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pontos fundamentais que Lacan avança na pesquisa por ele empreendida entre os anos de 1958 e 
1959. Se encontramos como pano de fundo do Seminário 6 um questionamento dirigido à função 
do pai que se apresenta por diferentes vieses, nos últimos capítulos, ao se voltar à perversão, La-
can interroga o alcance da metáfora paterna advinda do Édipo na regulação do gozo ao demons-
trar o núcleo perverso do desejo. Sobre este ponto Miller comenta que “todo desejo é perverso, na 
medida em que o gozo nunca está no lugar em que a pretensa ordem simbólica gostaria que ele 
estivesse” (MILLER, p. 13).

Ao discorrer sobre o traço perverso que insurge como desvio contra os ideais culturalmente 
compartilhados, contra a “identificação conformista que assegura a manutenção da rotina social” 
Lacan (1958-59) afirma que “não há outro mal-estar na cultura do que o mal-estar do desejo”. 

A sublimação é apresentada como destino da pulsão que, descolada da “substância sexual”, 
encontra desvios outros, “subsiste como forma cultural, na qual flui o gozo da letra propiciado pela 
arte e pela literatura” conforme comenta Miller (2013, p. 5). A cultura como campo de trocas que 
acolhe a sublimação, apresenta em seu cerne a mesma fenda que situa a função do desejo como 
mais-além que perturba e modifica a ordem pré-existente, abre espaço à singularidade das formas 
de gozo contemporâneas desveladas pela arte. 

Desejamos a cada um, uma apropriação que extraia do texto consequências clínicas. Boa 
leitura!

CAPITULO XXIII
A FUNÇÃO DA FENDA SUBJETIVA NA FANTASIA PERVERSA
Maria Aparecida Malveira 

Lacan neste capítulo afiança que quer falar do ser e do Um. Assinala que o ser corresponde 
nomeadamente, real e simbólico, é propriamente falando o real enquanto se manifesta ao nível do 
simbólico, na medida em que o real é afirmado ou rejeitado no simbólico. O ser, ele está em ne-
nhum outro lugar senão nos intervalos, nos cortes, é o menor dos significantes, a saber, o corte, é 
a mesma coisa que o corte que o presentifica no simbólico.

Vamos dar um grande salto de 1959 a 1972 para encontrar Lacan do ser e do Um, agora no 
Yad’lun, Há-Um, que nos ajuda a pensar a passagem do ser para não-ser, sem a categoria do 
não. Não será ser ou não ser, mas a articulação entre o zero e o Um. O zero como a marca da 
inexistência, “a inexistência não é o nada o zero cria a inexistência”, duas frases que envolve um 
mundo de coisas. A inexistência supõe uma existência, que não é diferente de nada, isso tem a 
força do significante nos diz Lacan. Chegou-se a confundir essência com existência, acreditando 
que existir é mais do que ser. 

Miller, na lição de 06 de abril de 2011, O Ser e o Um, assinala que quando Lacan proferiu: 
Yad’lun, Há-Um, com a supremacia do Um do significante como existindo. E que se hoje tivesse 
de resumir o itinerário de Lacan, poderia dizer que ele vai da ontologia à henologia, do ser ao Um. 
O ângulo do qual se pode considerar a prática analítica varia singularmente segundo o ordenemos 
ao ser ou ao Um. O Lacan de 1972 ao interrogar Aristoteles sobre onde estaria o princípio, será 
que o princípio é o Um ou será que é o Ser? Sublinha que  Aristóteles não tinha a menor idéia de 
que o que ele interroga é que não há relação sexual. (Lacan, 1972, p. 29). 

TEMA I - O SER E OS UNS DE LACAN 
Para falar do ser e dos Uns de Lacan, deixamos entre parênteses os números das páginas 

dos fragmentos extraídos do seminário ...Ou Pior, de Lacan publicado na DR - Haun - Leituras do 
Seminário 19. 

Lacan assinala que há muito tempo que só se fala do Um. Há-Um, enunciado, que ele deu 
suporte ao seminário 19, certamente não para confluir nessa confusão original, pois o desejo só 
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conduz a visada da falha, quando se demonstra que o Um só se aguenta pela essência do signfi-
cante. E que se ele interrogou Frege, na partida, foi para tentar demonstrar a hiância que há entre 
esse Um e algo que se prende ao ser e, por trás do ser, ao gozo. (Mais, Ainda 1972-1973, p. 14). 
O décimo nono seminário de Lacan tem um percurso clínico que Lacan está tentando trazer, tem 
também um filosófico e matemático.
PROPOSIÇÕES
A-O UM DO CORPO É UMA DAS FORMAS DO UM

Uma análise é um dispositivo construído para quando o Um do corpo não funciona. O sintoma 
não é o Um do corpo, ele objeta o corpo. Ao falar algo diferente acontece ao sujeito encontrar o 
Um do Outro, o segredo da falta no Outro. O Um do corpo, o Um que repete e que está na base do 
falar, ele denuncia certa repetição em relação a uma estrutura significante. Nas entrevistas prelimi-
nares o importante é a confrontação dos corpos. O analista en corps instala o objeto no lugar do 
semblante (223).  O analista não finge [fait semblant], ele ocupa a posição do semblante (165). O 
analista deve levar o corpo em conta, mas ele tem artifícios para tirar o corpo de cena, sem deixar 
que o corpo seja a maior presença, porque é enganosa, não produz o que precisa ser produzido. 
A forma do Um do corpo é imaginária, o que Lacan chama de mesmidade. Quanto mais o corpo 
ancora o real é mais difícil exercer a análise. 

O sintoma histérico aponta para alguma coisa no corpo que parece não fazer parte do histéri-
co. No hipocondríaco, tem algo no corpo que parece não fazer parte dele, no mal estar existencial 
há um dentro que parece não ser o que se vê por fora. O Um do corpo é apenas uma das formas 
do Um. (122). A entrada em análise se dá quando se pode abandonar a certeza do Um do corpo. 
É momento do oferecimento do divã, para que se possa buscar o Um num outro lugar que não na 
certeza corpórea. 
B-O UM DA CLASSE E O UM DOS ATRIBUTOS. 

A classe, como tudo que é rotulado por um atributo, tem haver com a relação sexual, mas a 
função do conjunto, é que há um Um distinto daquilo que, como atributo unifica uma classe. (181). 
Seria mais ou menos o ego, o “existem os homens e eu sou um homem”. O Um da classe é o Um 
clássico, o universal comum, ele é diferente do Um da teoria dos conjuntos. A diferença entre o 
Um da diferença e o Um do atributo é que para definir uma classe, nos servimos de um enunciado 
atributivo. O homem é bom. O atributo bom não entraria na balança como adicionado a cada um 
dos homens bons. 

Na teoria dos conjuntos existe a função do elemento de um conjunto é algo que não tem nada 
a ver com pertencer a um registro qualificável de universal. Essa é a tentativa da teoria dos con-
juntos: dissociar, desarticular de maneira definitiva o predicado do atributo. É o que chamaríamos 
de imaginário, aquilo no que mais se acredita, tem essência. A teoria dos conjuntos, vai nos dizer 
como podemos aprender este Um que é distinto do Um da classe, do Um que unifica. Ele é o Um 
da diferença (192). 
C-O UM DA DIFERENÇA É O UM DO NUMERO. 

O Um da diferença é o Um do número, este Um pode nada ter a ver com a realidade (a de 
Aristóteles, do um do eu, da classe e do atributo). É neste Um que se apoia a ciência, na existência 
lógica e não na existência natural. Esse é o Um da diferença que é o Um dos conjuntos se opõe 
ao Um da classe e se sustenta com relação ao dois. Nesta discussão Lacan dialoga com Platão 
e Aristóteles, as referências as ideias como vazio. Quando se trata de articular sua consequência, 
esse Um de diferença tem que ser contado como tal no que se enuncia daquilo que ele funda que 
é conjunto e que tem partes. O Um de diferença é não apenas contável, como tem que ser contado 
nas partes do conjunto. 
D - O UM DO MESTRE É OUTRO NÍVEL DO UM

Num primeiro momento, quando o sujeito pode abrir mão do Um do corpo, da mesmidade, 
segue buscando o Um do Outro, e o que encontra é o Um sozinho. De onde surge esse Um? Uma 
resposta rápida seria é o Um do discurso. O discurso instaura a possibilidade de contar o Um. Se 
não tivesse um discurso que permitisse dizer, “Um é Um” e “Outro é Outro”, o sujeito seria uma 
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espécie de pedaço de corpo de alguém. 
Platão toma o Um por meio de uma longa elaboração discursiva, só há Um no discurso, mas 

ao mesmo tempo, esse Um escapa. Lacan assinala que um testemunho disso são as entrevistas 
preliminares. Platão já encontra de saída esse Um, que não é o Um do corpo, o Um que vou pegar 
e escapole ele vai mais longe ao mostrar que o discurso cinde, localiza a falha do real. O Um de 
Platão é o binário, nem é o Um que engloba. Esse vem junto com uma hiância (127).
E - O HÁ-UM DE LACAN NÂO É O UM DA ORÍGEM

Há-Um, expressão criada por Lacan para distinguir do Um que seria em referência a uma en-
tidade externa, referência ao pai. Lacan diz que é sempre do significante que fala quando fala do 
Há-Um. 

O Há-Um na análise seria chegar à primeira relação que forjou a marca com o gozo originário. 
O Há-Um, assinala que é contra um fundo de indeterminação que surge a possibilidade do há. A 
pergunta começa então a propósito do que quer dizer isto, algo de Um [de l´Un]. É que, a partir do 
momento em que o Um é enunciado, o de já não aparece senão como um pedúnculo insignificante 
sobre o que vem a ser esse fundo (125). Começamos então do Um, quando dissemos que tinha 
alguma coisa que se destaca contra um fundo, o real em excesso sobre o significante. A análise 
busca chegar a esse Um, dar lugar para esse Um. 

De onde surge esse Um? É exatamente da primeira hipótese de Platão (125).  Do ponto em 
que Platão consegue circunscrevê-lo. Há-Um não significa há um indivíduo, a existência desse 
Há-Um é puramente matemática, ou seja, totalmente desprovida de sentido (181). É o Um verídico 
numa análise, esse Um que se fez com o abandono de algum gozo que manteve alguma coisa, 
sustentou na tensão parte-elemento, esse Um que é para valer esse é o Há-Um de Lacan. 
F - O [S1] DO DISCURSO ANALÍTICO, NÃO É O [S1] COMO AGENTE DO DISCURSO DO 
MESTRE.  

Temos o Um do corpo de saída, o Um que repete que está na base do falar que denuncia com 
certa repetição em relação a uma estrutura significante. A entrada em análise clássica é pelo dis-
curso do mestre, na posição de saber. Busca-se um saber, uma resposta redonda, o par S1-S2, 
este não é o percurso de uma análise. Buscamos o Um do Outro e encontro mais Uns. No discurso 
do mestre os afetos são a jurisprudência (220). O Um no discurso do mestre é outro nível do Um. 
Buscamos o Um do Outro e encontramos o Um que dá uma certeza de ter encontrado, mas não 
encontrou. Continuamos a busca, é por ai que a análise anda. O mestre só pode dizer o Um da 
origem pela metade, ou como resto, relança-o infinitamente. É preciso encontrar alguma coisa, 
aquilo que Lacan nomeia como Há-Um, que assinala que é contra um fundo de indeterminação 
que surge a possibilidade do há. O Um do discurso do mestre, ele existe, é o prometido, é o mes-
tre, mas não existe o há, é por isto dizemos que é o Um está no infinito.
REFERÊNCIAS DE PESQUISA

Boletim da EBP - Diretoria na Rede: (http://www.ebp.org.br/haun).
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ICP. Inédito. Ele escreveu esse texto.
ZBRUN, Mirta. Org. BIBLIO ESPECIAL. Referências Seminário Livro 19...Ou pior (1971-1972). 

2013. Edição Bilíngue.  . KBR – Editora Digital Ltda. 
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TEMA II - QUE REALIZAR COM O DESEJO
Lenita Bentes

Esta não é uma articulação fácil: o desejo e sua realização. O desejo é a essência do homem 
e, o inconsciente é o lugar da circulação do desejo. Lacan, nesta aula, faz um cruzamento da rea-
lização do desejo com a formulação, promovida pela religião cristã, do Juízo Final. Esta, coloca a 
questão de saber, e isto seria o mais conveniente, em vez do Juízo Final se, nesse dia, o que tiver-
mos feito para realizá-lo, o desejo, não pesará tanto quanto aquela que não a recusa em nenhum 
grau, que não a contrabalança, de forma alguma. Enfim se teremos ou não feito o que chamamos 
o bem.
PROPOSIÇÕES
A- A ESTRUTURA DO DESEJO NÃO É SÓ FUNÇÃO DE OBJETO NEM SOMENTE DE SUJEI-
TO.

 Lacan distingue pela evanescência do sujeito, o objeto, ou seja, que ele tem a função de 
significar esse ponto em que o sujeito não pode se nomear, “onde o pudor, direi eu, é a forma real 
daquilo que se monetariza nos sintomas em vergonha e em desgosto”.
Quanto ao objeto, parceiro original do homem, não tem nome nem corpo, objeto do 
qual o homem goza ao incorporá-lo nos itinerário de uma fala.

Quanto ao sujeito, Lacan assinala um ponto de comédia, como o que há de mais profundo no 
acesso ao mecanismo da cena. Ela, a comédia, permite uma descontinuidade levando ao Witz. 
Permite a decomposição espectral daquilo que é a sua situação no mundo. A comedia está além 
do pudor. A formalização dos complexos circuitos do grafo aconteceu em decorrência desse pri-
meiro momento clínico, em decorrência das chamadas “técnicas verbais dos chistes”. 
B- HAMLET DEFINITIVAMENTE ABOLIDO NO SEU DESEJO

Isto fica claro em todo o texto do seminário, mas Lacan faz aqui uma comparação com a 
comédia para dizer que esta é uma “curiosíssima apanha desejo”, pois este aparece na comédia 
ali aonde não o esperávamos. Além disso, o pai ridículo, o virtuoso, o devoto hipócrita, são estes 
personagens com os quais fazemos a nossa comédia. Porque, “O desejo na comédia é desmas-
carado mas não refutado.”
C- O SUJEITO NÃO SABE ONDE ESTÁ 

Na medida em que deseja não sabe onde está em relação a articulação inconsciente. Onde 
está ele, esse sujeito enquanto tal? Ele está no ponto onde deseja? Não, ele não está onde deseja 
mas em algum lugar na fantasia. Situar isto é de onde depende nossa conduta na interpretação. O 
sujeito em analise se põe a fantasmar.  

É parte da transferência que por vezes inclui o analista na cena, como o paciente que Lacan 
cita nesta aula, a saber, o sujeito está no fantasma. Em algum lugar ele se deseja desejante.  Esta 
é a estrutura do desejo neurótico, pois no fantasma perverso não se trata disso de, “eu me desejo 
desejando, e me desejo desejando desejado” assinala Lacan.  Para fazer a distinção ele comenta 
sobre o exibicionista e anuncia seu comentário sobre o voyeur, para o qual  a fenda, é a fenda do 
desejo. O próprio sujeito se reduz ao artifício da fenda como tal, pois na fantasia ele é fenda.  O 
voyeur e o exibicionista se introduzem na situação, numa situação em que o outro não vê o “eu me 
via”, uma situação de gozo inconsciente do outro. É esta fenda simbólica que nos permite situar o 
perverso. Ele, o  perverso,  visa o desejo do outro e acreditar aí ver o objeto.

“O neurótico não pode desejar, que lhe falhe, de tanto que deseja!” a razão para tal é estar o 
falo ai implicado. Lacan encerra esta aula abordando a distinção entre foraclusão e discordância. 

REFERÊNCIAS DE LETURA
Shakespeare, W.,“A tragédia de Hamlet. Príncipe da Dinamarca”. Livrara José Olimpo Edito-

ra. Rio de Janeiro, 1955.
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CAPÍTULO XXIV
 A DIALÉTICA DO DESEJO NA NEUROSE 

TEMA I: A PERVERSÃO, AO POR EM CENA O GOZO VIVIDO 
COMO ULTRAPASSAMENTO, ENSINA SOBRE O DESEJO QUE 
NÃO SE DEIXA REGULAR PELA LEI.
Clarisse Boechat

Watermelon Tongue– 2012 – Valérie Hegarty

O interesse de Lacan pelo desejo nas últimas lições do Seminário 6 se justifica na medida em 
que o desejo descortina que o Édipo não é a sua única solução, mais que isso, ele é “apenas e 
também sua forma “normal”, normalizada, sua prisão” – afirma Miller (2013, p. 15) em entrevista 
concedida ao jornal Le point. A abordagem da a perversão neste momento, visa o ela comporta de 
desvio, ao desmentir a metáfora paterna advinda do Édipo como reguladora de gozo e demonstrar 
o núcleo perverso de todo desejo. 
PROPOSIÇÕES 
A- O MASOQUISMO COMO FACE PERVERSA DO DESEJO

Lacan resgata o texto freudiano “Bate-se em uma criança”, onde Freud comenta detalhada-
mente uma fantasia de espancamento realizado por um homem a uma criança (FREUD, 1919/1996 
p.200) para elucidar a relação do desejo com o gozo apontando o caráter masoquista da cena. 
Este gozo é qualificado por Lacan não como a solução do desejo, mas com seu “esmagamento” 
na articulação fantasmática. 

Reportando-nos ao texto freudiano, na divisão proposta da cena em três momentos distintos, 
Lacan aponta que na segunda etapa vem à tona o “instante fantasmático” que “desempenha o pa-
pel de índice” e se eterniza “fazendo ponto de amarra de alguma coisa completamente diferente, 
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a saber, o desejo do sujeito”. O desejo que aparece como sendo do Outro leva Lacan a se pergun-
tar sobre a natureza da manobra do sujeito ao se colocar como vítima do Outro espancador para 
responder que aí “consiste o passo decisivo de seu gozo na medida em que desemboca no mo-
mento fantasmático em que ele deixa de ser ele mesmo”. Éric Laurent (1993/2012, p.41) observa 
que “trata-se de explicar, como, entre o primeiro e esse segundo tempo há mistérios formidáveis, 
porque é no segundo tempo, esse tempo inexistente, que o prazer é intenso. Lá, onde o prazer é 
intenso, não há representação”. 

Cinco anos mais tarde, em seu Seminário 11 Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise 
(1964/1998) Lacan dirá que o ponto fundamental da fantasia de ser espancado pelo pai é que dela 
o sujeito retira sua quota de satisfação libidinal, ao supor no Outro, no caso naquele que espanca, 
um gozo que na verdade lhe concerne, concerne ao próprio sujeito. Nesta fantasia se apresentaria 
uma experiência primária de passividade sexual na qual o sujeito se reduz ao objeto a na relação 
com o Outro, posição na qual ele desaparece para subsistir como dejeto ou instrumento, objeto 
de um gozo Outro. 

Assim, é interessante notar ainda no Seminário 6 que Lacan adverte em relação ao perigo 
desse gozo que “abre diante do sujeito o abismo do desejo como tal” em que ele só pode subsistir 
ao preço de não ser “nada mais que este relampejo do objeto”. O masoquismo se colocaria na ver-
tente da afânise, dimensão da fantasia onde o sujeito se anula em função de um objeto. Haveria, 
portanto, na construção da fantasia, uma montagem pulsional e certo consentimento do sujeito de 
se apagar sob o objeto desvelado pela natureza perversa do desejo. 
B- A AFÂNISE NÃO CONCERNE AO DESAPARECIMENTO DO DESEJO, MAS DO SUJEITO

Ao remarcar a função de causa do objeto a, que, irremediavelmente perdido não poderá ser 
encontrado de forma a obturar a metonímia do desejo, Lacan afirma que a afânise não concerne 
ao desparecimento do desejo, mas apenas do sujeito. Este desliza em seu desejo na ausência de 
um objeto que lhe complete e obtém sua parcela de gozo ao recuperar a dimensão da perda em 
ele se coloca como “relampejo de objeto”, “buraco”.

Este é um primeiro desenvolvimento do que veremos Lacan avançar em seu Seminário 11 
(1968-1969/2008, p.175) ao nos indicar a dimensão em que o sujeito se coloca como objeto na 
pulsão da seguinte forma: “Eu lhes mostrarei [...] que o sujeito, assumindo o papel de objeto, é 
exatamente isso que sustenta a realidade da situação do que se chama pulsão sadomasoquista. 
[...] É que o sujeito se faz objeto de uma vontade outra”. O objeto tem “essa função precisamente 
de significar esse ponto em que o sujeito não pode se nomear, onde o pudor, direi eu, é a forma 
real daquilo que se monetariza nos sintomas em vergonha e em desgosto”, diz Lacan. Trata-se, 
portanto, do percurso empreendido por Lacan para dar conta do gozo concernente ao objeto pe-
queno a. 
REFERÊNCIAS NA OBRA DE LACAN

FREUD, Sigmund. ‘Uma criança é espancada’. Uma contribuição ao estudo da origem das 
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Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, v.17, p.19-218, 1919/1996.
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LAURENT, Éric. A psicanálise e a escolha das mulheres. Belo Horizonte: Scriptum Livros, 
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MILLER. (2013) Lacan: professor do desejo. Opção Lacaniana – Revista Brasileira Interna-
cional de Psicanálise, ano 4, n.12, 2013. Disponível em: http://www.opcaolacaniana.com.br/pdf/
numero_12/lacan_professor_desejo.pdf. Acessado em: 21/12/2014
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TEMA II
HIFLOSIGKEIT, O ABISMO DO DESEJO DO OUTRO
Paula Issberner Legey 

O termo Hiflosigkeit foi usado por Freud em diversos momentos. No “Projeto para uma psico-
logia científica” ele o utilizou para indicar um excesso de excitação que é vivido pelo recém nasci-
do como traumático na medida em que ele é incapaz, através de suas próprias forças, de dar um 
destino a esse excesso. Lacan toma o termo alemão utilizado por Freud para indicar a abertura 
representada pelo desejo do Outro diante do qual o sujeito precisa se situar. Ele associa essa pa-
lavra, traduzível como desamparo primordial, à posição do sujeito de encontrar-se sem recursos 
diante do desejo. Essa abertura é a mesma daquela que Freud nomeou umbigo dos sonhos, o 
ponto obscuro para onde todas as associações ao mesmo tempo convergem e desaparecem. Em 
relação a isso o sujeito vê abrir-se diante de si uma hiância, que o enviaria a outra hiância e que, no 
limite, engendraria um reenvio ao infinito na direção de um outro desejo. Assim une-se a questão 
sobre o desejo do Outro com o desejo do sujeito, o que Lacan expressou através da conhecida 
frase “O desejo do homem é o desejo do Outro”. 

PROPOSIÇÕES
A. O OBJETO FÓBICO PROTEGE O SUJEITO DA APROXIMAÇÃO DO DESEJO

Lacan faz referência a um famoso caso clínico de Freud, o caso Hans, retomando algo que 
já havia trabalhado no seminário livro 4. Ele indica que o ponto essencial do nascimento da fobia 
do menino não era nem tanto a rivalidade com relação a sua irmãzinha e tampouco a excitação 
experimentada no órgão sexual. O essencial é que Hans se vê confrontado ao desejo da mãe, o 
que levanta a questão de seu próprio desejo, a qual ele se encontra sem recurso para enfrentar.

A eleição do objeto fóbico torna-se uma solução na medida em que funciona como uma me-
diação em relação a essa dependência absoluta em que ele se encontra quanto ao desejo do Ou-
tro. A fobia protege o sujeito da aproximação do seu desejo, tornando-se um anteparo em relação 
a algo diante de que ele não poderia senão desaparecer como sujeito. 

A mãe de Hans ocupa o lugar do Outro todo poderoso que poderia responder a todas as suas 
demandas, mas também marcada pelo mistério suplementar de estar ela mesma aberta a uma fal-
ta cujo sentido parece naquele momento a Hans estar em alguma relação com o falo que ele não 
tem. É esse nível da falta a ser da mãe que retorna a Hans como insustentável.

B. O NEURÓTICO SENTE A APROXIMAÇÃO DE SEU DESEJO COMO UMA AMEAÇA DE 
PERDA

O sintoma neurótico visa interditar um gozo que é perigoso porque abre diante do sujeito o 
abismo do desejo, que ameaça com a possibilidade de desaparecimento do sujeito nesse umbigo, 
ponto cego onde as representações falham. Assim, em conformidade com a afirmação freudiana 
de que o sintoma é uma solução, Lacan afirma que o sintoma se produz no ponto onde o sujeito 
se engancha. Ele indica a fobia, a histeria e a neurose obsessiva como três formas de sustentar 
desejo diante do desejo do Outro. A estratégia da histeria é tornar o manter o desejo insatisfeito, a 
da neurose obsessiva consiste em adiar a entrada em cena do desejo.

Com relação ao desejo histérico, Lacan faz referência ao caso citado por Freud na “Interpreta-
ção dos Sonhos” e que ficou conhecido com bela açougueira. A paciente deseja comer caviar, mas 
ela não quer, precisamente, que seu marido lhe dê caviar. É preciso que esse desejo mantenha-se 
insatisfeito. A operação histérica consiste em fazer obstáculo ao gozo como uma maneira de con-
tinuar desejando. Assim, a histérica ocupa o lugar do significante fóbico na medida em que é, ela 
mesma, o obstáculo em questão.

A estratégia do obsessivo consiste em nunca estar verdadeiramente ali onde alguma coisa de 
seu desejo está em jogo. O engajamento em seu verdadeiro desejo é sempre adiado para amanhã. 
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É desse desaparecimento do sujeito na aproximação do desejo que ele faz sua arma e seu escon-
derijo, ou seja, ele serve-se dessa estrutura para estar em outro lugar. Assim, ele se esquiva do 
perigo de desaparecer diante do desejo, mas ao mesmo tempo, é essa a forma que ele encontra 
para manter-se desejante.

Em todos os casos, indica Lacan, o apelo do sujeito é por algo que se apresente numa posi-
ção terceira em relação ao desejo e que faça com que seja possível ele se sustentar.
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TEMA III-  O FALO E A LEI 
Patrícia Paterson

O falo não é pura e simplesmente um órgão. Lá onde ele é órgão, ele é o instrumento de um 
gozo, ele não está integrado no mecanismo do desejo. Para apreender do que se trata neste me-
canismo, é preciso tomá-lo a partir de um outro ponto de vista, a saber, o da cultura. Freud (1913) 
abordou, em Totem e Tabu, o mito do assassinato do pai primevo, que Lacan retoma aqui para 
pensar a função do interdito e da lei simbólica. Faz referência à lei da aliança e do parentesco, tra-
balhada por Levi-Strauss (1908), para indicar que é sobre o desejo sexual que se edifica a ordem 
primordial de trocas pela qual se instaura o vivo, no que a antropologia chamou de interpsicologia 
humana. É neste nível que surge a significação fundamental do falo.
PROPOSIÇÕES
 A-- O FALO É O PONTO-CHAVE DAS FUNÇÕES SIGNIFICANTES

Para sustentar seu desejo é necessário que, a cada vez, o sujeito faça apelo a alguma coisa 
que se apresenta em uma posição terceira em sua relação com o desejo do Outro. O papel disto 
que está em questão é permitir ao sujeito simbolizar sua situação em relação ao Outro Real, isto 
é, manter em ato uma situação tal que ele possa nela se reconhecer e se satisfazer como sujeito. 
Uma vez em análise, o sujeito poderá tomar a via reflexiva, podendo dar-se conta de sua posição 
enquanto sujeito, de suas atitudes paradoxais, que fazem dele um neurótico com seus sintomas. 
Isto só é possível, pois aí intervém este elemento que a experiência analítica nos ensina a tomar 
como um ponto chave das funções significantes, a saber, o falo. O sujeito precisa se situar em 
relação ao significante fálico para que a relação a que aspira, do $ diante de a, seja sustentável.
B -O SIGNIFICANTE FÁLICO TEM A FUNÇÃO DA LEI NA ECONOMIA INCONSCIENTE

O falo é o sujeito, enquanto objeto do desejo sexual. Este último, para empregar a terminolo-
gia antropológica, está submetido à lei da fecundidade, cujo significante - o pai - faz a regulação 
do desejo, enodando-o à lei. Trata-se, aí, da dialética do desejo, que neste capítulo Lacan resume 
como se segue. O sujeito se apresenta enquanto falo na lei das trocas, a qual se define pelas re-
lações fundamentais através das quais é regulada a articulação do desejo na cultura, ou seja, as 
ligações reais, as relações com os outros reais, a “geração real da linhagem”. É sobre este trajeto 
de funcionalização do sujeito enquanto falo, que se interpõe o desejo. No desejo, com efeito, se 
exprime o ser do sujeito, no ponto da sua perda, ou seja, ele falta-a-ser, e é essa falta que reen-
contra a função fálica, donde se produz um ponto de equilíbrio, tal como abordado por Lacan no 
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sonho de Ella Sharpe e no “ser ou não ser” de Hamlet, já trabalhados em capítulos anteriores. No 
caso da tragédia de Hamlet, vemos entrar em jogo uma escolha típica da posição neurótica de 
desejo. Ou bem “não ser”, não ser o falo para o Outro, e desaparecer, faltar a ser, ou bem, se ele 
o for, “não o ter”. É neste jogo que o neurótico experimenta a aproximação de seu desejo como 
uma ameaça de perda, de modo que a assunção como sujeito é assimilada ao caráter imaginário 
do conflito entre ter ou não ter o falo.
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LEVI-STRAUSS, CLAUDE – “As estruturas elementares de parentesco”, 1908. Lacan cita 
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CAPITULO XXV
OU ... OU ... DO OBJETO
Leonardo Scofield

Lacan anuncia, neste capítulo, que há algo de instrutivo, notavelmente, nos erros, nas er-
rancias. Ele diz que os impasses e hesitações revelam a estrutura mesma da realidade à qual se 
interessa. Em seguida, ele se refere a um trecho do artigo “The Ego in Perverse Relationships” que 
afirma não haver um conteúdo inconsciente específico nas perversões sexuais, pois poderiam 
também ser encontradas em neuroses e psicoses. Lacan adverte, com isto, a importância em 
distinguir fantasias perversas e perversão. A perversão é evocada aqui como uma relação anormal 
erotisada, não tendo nenhuma relação ao objeto, por isso Lacan a caracteriza como um “vertu 
dormitive”. Assim ele convoca uma investigação sobre a relação da fantasia e da perversão para 
situar a relação do objeto entre tê-lo ou sê-lo.
TEMA I –  FANTASIA E PERVERSÃO.

A primeira referência Lacaniana a respeito da perversão e sua relação com a fantasia é ao 
texto de Freud “Os três ensaios sobre a teoria da sexualidade”. Ao afirmar que há uma tendência 
perversa polimorfa na sexualidade infantil, Freud descobre a estrutura da fantasia inconsciente. A 
partir de então é feita uma alusão à clínica para situar o desejo e a natureza de seu objeto. Para 
verificarmos como o sujeito apreende a realidade e sua relação com o desejo Lacan faz uma di-
gressão teórica com referência a Glover e Kleine colocando-a a prova a partir de alguns conceitos, 
por exemplo, o de objeto bom e mau e sua distância do sujeito. Em seguida algumas críticas são 
feitas na perspectiva de estabelecer um rigor conceitual entre perversão e fantasias inconscientes 
perversas.
PROPOSIÇÕES:
A – O DESEJO SE SITUA NO ALÉM DO NOMEÁVEL, NO ALÉM DO SUJEITO

Lacan refere-se ao modo que o perverso demonstra sua “fantasia”. Para isto ele toma como 
metáfora “o trailer”, trechos cortados de um filme que apetecem o retorno do telespectador para 
assisti-lo. Segundo ele, o aspecto sedutor do trailer está no fato de que os trechos exibidos es-
tão fora da cadeia de sentido, em ruptura com o tema. O processo analítico referido por Lacan 
reconecta a fantasia no contexto, na história do sujeito pela estrutura dramática presente em seu 
discurso. No entanto, é importante ressaltar que a desinserção pela qual se apresenta a fantasia 
perversa confirma que a posição do desejo situa-se no além do nomeável, no além do sujeito.
B – A DISTÂNCIA DO OBJETO É O QUE SUSTENTA O DESEJO.
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Lacan mantém a perspectiva de investigar algumas construções teóricas e instruir-se pelos 
problemas que elas apresentam. Refere-se aos que iniciaram o trabalho sobre as “fases correlati-
vas” - Abrham, Ferenczi e outros - que dizia que a uma determinada forma da libido respondia es-
pecificamente uma estrutura do ego. Lacan diz que falta rigor em aspectos clínicos e que há uma 
elaboração inapropriada na oposição entre “objeto parcial” e “objeto total”. Outra crítica feita por 
Lacan refere-se à “mauvaise distance mantenue à l’objet”, à má distância mantida do objeto pelo 
obsessivo. Sua crítica é com relação ao caráter decisivo desta distância ao neurótico obsessivo, 
como diz Maurice Bouvet, sendo que em algumas posições perversas, como no fetichismo, a dis-
tância do objeto é ainda mais evidente. Lacan extrai disto que a distância é ineliminável do desejo, 
ela é mesmo o que o mantém, o que o sustenta. Ele se pergunta como se sustentaria o desejo lá 
onde se realizaria o mito de uma relação ao objeto sem distância.

Além disso, Lacan critica a tal “má distância do objeto” no que diz respito ao fato de que de-
veria ser corrigida na análise por uma identificação ideal ao analista, este não considerado como 
objeto, mas como um protótipo que tem uma relação satisfatória ao objeto.
C – O SUJEITO SE MANIFESTA COMO SER ATRAVÉS DO DISCURSO

Glover é outro autor referido por Lacan por seus méritos e pelos méritos de suas errancias. 
Lacan evoca suas elaborações cronológicas sobre as neuroses e psicoses na tentativa de localizar 
em que momento as perversões se inscrevem e a qual modo de relação do sujeito ao real elas 
correspondem. Glover e Klein acordam-se em alguns aspectos sobre a projeção e introjeção como 
mecanismos de apreensão da realidade e têm a noção de fantasia com a função de oragnização 
da realidade pelo sujeito. Lacan faz referência à teorização Kleiniana sobre os objetos fóbicos e o 
que chama de contra-fóbicos como testemunhos de uma visão unilateral de conquista da realida-
de.

O ensinamento de Lacan propõe algo que não se restringe ao experimental como a fobia de-
duzida e instaurada de um medo. Ele propõe como condição para se deduzir uma fobia, por exem-
plo, que se consinta com a função significante. Isto não se daria apenas pela relação do sujeito 
com o meio, nem com alguma realidade, senão com a realidade da dimensão da linguagem. Sua 
perspectiva se apresenta pelo fato de que o sujeito se manifesta como ser através do discurso. 

TEMA II – OBJETO KLEINIANO
 Lacan retoma a dialética Kleiniana em suas etapas da fase paranoide e da fase depressiva 

em que se distingue os objetos bons e maus projetando-os ou introjetando-os. Ele chama a aten-
ção para o fato de que o objeto assim constituído apresenta uma função de oposição significante 
para além do adjetivo a ele atribuído. Em reflexões sobre a distinção didática entre a introjeção e 
projeção, Lacan evidencia a importância da constituição do sujeito em relação ao Outro referindo-
se ao “Estádio do Espelho”. Além disso, ele evoca o mito edípico para retomar a relação do sujeito 
com o desejo e a demanda tendo ou sendo o objeto.
PROPOSIÇÕES:
A – A DIALÉTICA KLEINIANA APONTA PARA A FUNÇÃO DO SIGNIFICANTE

 Lacan evoca as fases descritas por Kleine como paranoide e depressivas, respectivamente, 
nas quais se introjeta os bons objetos e se rejeita os maus. No entanto, ele evidencia a partir disto 
carater transicional do mesmo objeto, a mãe. O objeto em si assume aí uma função de “oposição 
significante”. Para  ara além do carater bom ou mal do objeto Kleiniano no processo de apreensão 
da realidade pelo sujeito, o que vale ressaltar é a função significante que ele assume.
B – O MAU OBJETO INTERNO INSTAURA A DIALÉTICA ENTRE TER OU SER O OBJETO.

 A introjeção dos bons objetos e a rejeição dos ruins determinam a estruturação do sujeito, 
segundo Mélanie Klein. Mas Lacan adverte que para que haja esta relação é imprescindível que o 
sujeito se considere como um “todo” em sua dimensão de dentro e fora. Tal consideração só se 
efetiva após o estádio do espelho no qual o sujeito se constitui como unidade a partir da imagem 
do Outro, e notavelmente, a partir de suas insígnias. 

 Além disso, a dialética Kleiniana apresenta o “objeto problemático”, ou melhor, o “mau ob-
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jeto interno”, aquele situado entre o que transborda de suas primeiras identificações à mãe e o i(a). 
A questão se instaura a partir da introjeção de um objeto mau sendo que os objetos bons seriam 
introjetados e os maus seriam rejeitados. Lacan se serve de uma homofonia da língua francesa 
para evidenciar a questão: enquanto o sujeito “est” é identificado ao objeto, é defendido que ele o 
tenha “ait”. Cabe ressaltar que a pronúncia do verbo ser, “est”, é a mesma do verbo ter no subjun-
tivo tenha, “ait”. Introduz-se assim a questão crucial do sujeito entre ser ou ter o objeto.
C – UM OBJETO NÃO PODE SER SITUADO NA RELAÇÃO COM A DEMANDA

 Lacan evoca um caso clínico de uma criança inibida apresentado por Mélanie Klein em “A 
importância da formação de símbolos no desenvolvimento do ego”. Ele se refere ao fato de que 
a criança responde à tentativa de contato de Klein por uma demanda: “será que a enfermeira vai 
vir?”. Ela diz em seu texto que a criança retoma contato com os objetos dos quais estava sepa-
rada, dentre eles uma tesoura. Com esta, a criança destaca um pedaço de carvão de um jogo de 
trem com o qual brincava e Lacan chama a atenção para o fato de que é deste pedaço destaca-
do da cadeia significante que se estabelece a relação do sujeito com o objeto e não a partir da 
demanda estabelecida com a questão sobre a possível vinda da enfermeira. Lacan afirma que o 
objeto não é situado com relação à demanda. 
TEMA III – DESEJO E DEMANDA

Lacan segue sua investigação a partir dos relatos clínicos de Kleine questionando-se sobre 
a estrutura da demanda e sua relação ao desejo. Para ilustrar esta disjunção Lacan refere-se ao 
complexo de édipo na mulher para evidenciar que não se trata de uma satisfação de uma neces-
sidade, nem de uma demanda, mas de um desejo que se manifesta entre ter, ou ser o falo. A partir 
de então ele esclarece com mais rigor a distinção entre as fantasias perversas e a perversão e 
evidencia o lugar do objeto de desejo a partir da metáfora paterna que interdita o ser e ter o falo 
impondo a disjunção ou... ou... que intitula este capítulo. 
PROPOSIÇÕES:
A – TODA EXPERIÊNCIA SE SUSTENTA NA DIMENSÃO DO DESEJO

 Lacan se pergunta o que querem os sujeito que procuram uma análise. Seria uma satisfa-
ção, um bem estar, ainda que um não implique necessariamente no outro? Certamente não seria 
pela redução de seus desejos a suas necessidades. Nas coordenadas de sua demanda o que se 
encontra é que o sujeito não confia em seu desejo, ele não o sustenta, diz Lacan. Com referência 
a Freud concernindo o complexo de édipo na mulher, Lacan diz que ela não entra no édipo pela 
via da  demanda de uma satisfação, mas de ter o que ela não tem, a saber, o falo. Ante o paradoxo 
de satisfazer uma demanda ou sustentar o desejo face ao que não se tem, Lacan afirma que toda 
nossa experiência, seja como analista ou como analisante se sustenta na dimensão do desejo.
B – A FANTASIA INCONSCIENTE DE UMA MULHER É SIMILAR À DE UM PERVERSO EM 
SUA RELAÇÃO COM O OBJETO FÁLICO

 Ainda com referência à demanda da mulher de ter o falo, Lacan afirma que ela sempre o 
terá, e insiste, enquanto significante, no homem. “Ela o terá sempre, num certo momento de sua 
experiência, a menos”, ele diz. Ela sempre o terá enquanto separado dela. Esta é uma dimensão 
importante do objeto fálico enquanto significante na relação com o desejo. Isto instaura a dialética 
em que o falo, no nível inconsciente, que a mulher não tem, ela o é simbolicamente enquanto ela 
é o objeto do desejo do Outro. O que resulta na formula paradoxal em que, às vezes, ela o é, às 
vezes, ela o tem. No entanto, a “mulher ideal”, em seu mundo fantasioso, tem e é o falo. Isto resulta 
em uma similaridade de sua formula inconsciente com a de um perverso. 

 Apesar de sua fantasia inconsciente, a mulher faz equivaler todos os objetos que dela se se-
param ao estatuto de objetos fálicos. Por exemplo, seus filhos, que se tornam objetos de desejos. 
Este é um dos aspectos que explicaria a menor frequência de estruturas perversas nas mulheres 
que experimentam o desprendimento dos objetos no real de seus corpos.
C - A FUNÇÃO FÁLICA IMPÕE AO SUJEITO A DISSOCIAÇÃO EM QUE OU ELE NÃO É O 
OBJETO, OU ELE NÃO O TEM

 Lacan continua sua referência na relação da mulher com o objeto fálico para demonstrar a 
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função fálica na ordenação no nível do objeto. Ele retoma sinteticamente o grafo concernindo a 
demanda para evidenciar que da relação do S/ com o A/ produz-se como resto o objeto a, objeto 
de desejo irredutível e não demandável. A mulher que se faz objeto de amor do Outro acorda gran-
de importância no que há nela fazendo questão das declarações de seu parceiro. Enquanto signo 
do pequeno a, uma mulher atribui a si o valor de prova de que o Outro, seu parceiro, se endereça 
a ela. Assim torna-se clara a diferença entre amor e desejo. Este em sua relação com o o ser, en-
quanto o amor relativo ao ter.

 Esta digressão permite a Lacan evidenciar a função fálica em que a metáfora paterna ins-
taura no objeto uma dissociação que valida a interdição: “ou o sujeito não o é, ou o sujeito não o 
tem.” Se o sujeito é o falo, ou melhor, o objeto de desejo materno, ele está interditado de tê-lo, de 
desfrutar dela pela lei do incesto. Por outro lado, se ele tem o falo que dizer que ele deixou de ser 
o falo da mãe por realizar a identificação paterna.

 O neurótico se serve desta alternância por uma metonímia regressiva, primeiro ele não o é 
depois ele não o tem. O sujeito não tem o falo para se afirmar e, de forma inconsciente, sê-lo. O 
Outro o tem enquanto ele inconscientemente o é. Enfim, ou se o tem, ou o é.
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CAPÍTULO XXVI
A FUNÇÃO DO SPLITTING NA PERVERSSÃO 
 Imagem do filme “Lolita”, de Stanley Kubrick

“O trieb implica em si o advento do significante”
Jacques Lacan
Aline Bemfica

Ao percorrer a literatura de Vladimir Nabokov e André Gide, Jacques Lacan demonstra as dife-
rentes respostas do sujeito confrontado à castração e o caráter decepcionante do desejo humano. 
Seu interesse pela distinção entre o desejo perverso e a estrutura perversa encontrou suporte no 
célebre ensaio freudiano intitulado “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade” (1905). A partir da 



- 15 -

Boletim da Escola Brasileira de Psicanálise

distinção entre pulsão e 
instinto e do lugar do de-
sejo na economia psíqui-
ca, Lacan traz importan-
tes contribuições para a 
elucidação da formulação 
freudiana “a neurose é, 
assim, o negativo da per-
versão” (FREUD, p. 157, 
1905). 

A partir da distinção 
entre pulsão e instinto 
Jacques Lacan confere 
peso ao conceito de pul-
são parcial, apresentando 
os modos do sujeito se 
relacionar com a castra-
ção. A constância da for-
ça pulsional e o circuito da satisfação parcial possibilitou a distinção entre a natureza da pulsão e 
do instinto. O instinto tem em seu horizonte um objeto a ser alcançado. Um objeto cujo estatuto é 
o da necessidade. Já no campo pulsional o objeto é o que menos importa. Pois o valor pulsional - 
em termos de satisfação - não diz respeito ao objeto, mas refere-se ao próprio circuito da pulsão 
em direção ao seu objetivo que é a satisfação. Ao final deste capítulo Lacan apresenta a potência 
do processo da sublimação a partir da reconversão do impasse do desejo na materialidade signi-
ficante. Tema este que será trabalhado no capítulo posterior.
TEMA I– O CARATER DECEPCIONANTE DO DESEJO HUMANO 

 Em 1905, no curioso tópico destinado às “aberrações sexuais”, Freud estabelece a definição 
das pulsões parciais, instaurando a ideia de desvio na dinâmica pulsional. A divisão do sujeito 
lacaniano, seja na neurose ou na perversão, é articulada ao lugar dado aos objetos parciais freu-
dianos em sua relação com o desejo. 

Tendo em vista a natureza parcial das pulsões e suas combinatórias diversas o acesso ao 
pretenso objeto da satisfação torna-se problemático. Ou seja, devido à parcialidade das pulsões 
a sonhada maturação genital, diferentemente do campo dos instintos, nunca é alcançada. Pois é 
apenas no campo instintivo que o objeto poderá ser cooptado mediante uma ação específica. 

Contrariamente, no campo pulsional, a fantasia fundada na articulação entre o sujeito dividido 
e o objeto parcial é o que sustenta o sujeito como desejante. O sujeito está presente na fantasia 
como sujeito do discurso inconsciente, representado pela função do corte, função essencial do 
discurso que sempre escapa ao sujeito.
PROPOSIÇÕES
 A . A ESTRUTURA DO DESJO NA NEUROSE É DE OUTRA NATUREZA QUE A ESTRUTURA 
DO DESEJO NA PERVERSÃO

A obra literária intitulada Lolita (1955), de Vladimir Nabokov, retrata uma relação amorosa 
sexual passional entre uma pré-adolescente e um homem mais velho. A leitura lacaniana da lite-
ratura de Nabokov introduziu a problemática da mola do desejo em dois tempos: o desejo como 
fulgurante, cintilação e, na vertente degradada, como realidade em escombros. Essa estrutura do 
desejo em dois tempos demonstra a relação do sujeito com sua fantasia na neurose. Entretanto, a 
partir dessa mesma obra e da dinâmica do desejo aí apresentada, Lacan acrescenta que ali onde o 
sujeito acede realmente ao objeto – no tempo dessa extrapolação, realiza-se a estrutura perversa.

 A radicalidade da posição perversa articulada ao desejo é interpretada a partir da regressão 
pulsional. Esta situa o sujeito dividido ao nível do discurso, na produção de um “trait singulier” no 
interior mesmo da fantasmática denominada, desde Freud, como masoquismo. 
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B. A PASSIVIDADE ESTÁ IMPLÍCITA NA RAIZ DE TODA SIMBOLIZAÇÃO
Lacan apresenta os tratados do gozo na relação do sujeito ao discurso do Outro. Retoma as 

conceituações freudianas formuladas em 1920 e introduz em sua leitura do pulsional - tal como 
situado no “grafo do desejo” - uma extrapolação: o masoquismo relaciona-se a um modo de sa-
tisfação pulsional próprio à condição da posição passiva do sujeito no discurso.

 Trata-se de um masoquismo estrutural, próprio à constituição do sujeito. Essa dimensão da 
passividade está, portanto, implícita na raiz de toda simbolização. Pois o sujeito se apreende como 
corte em alguma parte do discurso, sofrendo, portanto, o efeito de uma pontuação sobre seu ser.

TEMA  II -  A EXCLUSSÃO FUNDAMENTAL DO SUJEITO E OS ARRIMOS DO SER.
A dimensão essencial do gozo masoquista consiste na passividade experimentada pelo sujei-

to face ao outro que decide seu destino. Mas, além do registro do comportamento dito masoquis-
ta, o que está em questão é a posição do sujeito no discurso e em relação ao desejo do Outro. A 
referência à identificação primitiva ao falo da mãe e à identificação com a imagem simbólica - i (a) 
serão os elementos clínicos fundamentais neste momento da abordagem lacaniana do desejo na 
neurose e na perversão. 
PROPOSIÇÕES 
A- NUNCA HÁ SENÀO UM ÚNICO FALO NO JOGO DO DESEJO

A metaforização do Nome-do-Pai promove a metonímia do desejo e articula-se a falta-a-ser 
do sujeito. Tal como se apresenta na definição lacaniana do desejo: o desejo é a metonimia da 
falta-a-ser (LACAN, p. 1958). A partir da barra sobre o gozo materno instaura-se a metonímia da 
castração. Sendo esta correlata à impossibilidade de ser o falo que funda a condição da posição 
desejante do sujeito. Nesse encontro com o desejo do Outro o indivíduo neurótico utiliza de diver-
sas artimanhas para se manter alhures, ocupado que está em servir ao grande mestre. É preciso, 
portanto, que Deus esteja morto para que o desejo do neurótico possa despontar.
B- O PERVERSO IDENTIFICA-SE A FORMA IMAGINÁRIA DO FALO 

Como a castração é vivida na estrutura do desejo perverso? A perversão introduz a face real 
do desejo? Esses questionamentos - extraídos das considerações lacanianas - conduzem ao con-
fronto de ideias com M. Gillespie em sua abordagem a propósito do “fantasma de um fetichista”. 
Confronto pautado na rubrica da mãe freudiana e da mãe kleiniana. O “fantasma da vulva”, o 
“objeto mau” e o sexo feminino como paradigma do desejo na perversão se articulam à condição 
vivida pelo sujeito perverso como falo imaginário da mãe. 
TEMA III - O AMOR IDEALIZADO, A POTÊNCIA MATERNA E OS GOZOS DE CADA SUJEITO

A partir da obra de André Gide e da homossexualidade enfatiza-se a potência do amor ma-
terno idealizado. Ênfase dada por Lacan também ao revisitar a “jovem homossexual” (1920) freu-
diana. Lacan encontrará nos dois casos, na literatura e no caso clínico, o mesmo elemento clínico: 
“deixar-se cair” corresponde ao lugar de falo imaginário. Esse amor idealizado, elevado à última 
potência, apresenta a radicalidade da relação devoradora com mãe. E a esta relação respondem 
as errâncias do sujeito no campo pulsional e os gozos singulares a cada sujeito. 
PROPOSIÇÕES
A- NO CORAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO PRIMTIVA A ESTRUTURA DO SUJEITO PERVERSO 
PERMANECE

A referência à literatura de Gide enfatiza o fantasma da mãe devoradora como provocadora 
dos gozos mais primitivos, extraindo-se o seguinte axioma: na perversão o sujeito se identifica 
com o falo apreendido como objeto interno à mãe. Axioma que encontra ressonância na articula-
ção freudiana (1905) acerca da fixação à mãe e do narcisismo. A rubrica lacaniana parece seguir os 
mesmos passos de Freud demonstrando, a partir da referência à perversão, à homossexualidade 
e à mulher a dimensão potente do gozo materno.
B- NA NEUROSE O DESEJO DO OUTRO COLOCA O SUJEITO EM RISCO

O neurótico encontra-se perdido nos labirintos do desejo. A ironia lacaniana apresenta o neu-
rótico com as malas prontas para seguir em uma viagem sempre postergada. Tal como um indiví-



- 17 -

Boletim da Escola Brasileira de Psicanálise

duo pronto para partir, sem, entretanto, dar um passo, a não ser para pisar em falso, aprisionado 
que está em seu horror face ao desejo do Outro. Entretanto, a substituição do falo imaginário pela 
função simbólica do falo permite uma vacilação face ao gozo obsceno da mãe em sua potência 
devoradora.
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CONCLUSION ET OUVERTURE 
CAPITULO XXVII
A CAMINHO DA SUBLIMAÇÃO
La femme a dans la peau um grain de fantaisie. Désiré Viardot. 
Cap.XXVII (p.573)
Mirta Zbrun

No capitulo Vers la Sublimation, Lacan procura, a guisa de conclusão, elucidar e precisar os 
pontos cardeais em relação aos que se situa a “função do desejo”.  Destaca a critica da suposta 
realidade, a defesa da dimensão do desejo, a posição do real, a redução da pulsão ao significante 
e finalmente o valor da perversão, são os pontos assinalados por J. - A. Miller a titulo de chamada 
para a leitura desta aula final de 01 de julho de 1959. Interessar-se-á na estrutura do sujeito da ca-
deia significante e como o objeto vem adquirir seu estatuto real, cuja noção será a partir de agora, 
de um objeto real.  E o real como o que resiste à demanda, o inexorável, completa Lacan. 

TEMA I - CRITICA DA RELAÇÃO DO OBJETO
Lacan considera que nesse momento a clinica está dominada pela ‘relação de objeto’ e que 

tal rubrica da investigação se liga à experiência freudiana.  Ao ponto que a chamada relação de 
objeto domina “toda concepção que se faz do progresso da analise”.  Observa-se dessa forma um 
giro na orientação do seminário, quando, Lacan faz sua critica a ‘teoria das relações de objeto’ e 
postula que o objeto não está enraizado no Imaginário, mas é um ‘objeto real’. E constata que a 
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análise nesses casos parece se orienta a uma “normatização moralizante”. 
 Seja ele o seio no desmame como objeto de corte, o excremento que expulso, o objeto será 

sempre um objeto recortado no corpo, afirma Lacan.  Ainda acrescenta a voz e o olhar, como ob-
jetos parciais que compartilham esse caráter de objeto real.  Já os objetos pré - genitais são aban-
donados ao sabor da pulsão, a Trieb freudiana, considerada essencialmente como um significante, 
dessa maneira a pulsão terá a estrutura da cadeia significante.  Os objetos pré - genitais são nessa 
nova concepção, objetos da fantasia e estão intimamente relacionados com a pulsão. 
PROPOSIÇÕES
A- A RELAÇÃO DE OBJETO NÃO SE SITUA EM RELAÇÃO AO OBJETO SENÃO A NIVEL DO 
DESEJO, A TRAVÉS DA FANTASIA.

Lacan faz a critica aos pós - freudianos quando fala que o desejo implica uma relação com o 
objeto, intermediada pela fantasia.  Esclarecendo ainda que é possível ‘interpretar a fantasia’ pois 
ela mesma é a interpretação do desejo.  Isso acontece se partirmos da diacronia do desejo, con-
siderando ao mesmo tempo a sincronia marcada por um ponto de basta, ou um ponto de estofo.  
A saber, quando um significante único e singular, vem a dar sentido e significação (Beduetung) a 
cadeia significante. Deste modo ficaria demonstrado o valor da formula (da pulsão) que aparece 
no nível superior do grafo do desejo ($◊D): o sujeito dividido em relação de conjunção e disjunção 
referida a sua Demanda inconsciente. 
B- A CULTURA INSTAURA UMA DIALÉTICA QUE ABRE A FENDA AONDE SE SITUARÁ A 
FUNÇÃO DO DESEJO.

Lacan descreve a fantasia perversa quando ela se realiza no ato do exibicionista, por ex. no 
voyeur, e a compara essa fantasia perversa com a fantasia do neurótico. Retoma nesse momento 
o início de seu ensino e considera o Simbólico se dá no ‘corte’ da cadeia significante. 

TEMA II – A SUBLIMAÇÃO ESTÁ SITUADA NO NIVEL DO SUJEI-
TO LÓGICO.

No final do seminário vemos que a sublimação é situada por Lacan no nível do sujeito lógico, 
onde se desenvolve tudo o que se compreende como fazer criativo, justamente na ordem do ‘lo-
gos’. Tais criações são inseridas na sociedade e encontram seu lugar no plano social, com todas 
as questões e todos os riscos que envolvem, inclussive a reorganização dos conformismos previa-
mente estabelecidos, assinala Lacan. 
PROPOSIÇÕES
A- A PERVERSÃO REFLETE NO SUJEITO LÓGICO O  ‘PROTESTO’ CONTRA O QUE ELE 
(S/) PADECE A NIVEL DE IDENTIFICAÇÃO 

A perversão como ‘protesto’ é a resposta contra o que o sujeito se acredita ser na identifica-
ção.  Enquanto a identificação é a relação que estabelece e classifica as regras de um circuito de 
rotação. Por um alado, o conformismo, ou as formas socialmente de conformidade, da chamada 
atividade cultural para definir tudo o que na cultura se intercambia e se aliena na sociedade.  

Por outro lado, a estrutura da perversão, com o que no nível do sujeito lógico, representa “o 
protesto”. Esse protesto se eleva à dimensão do desejo, pois “o desejo é a relação do sujeito com 
seu ser”.
B- O ‘CORTE’ É O MODO MAIS EFICAZ DE INTERPRETAÇÃO A CONDIÇÃO DE QUE NÃO 
SEJA MECÂNICO.

O corte faz a união entre o Simbólico e a coisa real, assim como a fantasia (S/<>a) fazia a 
ligação entre os registros do Simbólico e do Imaginário no início deste seminário.  E ainda, corte 
traz a ‘presença do significante do desejo’. Lacan chega assim à sua máxima elaboração sobre o 
desejo e sua interpretação no fim do seminário, e vemos que ele termina posicionando o Eu (Je) 
inconsciente, no nível do gozo.
C – NA NOVA CLINICA O DESEJO DO ANALISTA ESTÁ ENRAIZADO NA ÉTICA DA PISCA-
NÁLISE.
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Ao citar Spinosa na sua Ética: “O desejo [cupiditas] é a essência mesma do ho-
mem”, Lacan anuncia no final uma ética da psicanálise que tem como ponto de 
partida o real.  Uma ética que assume o laço entre fantasia e pulsão, condição esta 
para a instância do gozo aparecer em seu ensino posterior, pois o desejo, em sua 
qualidade de desejo do desejo, está aberto ao corte, a saber, aberto ao ser puro, 
que nos é a representado por Lacan em seu mathema ( A/ ), o Outro em falta. Assim, 
o sujeito na análise não pode mais que confrontar-se com o desejo do analista, onde 
o analista se oferece como suporte de todas as demandas, porem não responde 
nenhuma. Finalmente cabe a Lacan dizer que á análise não é uma reconstituição do 
passado, um épos, senão um ethos. 
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