por
isso que ele dirâ também que quanto mais se queira aproximar
de a mais nâo se terâ senâo i(a), isto é, sua imagem.

Traduçâo: Leticia Fonsêca
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) No original: la scène, que terta o scntido de cena ou palco, donde entrer
em cena ou subir ao palco.

