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O termo francês war, "muro" ou "parede" em por-
tuguês, foi muitas vezes, e o é neste livro, objeto 
de vários jogos de palavras por parte de Lacan, 
em especial sob a forma (a)mur (traduzida como 
"(a)muro" em Outros escritos, p.546). Embora te-
nhamos adotado o termo "parede" para traduzi-lo 
no título, em função da expressão coloquial "falar 
com as paredes", não nos furtamos, quando apro-
priado, a utilizar também a forma "muro" ao longo 
do texto. 



Nota 

Convidado a fazer no Hospital Sainte-Anne uma 
série de seminários mensais, destinados aos internos 
de psiquiatria, Lacan escolheu como título "O saber 
do psicanalista". É que alguns de seus alunos, talvez 
inspirados pela leitura de Bataille, haviam, na época, 
levantado a bandeira do "não saber". 

De fato, se as três primeiras dessas "conversas", 
como as chamou Lacan, corresponderam mais ou 
menos à sua idéia inicial, as quatro seguintes, em 
contrapartida, gravitaram em torno das questões 
abordadas no grande Seminário que ele conduzia na 
praça do Panthéon, nos espaços da Faculdade de Di-
reito, sob o título de "... ou pior". 

Respeitei essa cesura, inserindo as quatro em seu 
lugar cronológico, o Livro 19 do Seminário* onde 
fariam falta. As três primeiras, ao contrário, consti-
tuiriam nele uma digressão. Foram estas que reuni 
neste pequeno volume. 

Elas foram pronunciadas na capela do hospital 
nos dias 4 de novembro de 1971, 2 de dezembro do 
mesmo ano e 6 de janeiro de 1972. 

Jacques-Alain Miller 

* [acques Lacan, Le Séminaire, livre XIX, ...oupire, Paris, Seuil, 
2011 [cd.bras.: em produção]. (N.T.) 
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Saber, ignorância, 
verdade e gozo 
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Ao voltar a falar no Sainte-Anne, o que eu teria 
esperado é que aqui houvesse internos, que na 
minha época chamavam-se internos dos asilos, 
e que agora são dos hospitais psiquiátricos, sem 
contar o resto. 

Esse era o público que eu visava, ao retor-
nar ao Sainte-Anne. Tinha a esperança de que 
alguns deles se dariam o trabalho. Se há algum 
deles aqui - refiro-me a internos em atividade —, 
será que me dariam o prazer de levantar a mão? 
É uma minoria esmagadora, mas, enfim, eles me 
bastam perfeitamente. 

Partindo disso, e enquanto eu tiver fôlego, 
tentarei dizer-lhes algumas palavras. 

Essas palavras, como sempre, faço-as de im-
proviso, o que não quer dizer que não tenha algu-
mas notinhas. Elas foram improvisadas hoje de 
manhã, porque trabalho muito. Vocês não devem 
julgar-se obrigados a fazer o mesmo. 

Insisti na distância que há entre o trabalho 
e o saber. Não nos esqueçamos de que, esta noite, 
é saber que lhes prometo, portanto, não há muita 
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necessidade de fatigá-los. Vocês verão por quê; 
alguns já desconfiam, por terem assistido ao que 
é chamado de meu Seminário. 

Para chegar ao saber, assinalei, numa época já dis-
tante, que a ignorância pode ser considerada, no 
budismo, uma paixão. Trata-se de um fato que se 
justifica, com um pouco de meditação. Mas, como 
a meditação não é o nosso forte, só há, para dá-lo a 
conhecer, uma experiência. 

É uma experiência marcante, que tive há 
muito tempo, no nível da sala do plantão, porque 
faz muito tempo que freqüento estas muralhas, 
não especialmente estas aqui. Isso se inscreveu lá 
pelos idos de 1925,1926. Naquela época, os inter-
nos - não estou falando do que eles são hoje 
em matéria de ignorância, tinham um lugar im-
portante. Era um efeito de grupo, sem dúvida. 
Podemos considerar que aquele foi um momento 
da medicina. Tinha que ser seguido, forçosamen-
te, pela vacilação atual. 

Acabei de dizer que a ignorância é uma pai-
xão. Para mim, isso não é uma menos-valia, nem 
tampouco um déficit. É outra coisa. A ignorância 
está ligada ao saber. É uma maneira de estabele-
cer o saber, de fazer dele um saber estabelecido. 
Por exemplo, quando se queria ser médico naquele 
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Saber, ignorância, verdade e gozo 

momento, que certamente era o fim de uma época, 
pois bem, era normal querer manifestar uma igno-
rância, se assim posso me expressar, consolidada. 

Depois do que acabo de lhes dizer sobre a 
ignorância, vocês não se espantarão por eu assi-
nalar que, no tempo em que esse título não era 
um certificado de ignorância, um certo cardeal 
chamava de ignorância douta o saber mais ele-
vado. Era Nicolau de Cusa, para lembrá-lo de 
passagem. De modo que nos convém partir da 
correlação entre a ignorância e o saber. 

Se a ignorância, a partir de certo ponto, numa 
certa zona, leva o saber a seu nível mais baixo, não 
é culpa da ignorância, é inclusive o oposto. 

De uns tempos para cá, a ignorância já não é 
tão douta na medicina para que esta sobreviva de 
outra coisa senão de superstição. Quanto ao sen-
tido dessa palavra, e precisamente no que concer-
ne à medicina, talvez eu retorne a ele dentro em 
pouco, se tiver tempo. Mas, para apontar um fato 
dessa experiência, cujo fio faço questão de reatar 
após cerca de 45 anos de convívio com estas mura-
lhas - não é para me gabar, mas, desde que entre-
guei alguns de meus escritos ^ncz publixação, todo 
mundo sabe a minha idade, e esse é um dos in-
convenientes da coisa - , devo dizer que o grau de 
ignorância apaixonada que então reinava na sala 
do plantão do Sainte-Anne é, digamos, inevocável. 
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É verdade que eram pessoas que tinham vo-
cação, e, naquele momento, ter vocação para os 
asilos era algo muito particular. 

A essa mesma sala do plantão chegaram, si-
multaneamente, quatro pessoas, cujos nomes não 
tenho por que desdenhar de reevocar, já que sou 
uma delas. A outra que me agradaria fazer res-
surgir esta noite é Henri Ey. 

Podemos dizer, com o espaço de tempo per-
corrido, que dessa ignorância Ey foi o civilizador. 
Saúdo seu trabalho. Como observou Freud, a ci-
vilização não livra de nenhum mal-estar, muito 
pelo contrário — das Unbehagen, o não bem-estar -, 
mas, enfim, isso tem um lado precioso. 

Se vocês acham que há alguma ponta de 
ironia no que acabo de dizer, enganam-se redon-
damente, mas não podem deixar de se enganar, 
porque não podem imaginar o que era isso, a igno-
rância no meio manicomial antes que Ey pusesse 
ali a sua mão. Era algo absolutamente fabuloso. 

Agora, a história avançou, e acabo de rece-
ber uma circular que denota o alarme que se tem, 
numa certa zona do referido meio, em relação a 
esse movimento que promete toda sorte de cen-
telhas e que é chamado de antipsiquiatria. Gos-
tariam que eu me posicionasse a respeito. 

Será possível tomar posição sobre algo que já 
é uma oposição? Provavelmente esperam de mim 
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Saber, ignorância, verdade e gozo 

algumas observações inspiradas na minha velha 
experiência, que acabei de evocar, distinguindo, 
nessa ocasião, psiquiatria e psiquiatreria. 

A questão dos doentes mentais, ou, melhor 
dizendo, das psicoses, de modo algum é resolvida 
pela antipsiquiatria, sejam quais forem as ilusões 
alimentadas a esse respeito por algumas iniciati-
vas locais. A antipsiquiatria é um movimento cujo 
sentido é a libertação do psiquiatra, se assim ouso 
me expressar. E não resta dúvida de que, para che-
gar a isso, não tem seguido o melhor caminho. 

Não é o melhor caminho porque há uma ca-
racterística que, de qualquer modo, não se deve 
esquecer nas chamadas revoluções: é que essa 
palavra é admiravelmente escolhida, por querer 
dizer retorno ao ponto de partida. O círculo dis-
so tudo já era conhecido, mas é amplamente de-
monstrado no livro intitulado História da loucura, 
de Michel Foucault. O psiquiatra tem, com efei-
to, um serviço social. Ele é a criação de uma cer-
ta virada histórica. A que atravessamos não está 
nem perto de aliviar esse fardo ou de reduzir seu 
lugar; é o mínimo que podemos dizer, e deixa as 
questões da antipsiquiatria meio fora de prumo. 

Esta é uma indicação introdutória, mas eu 
gostaria de assinalar que, em relação às salas do 
plantão, há, apesar de tudo, algo impressionante 
e que faz, a meu ver, a continuidade das antigas 
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com as mais recentes: é a que ponto, no que toca 
às vertentes ali assumidas pelos saberes, a psica-
nálise não melhorou nada. 

Formulei a questão do psicanalista em 1967, 
1968, quando introduzi a idéia do psicanalista 
precedido pelo artigo definido, artigo definido 
cujo valor lógico tentei lembrar perante um audi-
tório bastante grande. O psicanalista parece não 
haver modificado nada numa certa base do saber. 

Tudo isso é regular. Não são coisas que acon-
teçam da noite para o dia, modificar a base do 
saber. O futuro a Deus pertence, como dizem, isto 
é, pertence à sorte, à sorte dos que tiveram a ins-
piração de me seguir. Alguma coisa sairá deles, se 
os porquinhos não os comerem. É isso que chamo 
de sorte. Quanto aos outros, não se trata de sor-
te. Seus casos serão resolvidos pelo automatismo, 
que é o contrário da sorte, boa ou má. 

Para aqueles a quem o psicanalista que eles 
usam não deixa nenhuma chance, eu gostaria de 
evitar, esta noite, um mal-entendido que poderia 
se arraigar em nome de algo que é efeito da boa 
vontade de alguns dos que me seguem. 

Estes entenderam bastante bem - enfim, do 
jeito que podem - o que eu disse do saber como 
correlato da ignorância, e isso os atormentou um 
pouco. Há entre aqueles que foram picados por 
não sei que mosca - uma mosca literária, com 
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certeza - umas coisas que perpassam os escritos 
de Georges Bataille, por exemplo, porque, de ou-
tro modo, penso que isso não lhes teria ocorrido. 
Trata-se do não saber. 

Um dia, Georges Bataille fez uma conferên-
cia sobre o não saber, e isso se acha, talvez, em 
dois ou três cantos de seus escritos. Enfim, Deus 
sabe que ele não brincava com essas coisas. Muito 
especialmente no dia de sua conferência na Sala 
de Geografia de Saint-Germain-des-Prés, que 
vocês conhecem por ser um lugar de cultura, ele 
não disse uma palavra, o que não foi um modo 
ruim de fazer uma ostentação do não saber. 

Houve quem risse disso, e foi um erro, por-
que hoje o não saber é chique. Espalha-se um 
pouco por toda parte entre os místicos, não é 
mesmo? É deles que isso vem, aliás, e é justa-
mente neles que tem um sentido. Ademais, sabe-
se que insisti na diferença entre saber e verdade. 
Ora, se a verdade não é o saber, é que ela é o não 
saber. Lógica aristotélica: tudo que não é preto é 
o não preto. 

Como articulei que o discurso analítico situa-
se precisamente na fronteira sensível entre a ver-
dade e o saber, pronto, está preparado o terreno 
para se levantar a bandeira do não saber. Não é má 
bandeira. Pode servir de ponto de encontro para 
o que não é demasiadamente raro recrutar como 
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clientela - a ignorância crassa, por exemplo. Isso 
também existe, mas, enfim, é cada vez mais raro. 

Só que existem outras coisas, outras verten-
tes, como a preguiça, por exemplo, de que venho 
falando há muito tempo. E há também certas for-
mas de institucionalização - campos de concen-
tração do Bom Deus, como se dizia antigamente - , 
no âmbito da universidade, em que essas coisas 
são bem-recebidas, porque isso é chique. Em 
suma, as pessoas se entregam a toda uma mímica. 
Passe na frente, Senhora Verdade, e o buraco está 
aí, é o seu lugar. 

Enfim, é um achado esse não saber. Melhor 
impossível para introduzir uma confusão defini-
tiva sobre um assunto delicado, o ponto em ques-
tão na psicanálise, aquele a que chamei fronteira 
sensível entre verdade e saber. 

Dez anos antes, fizera-se outro achado, que 
também não era ruim, a respeito do que julgo 
apropriado chamar de meu discurso. Eu o havia 
começado dizendo que o inconsciente era estrutu-
rado como uma linguagem. Descobriu-se um troço 
formidável: aos dois melhores sujeitos que pode-
riam trabalhar nessa linha, fiar esse fio, deu-se a 
eles um belíssimo trabalho a fazer, um Vocabulá-
rio da filosofia. O que estou dizendo? Vocabulário 
da psicanálise. Vejam vocês o lapso. Enfim, isso 
merece o Lalande. 
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A L G U É M - Alíngua? 
Não, não é gue, é de. Alíngua, como escrevo 

agora em uma única palavra, é outra coisa. Vejam 
só como eles são cultos. 

Eu não disse que o inconsciente se estru-
tura como alíngua, mas como uma linguagem, e 
voltarei a isso logo mais. Mas, quando os "res-
ponsivos" de que falei há pouco foram lançados 
na empreitada de um vocabulário da psicanálise, 
evidentemente foi por eu ter posto na ordem do 
dia esse termo saussuriano, a língua, que, repito, 
escreverei doravante numa única palavra, e justi-
ficarei por quê. Pois bem, alíngua nada tem a ver 
com o dicionário, seja ele qual for. 

O dicionário tem a ver com a dicção, isto é, 
com a poesia e a retórica, por exemplo. Não é pou-
ca coisa, hein? Vai da invenção à persuasão. É im-
portantíssimo, só que, justamente, não é esse lado 
que tem a ver com o inconsciente. Ao contrário 
do que pensa a massa dos ouvintes, o inconscien-
te tem a ver, em primeiro lugar, com a gramática. 
Em todo caso, uma parcela importante já sabe 
disso, se escutou os termos com os quais tentei 
dar passagem ao que digo do inconsciente. Este 
também tem um pouco a ver, muito a ver, tudo a 
ver com a repetição, isto é, com a vertente intei-
ramente contrária àquilo para que serve um di-
cionário. De modo que pôr na confecção de um 

19 



Jacques Lacan 

dicionário aqueles que, naquele momento, pode-
riam me ajudar a deixar minha marca era uma 
excelente maneira de fazer com que se desvias-
sem. A gramática e a repetição são uma vertente 
totalmente diversa da que destaquei há pouco, a 
da invenção, que, sem dúvida, não é pouca coisa, 
nem tampouco a persuasão. 

Ao contrário daquilo que, não sei por quê, 
ainda é muito difundido, a vertente útil na fun-
ção da alíngua, útil para nós, psicanalistas, para os 
que lidam com o inconsciente, é a lógica. 

Este é um pequeno parêntese que se liga ao 
que há de risco de perda na promoção, absolu-
tamente improvisada e ética, na qual realmente 
não dei nenhum ensejo a que se cometessem er-
ros, aquela que é impulsionada pelo não saber. 
Haverá necessidade de demonstrar que existe na 
psicanálise, fundamental e primeiro, o saber? No 
entanto, é isso que será preciso demonstrar-lhes. 

Agarremos por uma ponta esse caráter primordial, 
maciço, da primazia do saber na psicanálise. 

Convém lembrar-lhes que, quando Freud 
tentou explicar as dificuldades que há no trilha-
mento da psicanálise, ele publicou na Imago, em 
1917, se minha memória é boa, um artigo que 
foi traduzido e publicado no primeiro número do 
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InternationalJournal of PsychoAnalysis, sob o títu-
lo de "Uma dificuldade da psicanálise". E que o 
saber de que se trata não se transmite com facili-
dade. Freud explicou isso como podia, e foi justa-
mente assim que se prestou a um mal-entendido. 

Não é à toa esse famoso termo "resistên-
cia", com o qual creio ter conseguido, pelo menos 
numa certa zona, que não nos encham mais os 
ouvidos. Mas é certo que há uma zona em que, 
não duvido, ele continua a florescer, esse termo 
que é, para o psicanalista, de uma apreensão per-
manente. Por que não ousar dizê-lo? Todos temos 
nossos deslizes, e são sobretudo as resistências que 
os favorecem. Nós as descobriremos, dentro de 
algum tempo, naquilo que eu disse... enfim, isso 
não é tão certo. 

Resumindo, Freud incorreu numa falha. 
Achou que, contra a resistência, só havia uma coisa 
a fazer: a revolução. E, assim, mascarou-se com-
pletamente aquilo de que se trata, ou seja, a difi-
culdade muito específica que existe em fazer en-
trar em jogo uma certa função do saber. Função 
que ele confundiu com o que se evidencia de revo-
lução no saber. 

Foi nesse pequeno artigo que surgiu a pri-
meira grande passagem sobre a revolução coper-
nicana - depois ele a retomaria em 0 mal-estar 
na civilização. Esse era um lugar-comum do saber 
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universitário da época. Copérnico - pobre Copér-
nico - tinha feito a revolução. Era ele, diziam os 
manuais, quem tinha recolocado o Sol no centro e 
a Terra girando ao seu redor. É inteiramente claro 
que, apesar do esquema que mostra bem isso no 
De revolutionibus etc., Copérnico não tinha, estri-
tamente, nenhuma preconcepção a esse respeito, e 
ninguém pensaria em procurar briga com ele so-
bre o assunto. Mas, enfim, é fato que passamos do 
geocentrismo para o heliocentrismo, e que isso te-
ria supostamente desferido um golpe - um blow, 
como diz o texto em inglês - em sabe-se lá que 
pretenso narcisismo cosmológico. 

O segundo blow, este biológico, Freud o evo-
cou no nível de Darwin, a pretexto de que, tal 
como no tocante à Terra, as pessoas teriam leva-
do algum tempo para se recuperar do novo anún-
cio que pôs o Homem numa relação de parentes-
co próximo com os primatas modernos. E Freud 
pôs-se a explicar a resistência à psicanálise por 
meio disto: o que se ataca é aquela consistência 
do saber que faz com que, quando sabemos al-
guma coisa, o mínimo que podemos dizer é que 
sabemos que sabemos. Aí é que está o problema. 

Em torno disso criou-se uma imagem pin-
turilada em forma de eu \moí\. Ou seja, aquele 
que sabe que sabe, ora, esse sou eu. É claro que 
essa referência ao eu é secundária em relação a 

22 



Saber, ignorância, verdade e gozo 

que um saber sabe de si, e a que a novidade reve-
lada pela psicanálise é um saber não sabido por 
ele mesmo. Mas eu lhes pergunto: o que haveria 
nisso de novo, ou de molde a provocar a resistên-
cia, se esse saber fosse natural? 

Em todo um mundo animal, ninguém pensa 
em se espantar com o fato de o animal saber, em 
termos gerais, o que lhe convém. Se é um animal 
terrestre, ele não vai mergulhar na água por mais 
que um tempo limitado, pois sabe que isso não lhe 
convém. Se o inconsciente é algo de surpreenden-
te, é porque esse saber é outra coisa. Esse saber, 
temos uma idéia dele desde sempre, aliás, bem-
infundada, uma vez que evocamos a inspiração, o 
entusiasmo. O saber não-sabido de que se trata na 
psicanálise é um saber que efetivamente se articu-
la, que é estruturado como uma linguagem. 

Evidencia-se, assim, que a revolução promo-
vida por Freud tende a mascarar aquilo de que se 
trata. O que não se aceita, com ou sem revolução, 
é uma subversão que se produz na função, na es-
trutura do saber. 

Na verdade, deixando de lado a perturbação 
que ela causou a alguns doutores da Igreja, não 
se pode realmente dizer que a revolução cosmo-
lógica seja de natureza a que o Homem, como se 
diz, sinta-se de algum modo humilhado por ela. 
Se o emprego do termo "revolução" é tão pouco 
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convincente, é pelo próprio fato de que ter havi-
do uma revolução nesse ponto é, antes, exaltante 
no que concerne ao narcisismo. 

O mesmo se dá com respeito ao darwinis-
mo. Não há doutrina que exalte mais a produção 
humana do que o evolucionismo. 

Tanto num caso quanto no outro, cosmoló-
gico ou biológico, todas essas revoluções nem por 
isso deixam de situar o Homem no lugar da fina 
flor da criação. 

É por isso que essa referência de Freud foi 
realmente mal-inspirada. Talvez seja por ela ter 
sido feita justamente para mascarar e tornar acei-
tável aquilo de que se trata, ou seja, que esse novo 
estatuto do saber deve acarretar um tipo inteira-
mente novo de discurso, que não é fácil de sus-
tentar e que, até certo ponto, ainda não começou. 

O inconsciente, disse eu, estrutura-se como 
uma linguagem. Qual? E por que eu disse uma 
linguagem? 

Em matéria de linguagem, até que já sabe-
mos alguma coisa. Falamos de linguagem-objeto 
na lógica, matemática ou não. Fala-se em me-
talinguagem. Fala-se até em linguagem, de uns 
tempos para cá, no nível da biologia. Fala-se de 
linguagem a torto e a direito. 

Para começar, eu diria que, se falo de lingua-
gem, é porque se trata de traços comuns a serem 
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encontrados na alíngua. Embora esta esteja sujei-
ta a uma enorme variedade, existem constantes. 
A linguagem de que se trata, como investi tempo, 
cuidado, trabalho e paciência em articular, é a lin-
guagem em que podemos distinguir, entre outras 
coisas, o código da mensagem. Sem essa distin-
ção mínima, não há lugar para a fala. É por isso 
que, quando introduzo esses termos, intitulo-os 
de Função e campo da fala — esta é a função - e da 
linguagem - este é o campo. 

A fala define o lugar daquilo a que chamamos 
verdade. O que assinalo desde sua entrada, para o 
uso que pretendo lhe dar, é sua estrutura de ficção, 
isto é, também de mentira. Na verdade, é o caso de 
dizer, a verdade só diz a verdade, e não pela me-
tade, em um caso - quando diz Eu minto. Esse é 
o único caso em que temos certeza de que ela não 
está mentindo, porque supostamente o sabe. Mas, 
de Outro modo, com O maiúsculo, é bem possível 
que ela diga a verdade, assim mesmo, sem que o 
saiba. Foi isso que tentei marcar com meu S mai-
úsculo, parêntese, A maiúsculo, sendo o referido 
A, justamente, barrado - S(A). Isso, pelo menos 
isso, para os que me seguem, vocês não podem di-
zer, em todo caso, que não seja um saber, e que não 
seja preciso levá-lo em conta para nos guiarmos, 
nem que seja no dia a dia. É o primeiro ponto do 
inconsciente estruturado como uma linguagem. 
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O segundo, vocês não esperaram por mim 
para sabê-lo - dirijo-me aos psicanalistas pois 
ele é o próprio princípio do que vocês fazem, a 
partir do momento em que interpretam. 

Não há interpretação que não se refira à liga-
ção entre aquilo que se manifesta de fala, no que 
vocês escutam, e o gozo. Pode ser que vocês o fa-
çam inocentemente, sem jamais se haverem aper-
cebido de que não há interpretação que jamais 
queira dizer outra coisa, mas, enfim, uma inter-
pretação analítica é sempre isso. Quer o benefício 
seja secundário ou primário, o benefício é de gozo. 

A coisa surgiu na pena de Freud, mas não de 
imediato, porque houve uma etapa, a do princí-
pio do prazer. Mas é claro que, um dia, o que o 
impressionou foi que, faça-se o que fizer, inocen-
te ou não, o que se formula, o que quer que se faça 
com isso, é algo que se repete. 

A instância, disse eu, da letra\ e, se empreguei 
instância, não foi sem razão, como em todos os 
empregos que faço das palavras. Instância ressoa 
tanto no nível da jurisdição quanto no da insis-
tência, onde faz surgir o módulo que defini do 
instante, no nível de uma certa lógica. 

A repetição, foi com ela que Freud descobriu 
o além do princípio do prazer. Só que, vejam bem, 
se existe um além, não falamos mais do princí-
pio. Um princípio em que existe um além não é 
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mais um princípio. Deixemos igualmente de lado 
o princípio de realidade. Tudo isso tem que ser 
revisto. Afinal, não existem duas classes de seres 
falantes, os que se governam segundo o princípio 
do prazer e o princípio de realidade e os que estão 
além do princípio do prazer, sobretudo porque, 
clinicamente, como se costuma dizer - e é o caso 
de dizer - , eles são exatamente os mesmos. 

O processo primário se explica, num pri-
meiro tempo, por essa aproximação que é a bipo-
laridade princípio do prazer/princípio de realida-
de. Esse esboço era insustentável, e feito apenas 
para levar a que fosse engolido todo o possível 
desses primeiros enunciados pelos ouvidos con-
temporâneos, que são ouvidos burgueses - não 
quero abusar desse termo - , ou seja, que não têm 
absolutamente a menor idéia do que é o princípio 
do prazer. 

O princípio do prazer é uma referência da 
moral antiga. Na moral antiga, o prazer, que con-
siste precisamente em fazer o mínimo possível, 
no otium curn dignitate, é uma ascese. Podemos 
dizer que ela se liga à dos suínos, mas não, de 
modo algum, no sentido em que isso costuma 
ser entendido. A palavra porcino não significava, 
na Antigüidade, ser porco. Queria dizer que isso 
confinava com a sabedoria do animal. Era uma 
apreciação, um toque, uma nota dada do exterior 
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por pessoas que não compreendiam do que se 
tratava, ou seja, do sumo refinamento da moral 
do senhor. O que isso pode ter a ver com a idéia 
que o burguês tem do prazer, e da realidade, aliás? 

Seja como for, da insistência com que o in-
consciente nos entrega aquilo que formula resul-
ta o seguinte. Se nossa interpretação nunca tem 
senão o sentido de assinalar o que o sujeito en-
contra aí, o que é que ele encontra? Nada que não 
deva ser catalogado no registro do gozo. Esse é o 
terceiro ponto. 

Quarto ponto. Onde é que isso habita, o 
gozo? Do que ele precisa? De um corpo. Para go-
zar, é preciso um corpo. Nem mesmo os que pro-
metem beatitudes eternas podem fazê-lo, a não 
ser supondo que o corpo seja seu veículo. Glorio-
so ou não, ele tem de estar presente. É preciso um 
corpo. Por quê? Porque a dimensão do gozo, para 
o corpo, é a dimensão da descida para a morte. 

Aliás, é nessa medida que o princípio do 
prazer anuncia que, desde esse momento, Freud 
sabia muito bem o que estava dizendo. Se o le-
rem com cuidado, verão que o princípio do prazer 
nada tem a ver com o hedonismo, mesmo que nos 
seja legado pela mais antiga tradição. Na verdade, 
ele é o princípio do desprazer. A tal ponto que, 
ao enunciá-lo, Freud derrapa a todo instante. Em 
que consiste o prazer?, diz ele, e responde: em re-
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duzir a tensão. Ao contrário, de que gozar, senão 
de que se produza uma tensão? Esse é o próprio 
princípio de tudo o que leva o nome de gozo. 

E justamente por isso que Freud, apesar de 
estar no caminho do Jenseits des Lustprinzips, do 
além do princípio do prazer, o que nos enuncia ele 
em O mal-estar na civilização, senão que, muito 
provavelmente, bem além da chamada repressão 
social, deve haver uma repressão — ele escreve isso 
textualmente - orgânica. 

E uma pena que seja preciso ter tanto traba-
lho com coisas que têm tamanha evidência. A di-
mensão pela qual o ser falante se distingue do ani-
mal é, certamente, o existir nele essa hiância pela 
qual ele se perderia, pela qual lhe seria permitido 
operar sobre o corpo ou os corpos, o seu ou os de 
seus semelhantes, ou os dos animais que o cercam, 
para fazer surgir, em benefício deles ou do próprio, 
aquilo que é propriamente chamado de gozo. 

Os caminhos que acabo de apontar, que vão 
da descrição sofisticada do princípio do prazer 
ao reconhecimento franco do que se passa com o 
gozo fundamental, tornam ainda mais estranho ver 
Freud recorrer então ao que designa como instinto 
de morte. Não que isso seja falso, mas o fato de 
ser dito assim, de maneira tão douta, é justamente 
aquilo que os doutos que ele gerou, sob o nome de 
psicanalistas, absolutamente não conseguem. 
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A instituição psicanalítica internacional ca-
racteriza-se por uma longa cogitação, uma rumi-
nação em torno do instinto de morte. Vejam esses 
dédalos intermináveis, a maneira que ela tem de se 
clivar, de se dividir, de se repartir - ela admite, não 
admite, eu me detenho nesse ponto, não o sigo até aí. 
Ao invés de empregar um termo que parece esco-
lhido para dar a ilusão de que se descobriu nesse 
campo algo que pode ser considerado análogo ao 
que, na lógica, é chamado de paradoxo, é espanto-
so que Freud, dado o caminho que já havia des-
bravado, não tenha acreditado que devia apontar, 
pura e simplesmente, o gozo. Na ordem da eroto-
logia, isso está realmente ao alcance de qualquer 
um. E verdade que, naquela época, as publicações 
do marquês de Sade eram menos difundidas. Foi 
justamente por isso que achei que devia, por uma 
questão de marcar o lugar, destacar, a certa altura 
de meus Escritos, a relação de Kant com Sade. 

Por que Freud procedeu assim? Penso que 
existe uma resposta, afinal. Não é obrigatório 
que, mais do que qualquer um de nós, ele sou-
besse tudo o que dizia. Só que, em vez de falar-
mos ninharias acerca do instinto de morte pri-
mitivo, proveniente do exterior ou do interior, ou 
nos voltando do exterior para o interior e, no fim 
da vida, nos relançando sobre a agressividade e 
o tumulto, talvez pudéssemos ler no instinto de 
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morte freudiano o que levaria a dizer, quem sabe, 
que o único ato, se houvesse um que fosse um ato 
consumado, seria, se ele fosse possível, o suicídio. 

Entendam bem que estou falando de um ato 
que seria consumado tal como falei, no ano pas-
sado, num discurso que não fosse semblante. Em 
ambos os casos, não existem nem esse discurso 
nem esse ato como tais. 

Isso é o que Freud nos diz. Não o diz dessa 
maneira, cruamente, claramente, como podemos 
dizer agora, uma vez que a doutrina trilhou um 
pouquinho o seu caminho e sabemos que não 
existe ato que não seja fracassado, e que essa é, 
inclusive, a única condição de um semblante de 
sucesso. E justamente nisso que o suicídio me-
rece objeção. Não é preciso que ele se mantenha 
como tentativa para que seja um fiasco de qual-
quer modo, um completo fiasco do ponto de vista 
do gozo. Talvez não para os budistas, com seus 
galões de gasolina, pois estão na moda. Não sabe-
mos nada sobre isso, porque eles não voltam para 
dar seu testemunho. 

É um belo texto o de Freud. Não é à toa que 
nos devolve o soma e o germe. Ele intui, fareja que é 
aí que há alguma coisa a aprofundar. Sim, o que há 
por aprofundar é o quinto ponto que enunciei este 
ano, em meu Seminário, e que se enuncia assim: 
não existe relação sexual. 

31 



Jacques Lacan 

Dito dessa maneira, parece meio esquisito, 
meio amalucado. Bastaria uma boa trepada para me 
revelar o contrário. Infelizmente, essa é uma coisa 
que não demonstra absolutamente nada parecido, 
porque a idéia de relação não coincide de modo 
algum com o uso metafórico que é feito dessa pa-
lavra pura e simples - relação, eles tiveram relações. 
Não é nada disso. Só podemos falar seriamente de 
relação quando não somente um discurso estabe-
lece a relação, mas quando se enuncia a relação. O 
real existe antes que pensemos nele, mas a rela-
ção, essa é muito mais duvidosa. Não só é preciso 
pensá-la, como é preciso escrevê-la. Se vocês não 
são capazes de escrevê-la, não existe relação. 

Isso talvez fosse assaz digno de nota, caso 
se revelasse, por tempo suficiente para começar 
a se esclarecer um pouco, que é impossível es-
crever o que seria a relação sexual. 

A coisa tem importância porque, justamente, 
através do progresso da chamada ciência, estamos 
levando muito longe uma porção de coisinhas que 
se situam no nível do gameta, no nível do gene, 
no nível de um certo número de escolhas, de tria-
gens, que chamemos como quisermos, meiose ou 
outra coisa, e que parecem realmente elucidar algo 
que se passa no nível do fato de que a reprodução, 
pelo menos numa certa zona da vida, é sexuada. Só 
que isso não tem absolutamente nada a ver com 
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o que é a relação sexual, na medida em que está 
claríssimo que existe no ser falante, em torno des-
sa relação como fundamentada no gozo, um leque 
absolutamente admirável em sua extensão. 

Duas coisas foram evidenciadas por Freud e 
pelo discurso analítico. 

Por um lado, existe toda a gama do gozo. 
Tudo o que pode ser feito para tratar convenien-
temente um corpo, ou o próprio corpo, participa, 
em certa medida, do gozo sexual. Só que o gozo 
sexual em si, quando se quer pôr a mão nele, se 
assim posso me expressar, não tem mais nada de 
sexual, ele se perde. 

Segundo, nele entra em jogo tudo o que se 
constrói a partir do termo falo. Este designa um 
certo significado, o significado de um certo signi-
ficante completamente evanescente, pois, no que 
tange a definir o que se dá com o homem ou a mu-
lher, a psicanálise nos mostra que isso é impossível. 
Até certo ponto, nada indica especialmente que 
seja para o parceiro do sexo oposto que se deve di-
rigir o gozo, caso este seja considerado, mesmo por 
um instante, como o guia da função de reprodução. 

Vemo-nos diante do esfacelamento da idéia, 
digamos, de sexualidade. A sexualidade está, sem 
nenhuma dúvida, no centro de tudo que se pas-
sa no inconsciente. Mas está no centro por ser 
uma falta. Isso quer dizer que, no lugar de seja o 
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que for que pudesse escrever-se da relação sexual 
como tal, surgem em substituição os impasses 
gerados pela função do gozo sexual, na medida 
em que ele aparece como o ponto de miragem do 
qual o próprio Freud dá o tom, em algum lugar, 
como gozo absoluto. E isso é tão mais verdadeiro 
na medida em que, justamente, não é absoluto. 

Não o é em nenhum sentido, primeiro por-
que, como tal, está fadado às diferentes formas 
de fracasso constituídas pela castração, quanto ao 
gozo masculino, e pela divisão, quanto ao femi-
nino. Por outro lado, aquilo a que o gozo leva não 
tem, estritamente, nada a ver com a copulação, na 
medida em que esta é, digamos, o modo usual -
que vai mudar - pelo qual, na espécie do ser falan-
te, se dá a reprodução. 

Em outras palavras, existe uma tese: não 
há relação sexual, refiro-me ao ser falante. Há 
uma antítese, que é a reprodução da vida. Esse 
é um tema bem conhecido e é a bandeira atual 
da Igreja católica, no que convém saudar sua co-
ragem. A Igreja católica afirma que existe uma 
relação sexual, que é aquela que leva a fazer filhi-
nhos. Trata-se de uma afirmação perfeitamente 
sustentável, só que simplesmente indemonstrá-
vel. Nenhum discurso pode sustentá-la, exceto 
o discurso religioso, na medida em que define a 
separação rigorosa que existe entre a verdade e 
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o saber. Em terceiro lugar, não existe síntese, a 
menos que chamemos de síntese a observação de 
que não há gozo, senão em morrer. 

Tais são os pontos de verdade e saber com os quais 
é importante escandir o que se passa com o saber 
do psicanalista, só que não há um único psicana-
lista para quem isso não seja letra morta. Quanto à 
síntese, podemos confiar neles para sustentar seus 
termos, e vê-los totalmente alhures, não no instinto 
de morte. Expulsai o natural, como dizem, e ele vol-
tará a galope. 

Mas conviria dar seu sentido verdadeiro a 
essa velha fórmula proverbial. 

O natural, falemos dele, é tudo aquilo que se 
veste com a libré do saber, e Deus sabe que isso não 
falta. O discurso universitário é feito unicamente 
para que o saber sirva de libré. A roupa de que se 
trata é a idéia da natureza. Ela está longe de desa-
parecer do proscênio. Não que eu tente substituí-la 
por outra. Não imaginem que sou dos que opõem a 
cultura à natureza, até porque a natureza é, precisa-
mente, um fruto da cultura. Mas, enfim, nem sequer 
começamos a esboçar qualquer princípio de adesão 
a essa relação saber/verdade, ou verdade/saber, como 
quiserem, como ao que dizemos da medicina, da 
psiquiatria e de uma porção de outros problemas. 
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Não vai demorar muito, talvez quatro ou cin-
co anos, estaremos mergulhados em problemas de 
segregação, que serão fustigados com o termo ra-
cismo. Todos esses problemas prendem-se ao con-
trole do que se passa no nível da reprodução da 
vida em seres que, em razão de falarem, revelam 
ter toda sorte de problemas de consciência. É in-
crível que até hoje não se tenha percebido que os 
problemas de consciência são problemas de gozo. 

Mas esses problemas, enfim, mal começa-
mos a poder dizê-los. Nada diz que isso venha 
a ter qualquer conseqüência, pois sabemos que 
a interpretação demanda, para ser aceita, aquilo 
que evoquei no começo, trabalho. O saber, por 
sua vez, é da ordem do gozo. Não vemos, em ab-
soluto, por que mudaria de cama. Se as pessoas 
denunciam o que chamam de intelectualização, é 
simplesmente por estarem habituadas, por expe-
riência, a perceber que de modo algum é neces-
sário e de modo algum é suficiente compreender 
algo para que este se modifique. 

A questão do saber do psicanalista não é, 
em absoluto, de saber se isso se articula ou não, 
mas de saber em que lugar é preciso estar para 
sustentá-lo. Quanto a isso, tentarei apresentar-
lhes uma indicação, da qual não sei se consegui-
rei dar uma formulação transmissível. 

A questão é saber o que a ciência - que a 
psicanálise, tanto quanto no tempo de Freud, não 
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pode fazer nada além de seguir em cortejo - pode 
atingir que diga respeito ao termo real. 

O poder do simbólico, por sua vez, não tem 
que ser demonstrado. É o próprio poder. Não 
há nenhum vestígio de poder no mundo antes 
do aparecimento da linguagem. No que esboça 
de antes de Copérnico, Freud imaginava que o 
Homem ficava todo feliz por estar no centro do 
Universo, e se julgava rei dele. É uma ilusão ab-
solutamente fabulosa. Se há uma coisa cuja idéia 
o Homem tirava das esferas eternas, era precisa-
mente que nelas é que estava a última palavra do 
saber. Quem sabe alguma coisa no mundo? As 
esferas etéreas. Elas sabem. E será preciso tempo 
para que isso passe. É justamente nisso que o sa-
ber se associou desde a origem à idéia de poder. 

O pequeno anúncio na contracapa do calha-
maço dos meus Escritos evoca o Iluminismo. Por 
que não confessar? Fui eu que o escrevi. Quem 
mais, senão eu, poderia tê-lo feito? Meu estilo é 
reconhecível, e não está nada mal-escrito. O Ilu-
minismo levou um certo tempo para ser elucida-
do. Num primeiro momento, falhou por comple-
to. Mas, afinal, tal como o inferno, estava repleto 
de boas intenções. Ao contrário de tudo o que 
pôde ser dito, o Iluminismo tinha por objetivo 
enunciar um saber que não rendesse homenagem 
a nenhum poder. Só que lamentamos ter de cons-
tatar que aqueles que se dedicaram a esse ofício 
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estavam um pouco demais na posição de servos 
em relação a um certo tipo de senhores, muito 
felizes e florescentes, devo dizer - os nobres da 
época - , para que pudessem de algum modo levar 
a outra coisa que não à famosa Revolução Fran-
cesa, que teve o resultado que vocês conhecem, 
ou seja, a instauração de uma raça de senhores 
mais ferozes do que tudo o que se vira até então. 

Numa certa perspectiva, que não qualifica-
rei de progressista, um saber que não pode fazer 
nada, o saber da impotência, é esse que o psica-
nalista poderia veicular. 

Para dar o tom da trilha em que espero condu-
zir meu discurso este ano, vou dar-lhes em pri-
meira mão - podem lamber os beiços - o título do 
Seminário que farei no mesmo lugar que no ano 
passado, graças a algumas pessoas que tiveram a 
gentileza de se empenhar em preservá-lo para nós. 

Escreve-se assim: primeiro, três pontos. De-
pois, um o e um u. No lugar dos três pontos, vocês 
porão o que quiserem, deixo isso por conta da sua 
meditação. Esse ou é aquele que é chamado de vel 
ou aut em latim. A isso se acrescenta pior. E isso 
dá . . .oupior. 

4 de novembro de 1971 
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O que estou fazendo com vocês esta noite não 
é, evidentemente, o que me propus dar este ano 
como passo seguinte do meu Seminário. Será, 
como da última vez, uma conversa. 

Todos sabem - alguns o ignoram - da mi-
nha insistência nas entrevistas preliminares na 
análise com aqueles que me pedem orientação. 
Não há entrada possível na análise sem entrevis-
tas preliminares. Isso não deixa de se aproximar 
da relação entre estas conversas e o que lhes di-
rei este ano em meu Seminário, exceto que não 
pode absolutamente ser a mesma coisa, dado que, 
como sou eu que estou falando, sou eu que me 
acho aqui na posição de analisando. 

Eu poderia ter tomado outras vertentes, mas, 
no fim das contas, é sempre no último momento 
que sei o que escolho dizer. Para a conversa de 
hoje, a ocasião me pareceu propícia a uma per-
gunta que me foi feita ontem à noite por alguém 
da minha Escola, uma dessas pessoas que se preo-
cupam com as suas posições. Repito-a textual-
mente: a incompreensão de Lacan é um sintoma? 
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Essa pergunta tem a vantagem, a meu ver, de 
me fazer entrar de imediato no cerne do assunto, 
o que raras vezes me acontece, porque geralmen-
te o abordo com passos prudentes. 

Perdoo facilmente essa pessoa por ter posto meu 
nome - o que se explica pelo fato de que estava 
diante de mim - no lugar do que teria sido con-
veniente, ou seja, meu discurso. Vocês estão vendo 
que não me esquivo, eu o chamo de meu. Veremos 
dentro em pouco se esse meu merece ser mantido. 
Não importa. O essencial é saber se a incom-
preensão de que se trata, quer vocês a chamem de 
um modo ou de outro, é um sintoma. 

Penso que não. Penso que não, primeiro, 
porque não se pode dizer que a minha fala, que 
afinal tem certa relação com meu discurso, sem 
se confundir com ele, seja absolutamente incom-
preendida. Pode-se dizer, num nível preciso, que 
o número de vocês é prova disso. Se minha fala 
fosse incompreensível, não vejo muito bem o que 
vocês estariam fazendo aí em grande número, 
ainda mais que esse número, em boa parte, é feito 
de pessoas que voltam. 

No nível de uma amostra das afirmações que 
chegam até mim, sucede a algumas pessoas se ex-
pressarem dessa maneira - elas nem sempre com-
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preendem bem, ou, pelo menos, não têm a sen-
sação de compreender. Segundo um dos últimos 
depoimentos que recebi, a pessoa em questão, 
apesar de certo sentimento de não entender, isso 
a ajudou a se encontrar em suas próprias idéias, a 
esclarecer a si mesma um certo número de pon-
tos. Assim, podemos dizer que, pelo menos no 
que concerne à minha fala, que evidentemente 
deve ser distinguida do discurso, não há, propria-
mente falando, o que se chama incompreensão. 

Sublinho, de imediato, que esta fala é uma 
fala de ensino. O ensino, no caso, eu o distingo 
do discurso. Como estou falando aqui no Sainte-
Anne - e talvez tenham podido sentir o que isso 
significa para mim, através do que eu disse da vez 
passada - , optei por tomar as coisas no nível, di-
gamos, do elementar. Isso é completamente arbi-
trário, mas é uma escolha. 

Quando fui à Sociedade de Filosofia fazer 
uma comunicação sobre o que eu chamava na 
época de meu ensino, fiz a mesma opção. Falei 
como se me dirigisse a pessoas muito atrasadas. 
Elas não estavam, não mais do que vocês, mas foi 
antes a idéia que tenho da filosofia que quis assim. 
E não sou o único. Um de meus melhores amigos, 
que fez uma comunicação recente na Sociedade 
de Filosofia, passou-me um artigo sobre o funda-
mento da matemática a respeito do qual observei 
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ser de um nível dez ou vinte vezes mais eleva-
do do que o que ele apresentara nessa Sociedade. 
Ele me respondeu que eu não devia me espantar 
com isso, em vista das respostas que havia obtido. 
Como obtive respostas da mesma ordem no mes-
mo local, foi justamente isso que me tranqüilizou, 
por ter articulado no mesmo nível certas coisas 
que vocês podem encontrar nos meus Escritos. 

Há em certos contextos, portanto, uma esco-
lha menos arbitrária do que a que sustento aqui. 
Eu a sustento aqui em função de elementos de 
memória que estão ligados ao que vou dizer. Se, 
em certo nível, meu discurso ainda é incompreen-
dido, é porque, digamos, durante muito tempo 
foi proibido em toda uma zona não o escutá-lo, 
o que teria estado ao alcance de muitos, como 
provou a experiência, mas vir escutá-lo. É isso 
que nos permitirá distinguir essa incompreensão 
de um certo número de outras. Havia uma proi-
bição. Convenhamos, o fato de essa proibição ter 
provindo de uma instituição analítica certamente 
é significativo. 

Significativo quer dizer o quê? Eu não dis-
se significante, em absoluto. Há uma grande di-
ferença entre a relação significante/significado e 
a significação. A significação, isso faz signo. Um 
signo não tem nada a ver com um significante. 
Um signo — exponho isso num canto qualquer do 
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último número da minha revista, a Scilicet - , um 
signo, o que quer que se pense dele, é sempre sig-
no de um sujeito. Quem se dirige a quê? Isso está 
igualmente escrito nessa Scilicet. Agora não posso 
me estender sobre o assunto, mas esse signo de 
proibição certamente veio de sujeitos verdadei-
ros, em todos os sentidos da palavra, sujeitos que 
obedecem, pelo menos. O fato de se tratar de um 
signo vindo de uma instituição analítica é perfei-
to para nos levar a dar o passo seguinte. 

Se a pergunta pôde ser formulada a mim des-
sa maneira, foi em função de a incompreensão em 
psicanálise ser considerada sintoma. Isso é aceito 
na psicanálise. E geralmente admitido. A coisa 
chega a ponto de ter passado para a consciên-
cia comum. Quando digo que é algo geralmente 
aceito, isso vai além da psicanálise, quer dizer, do 
ato psicanalítico. Na forma da consciência co-
mum, as coisas estão num ponto em que se ouve 
dizer "Vá fazer análise", quando a pessoa que lhes 
diz isso considera que a conduta de vocês, suas 
colocações, são sintomas, como diria Monsieur 
de La Palice. 

Observo-lhes que, em todo caso, nesse nível, 
por essa vertente, sintoma tem o sentido de va-
lor de verdade. É nisso que o que passou à cons-
ciência comum é mais preciso, infelizmente, que 
a idéia que muitos psicanalistas vêm a ter disso. 
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Digamos que muito poucos deles sabem a equi-
valência entre sintoma e valor de verdade. 

Isso tem um correspondente histórico. De-
monstra que o sentido da palavra "sintoma" foi 
descoberto, denunciado, antes que a psicanálise 
entrasse em jogo. Como aponto muitas vezes, 
essa equivalência foi o passo essencial dado pelo 
pensamento marxista. 

Para traduzir o sintoma num valor de ver-
dade, devemos pôr o dedo, aqui, no que supõe de 
saber no analista o fato de que é preciso que seja 
a partir do que sabe que ele interpreta. 

Para abrir um parêntese aqui, assinalo que 
esse saber, no analista, se assim posso me expres-
sar, é pressuposto. Foi isso que acentuei do su-
jeito suposto saber como fundador dos fenômenos 
da transferência. Sempre sublinhei que isso não 
acarreta nenhuma certeza, no sujeito analisando, 
de que seu analista saiba muita coisa, bem longe 
disso. Mas é algo perfeitamente compatível com 
o fato de o saber do analista ser visto pelo ana-
lisando como muito duvidoso, o que freqüente-
mente ocorre, aliás, por motivos bastante obje-
tivos. Os analistas, em suma, nem sempre sabem 
tanto quanto deveriam, pela simples razão de que, 
muitas vezes, não se incomodam muito com isso. 
O que não altera absolutamente nada no fato de 
que o saber é pressuposto na função do analista, 
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e de que é nisso que repousam os fenômenos de 
transferência. 

Está fechado o parêntese. Eis, portanto, o 
sintoma em sua tradução como valor de verdade. 

O sintoma é valor de verdade, mas a recí-
proca não é verdadeira: o valor de verdade não 
é um sintoma. É bom assinalá-lo neste ponto, 
em razão de que a verdade não é nada de que eu 
pretenda que a função seja isolável. Sua função, 
nominalmente ali onde ela se dá, na fala, é rela-
tiva. Não é separável de outras funções da fala. E 
mais uma razão para eu repisar que, mesmo ao 
ser reduzida ao valor, a verdade não se confunde 
em caso algum com o sintoma. 

Foi em torno do que é o sintoma que gi-
raram os primeiros tempos do meu ensino. De 
fato, os analistas se encontravam em tamanho 
nevoeiro quanto a esse ponto que o sintoma se 
articulava em sua boca como recusa do citado va-
lor de verdade. No fim das contas, talvez se deva 
ao meu ensino que isso já não se exiba com tanta 
facilidade. Mas a verdade não tem nenhuma re-
lação com a equivalência, num único sentido, do 
sintoma com o valor de verdade. A verdade faz 
entrar em jogo o ser do ente. 

Chamo-o assim por estarmos entre nós e por 
eu ter dito que isto era uma conversa. Chamo-o 
assim sem maior cerimônia, sem me preocupar 
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com o fato de os termos que proponho já serem 
usados na ponta mais avançada da filosofia. 

Digo ser porque, desde a época em que a fi-
losofia vem girando em círculos em torno de certo 
número de pontos, parece-me ponto pacífico que 
o ser falante, é por ser falante - desculpem-me o 
primeiro ser - que ele vem a sê-lo, enfim, que tem 
o sentimento de sê-lo. Naturalmente, ele não che-
ga lá, fracassa. Mas essa dimensão subitamente 
aberta do ser, podemos dizer que, durante um bom 
tempo, deixou nervosos... pelo menos os filósofos. 

Seria um erro ironizarmos, porque, se ela 
deixou nervosos os filósofos, é porque eles ener-
vam todo mundo. E isso que se mostra na denún-
cia, por parte dos analistas, do que eles chamam 
de resistência. Se briguei durante toda uma etapa 
desse ensino do qual meus Escritos carregam o 
vestígio, foi exatamente para interrogá-los sobre 
o que sabiam do que estavam fazendo, ao intro-
duzirem o ser desse maldito ente de que falavam, 
não inteiramente a torto e a direito. De vez em 
quando, eles dão a isso o nome de homem, porém, 
ele é cada vez menos chamado assim, desde que 
passei a ser um dos que fazem algumas reservas a 
isso. Esse ser não tem um tropismo especial com 
relação à verdade. Não falemos mais nisso. 

Portanto, o sintoma é um valor de verdade. 
Essa é a função resultante da introdução, num 
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certo tempo histórico que datei suficientemente, 
da noção de sintoma. 

O sintoma não se cura da mesma maneira 
na dialética marxista e na psicanálise. Na psica-
nálise, ele lida com algo que é a tradução, na fala, 
de seu valor de verdade. O fato de isso suscitar o 
que é sentido pelo analista como um ser de recusa 
não permite, em absoluto, decidir se esse senti-
mento merece de algum modo ser conservado, 
uma vez que em outros registros, aliás, precisa-
mente no que evoquei há pouco, é a processos 
totalmente diversos que o sintoma tem de ceder. 

Não estou dando preferência a nenhum des-
ses processos, sobretudo porque quero fazer com 
que entendam que existe uma outra dialética di-
ferente da que é imputada à história. 

Às perguntas a incompreensão psicanalítica é um 
sintoma ? e a incompreensão de Lacan éum sintoma?, 
acrescentarei uma terceira: a incompreensão ma-
temática é um sintoma? Há pessoas, inclusive jo-
vens, porque isso só tem interesse entre pessoas 
jovens, para as quais existe essa dimensão da in-
compreensão matemática. 

Quando nos interessamos por sujeitos que 
manifestam a incompreensão matemática, ainda 
muito difundida em nossa época, temos o sen-
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timento - emprego a palavra "sentimento" exa-
tamente como há pouco, a propósito daquilo de 
que os analistas fizeram a resistência - de que ela 
provém de uma espécie de insatisfação, uma de-
fasagem, algo experimentado pelo sujeito no ma-
nejo do valor de verdade, justamente. 

Os sujeitos às voltas com a incompreensão 
matemática esperam mais da verdade que a redu-
ção aos valores que chamamos de dedutivos, pelo 
menos nos primeiros passos da matemática. As 
chamadas articulações demonstrativas lhes pare-
cem carecer de alguma coisa que se situa, preci-
samente, no nível de uma exigência de verdade. 
A bivalência, verdadeira ou falsa, certamente os 
deixa desnorteados e, vamos dizê-lo, não sem 
motivos. Até certo ponto, podemos afirmar que 
existe uma distância entre a verdade e aquilo a 
que podemos chamar algarismo. 

O algarismo não é outra coisa senão a gra-
fia, a escrita de seu valor. Quer a bivalência se 
expresse, conforme o caso, por 0 e 1 ou por V e 
F, o resultado é o mesmo, em razão de algo que 
parece exigível em alguns sujeitos. 

Vocês devem ter notado que não falei, agora 
há pouco, de coisa nenhuma que seja de algum 
modo um conteúdo. Em nome de quê o chama-
ríamos por esse termo, se conteúdo não quer dizer 
nada enquanto não se pode dizer do que se trata? 
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Uma verdade não tem conteúdo. Uma verdade 
que se diz sê-lo ou é verdade ou é semblante, dis-
tinção que nada tem a ver com a oposição entre 
verdadeiro e falso, pois, se ela é semblante, é um 
semblante de verdade, precisamente. 

A incompreensão matemática provém jus-
tamente da questão de saber se verdade ou sem-
blante não são uma coisa só. Permitam-me di-
zê-lo dessa maneira; eu voltarei a isso de modo 
mais douto em outro contexto. 

Seja como for, decerto não é a elaboração 
que os lógicos fizeram da matemática que virá se 
opor quanto a esse ponto. Bertrand Russell, aliás, 
teve o cuidado de dizer, em seus próprios termos, 
que a matemática se ocupa de enunciados dos 
quais é impossível dizer se têm uma verdade, ou 
mesmo se significam seja o que for. Esse é um 
modo meio forçado de dizer que todo o cuidado 
que ele prodigalizou ao rigor da formalização da 
dedução matemática se dirige, certamente, a algo 
totalmente diverso da verdade, mas a uma face 
que nem por isso deixa de ter relação com ela, 
sem o quê não haveria necessidade de separá-las 
de maneira tão firme. 

É certo que, sem ser idêntica ao que se dá 
com a matemática, a lógica se esforça, precisa-
mente, por justificar a articulação matemática em 
relação à verdade. Ela se afirma, em nossa época, 
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numa lógica proposicional que sustenta - sendo a 
verdade postulada como um valor que constitui 
a denotação de uma dada proposição - que uma 
proposição verdadeira só pode gerar outra propo-
sição verdadeira. 

O mínimo que se pode dizer é que isso pare-
ce muito estranho. Dessa estranha genealogia da 
implicação, com efeito, decorre que o verdadeiro, 
uma vez atingido, não pode, de modo algum, re-
tornar ao falso por nada do que ele implica. Por 
menores que sejam as probabilidades de uma pro-
posição falsa gerar uma proposição verdadeira - o 
que, ao contrário, é totalmente admitido —, desde 
a época em que se fazem proposições nessa trilha 
que nos dizem não ter volta, já não deveria haver, 
há muito tempo, senão proposições verdadeiras. 

Na verdade, tal enunciado só pode sustentar-
se, por um instante que seja, em razão da exis-
tência da matemática independentemente da ló-
gica. Há aí, em algum lugar, uma embrulhada. Os 
próprios matemáticos estão tão pouco tranqüilos 
quanto a isso que tudo o que efetivamente tem 
estimulado a pesquisa lógica concernente à mate-
mática proveio do sentimento de que a não con-
tradição não pode bastar para fundamentar a ver-
dade. Isso não quer dizer que a não contradição 
não seja desejável, ou até exigível. Mas suficiente 
com certeza não é. 
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Não prossigamos mais no assunto esta noite, 
já que esta é apenas uma conversa introdutória a 
um manejo que é, precisamente, aquele cujo ca-
minho me proponho fazê-los seguir este ano em 
meu Seminário. 

Essa embrulhada é tal que nos leva à idéia 
de que o sintoma da incompreensão matemática 
é condicionado, em suma, pelo amor à verdade 
por ela mesma, se assim posso me expressar. 

Isso é diferente da recusa de que falei há pou-
co, é até o contrário dela. É um tropismo, se assim 
posso dizer, positivo para a verdade, enquanto uma 
certa maneira de expor a matemática escamoteia 
inteiramente o patético da verdade. Ela lhes é 
apresentada de maneira manejável, fluente, sim-
ples e elementar, sem outra introdução lógica, de 
um modo em que a evidência, como se costuma 
dizer, permite escamotear muitos passos. Os fenô-
menos de incompreensão se produzem nos jovens, 
sem dúvida, em razão de um certo vazio sentido 
quanto ao lugar do verídico no que é articulado. 

Estaríamos inteiramente errados se pensás-
semos que a matemática conseguiu esvaziar de 
seu patético tudo o que acontece na relação com 
a verdade. Não existe somente a matemática ele-
mentar. Conhecemos história o bastante para sa-
ber o esforço e a dor que geraram, no momento 
de sua cogitação, os termos e as funções do cál-
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culo infinitesimal, ou, mais tarde, a regularização, 
a ratificação e a logicização dos mesmos termos 
e dos mesmos métodos, ou a introdução de um 
número cada vez mais alto, cada vez mais elabo-
rado, daquilo que, nesse nível, convém chamar de 
maternas. Os referidos maternas não comportam, 
em absoluto, uma genealogia retrógrada, não 
comportam nenhuma exposição possível para a 
qual seja preciso empregar o termo histórico. 

A matemática grega, por exemplo, mostra 
muito bem os pontos nos quais, mesmo quando 
tinha a oportunidade de abordar, pelos chamados 
processos de exaustão, o que adveio no momen-
to do surgimento do cálculo infinitesimal, não 
conseguiu fazê-lo, não conseguiu se decidir. Se 
ficou mais fácil, a partir do cálculo infinitesimal, 
ou, melhor dizendo, de sua redução perfeita, dis-
tinguir e classificar, ainda que a posteriori, o que 
acontecia simultaneamente com os processos de 
demonstração da matemática grega e com os im-
passes que lhes eram criados de antemão, não se 
justifica, em absoluto, falar do materna como de 
algo que esteja desligado da exigência de verdade. 

Inúmeros debates, debates de palavras, es-
candiram o surgimento de novos maternas a cada 
momento da história. Falei implicitamente de 
Leibniz e de Newton, e penso também nos que os 
precederam com incrível audácia em não sei que 
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elemento de encontro ou de aventura, a propósito 
do qual se evocam as expressões esforço hercúleo ou 
golpe de sorte, como um Isaac Barrow, por exemplo. 

Isso foi renovado, numa época muito próxi-
ma de nós, com a efração de Cantor, na qual nada 
se fez para diminuir o que há pouco chamei de 
dimensão do patético, que em Cantor pôde che-
gar à ameaça da loucura. Também não creio que 
baste nos dizerem que isso veio depois das de-
cepções com a carreira, das oposições ou até das 
ofensas que o referido Cantor teve de suportar 
por parte dos universitários que imperavam em 
sua época. Não estamos habituados a encontrar a 
loucura motivada por perseguições objetivas. 

A incompreensão matemática, portanto, deve 
ser algo bem diferente de uma exigência que pro-
venha de um vazio formal. A julgar pelo que se 
passa na história da matemática, não é certo que a 
incompreensão seja gerada por alguma relação do 
materna, ainda que a mais elementar, com uma di-
mensão de verdade. Talvez os mais sensíveis sejam 
os que compreendem menos. 

Já temos uma idéia disso no nível dos diálo-
gos socráticos; estou falando do que nos resta deles, 
do que podemos presumir. Afinal, existem pessoas 
para quem o encontro com a verdade talvez de-
sempenhe o papel que os citados gregos atribuíam 
a uma metáfora - é algo que tem o mesmo efeito 
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do encontro com uma raia-elétrica: as entorpece. 
Essa idéia provém da contribuição, confusa, sem 
dúvida, de uma metáfora, mas é para isso mesmo 
que serve a metáfora, para fazer surgir um senti-
do que ultrapassa em muito os seus meios. A raia-
elétrica, e depois aquele que a toca e cai duro, isso, 
evidentemente, sem que se saiba no momento em 
que é construída a metáfora, é o encontro de dois 
campos discordantes entre si, tomando-se o cam-
po, aqui, no sentido próprio de campo magnético. 

Faço-lhes observar que isso em que acaba-
mos de tocar leva à palavra campo, e foi essa a 
palavra que empreguei ao dizer Função e campo da 

fala e da linguagem. O campo é constituído pelo 
que outro dia chamei de alíngua. Considerar esse 
campo como aquilo que constitui a chave da in-
compreensão é, precisamente, o que nos permite 
excluir dele qualquer psicologia. 

Os campos de que se trata constituem-se de 
real, tão real quanto a raia-elétrica e o dedo do 
inocente que acaba de tocá-la. O materna, não é 
pelo fato de o abordarmos pelas vias do simbóli-
co que não se trata de real. 

A verdade em questão na psicanálise é aquilo que, 
por meio da linguagem, quer dizer, pela função da 
fala, aproxima-se de um real. 
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Só que essa é uma abordagem que de modo 
algum é de conhecimento, e sim, eu diria, de algo 
como a indução, no sentido que tem esse termo 
na constituição de um campo. Trata-se da indu-
ção de algo que é completamente real, ainda que 
não possamos falar disso senão como de signifi-
cantes, quero dizer, que não têm outra existência 
a não ser como significantes. 

De que estou falando? Ora, de nada além 
daquilo que é chamado, na linguagem corrente, 
de homens e mulheres. Não sabemos nada de real 
sobre esses homens e mulheres como tais. 

Não se trata de cães e cadelas. Trata-se da-
quilo que são realmente só aqueles que pertencem 
a cada um dos sexos a partir do ser falante. Aí não 
há sombra de psicologia. Homens e mulheres, 
isso é real. Porém, não somos capazes de articular 
na alíngua a mínima coisa que tenha a menor re-
lação com o real. A psicanálise só faz repisar isso. 

É o que enuncio quando digo que não há 
relação sexual para os seres que falam. Por quê? 
Porque a sua fala, tal como funciona, depende, 
é condicionada como fala por isto: a relação se-
xual, muito precisamente, como fala, é proibida 
de funcionar aí de algum modo que permita dar 
conta dela. 

Não estou conferindo primazia, nessa corre-
lação, a nada. Não digo que a fala existe porque não 
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há relação sexual, o que seria totalmente absurdo. 
Também não digo que não existe relação sexual 
porque a fala está aí. Mas, certamente, não há re-
lação sexual porque a fala funciona num nível cuja 
preeminência o discurso psicanalítico descobriu, 
especificando o ser falante em tudo o que é da or-
dem do sexo, ou seja, do semblante. Semblantes de 
senhores e senhoras, como se dizia depois da última 
guerra. Elas não eram chamadas de outra maneira, 
as senhoras \bonnesfemmes\. Não é assim que falarei 
delas, em absoluto, porque não sou existencialista. 

Seja como for, o fato é que o ente que evo-
cávamos há pouco fala, e é somente da fala que 
provém o gozo, aquele que é chamado de sexual 
e deve ser distinguido da relação sexual. Somen-
te ele determina, no ente de que estou falando, 
aquilo que se trata de obter, ou seja, a cópula. A 
psicanálise nos confronta com o fato de que tudo 
depende desse ponto-pivô chamado gozo sexual. 

Só que se constata que este só pode se articu-
lar numa copulação meio prolongada, ou até mes-
mo fugaz, deparando-se com a castração, que não 
tem outra dimensão senão a de alíngua. A única 
coisa que nos permite afirmar isso são as palavras 
que recolhemos na experiência psicanalítica. 

A articulação desse núcleo opaco chamado 
gozo sexual, nesse registro a ser explorado que se 
chama castração, data apenas da emergência his-
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toricamente recente do discurso psicanalítico. É 
isso, parece-me, que realmente justifica que nos 
empenhemos em formular seu materna. Gosta-
ríamos que isso fosse demonstrado de outra ma-
neira que não sofrido, sofrido como uma espécie 
de segredo vergonhoso, que, por ter sido divul-
gado pela psicanálise, nem por isso deixa de ser 
igualmente vergonhoso, igualmente sem saída. 
Ninguém parece ter percebido que a questão está 
no nível da dimensão inteira do gozo, ou seja, da 
relação do ser falante com seu corpo, pois não há 
outra definição possível do gozo. 

O que é, na espécie animal, que goza com seu 
corpo, e como? Temos vestígios disso em nos-
sos primos chimpanzés, que catam os parasitas 
uns dos outros com todos os signos do mais vivo 
interesse. A que se deve que, no ser falante, seja 
muito mais elaborada a relação com o gozo? A 
psicanálise descobriu que isso decorre de o gozo 
sexual emergir mais cedo que a maturidade do 
mesmo nome. Isso parece bastar para tornar in-
fantil tudo o que se passa com o leque - curto, 
sem dúvida, mas não sem variedade - dos gozos 
qualificados de perversos. 

Isso tem estreita relação com o enigma que 
faz com que não se possa agir com o que parece 
diretamente ligado à operação que supostamente 
visa ao gozo sexual, e enveredar pela via da cópu-
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la, cujos caminhos a fala comanda, sem que ela se 
articule como castração. Nunca é antes de um... 
- não quero dizer uma tentativa, porque, como 
dizia Picasso, Eu não procuro, eu acho, Eu não ten-
to, eu decido - que decidi que o ponto-chave, o 
ponto nodal, era a alíngua, e, no campo da alín-
gua, a operação da fala. 

Não há uma só interpretação analítica que 
não seja feita para dar a uma proposição encon-
trada sua relação com um gozo. O que quer di-
zer a psicanálise? Que essa relação com o gozo é 
a fala que garante sua dimensão de verdade. E, 
ainda, que nem por isso é menos garantido que 
a fala não pode dizê-la completamente. Ela só 
pode, como me exprimo, semidizer essa relação e 
com ela forjar o semblante, o semblante do que é 
chamado um homem ou uma mulher. 

Disso se faz algo, sem poder dizer grande 
coisa dele. Não podemos falar muito, ao que pa-
rece, sobre o tipo. 

Uns dois anos atrás, no caminho que tento traçar, 
consegui articular o que se passa com quatro dis-
cursos. 

Esses discursos não são os discursos histó-
ricos, não se trata da mitologia, da nostalgia de 
Rousseau ou do neolítico. Isso são coisas que só 
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interessam ao discurso universitário. Ele nunca 
fica tão bem, esse discurso, quanto no nível de sa-
beres que não querem dizer mais nada para nin-
guém, já que o discurso universitário constitui-se 
por fazer do saber um semblante. 

Esses quatro discursos constituem de ma-
neira tangível algo de real. Essa relação de fron-
teira entre o simbólico e o real, nós vivemos nela, 
pode-se dizer. 

O discurso do mestre, este se sustenta, ainda 
e sempre. Vocês podem examiná-lo à vontade para 
que eu não precise lhes indicar o que poderia ter 
feito, se isso me divertisse, ou seja, se eu buscasse 
popularidade. Eu lhes teria mostrado a viradinha 
de nada, em algum lugar, que faz dele o discurso 
do capitalista. E exatamente a mesma coisa, só que 
é simplesmente mais bem-feito, funciona melhor, 
vocês são ainda mais engambelados. De toda for-
ma, vocês sequer pensam nisso. O mesmo se dá 
quanto ao discurso universitário, vocês entram nele 
a todo vapor, acreditando criar a agitação de Maio. 

Não falemos do discurso histérico, que é o 
próprio discurso científico. E muito importante 
conhecê-lo, para fazer pequenos prognósticos. O 
que não diminui em nada os méritos do discurso 
científico. 

Se há uma coisa certa é que só pude articu-
lar esses três discursos numa espécie de materna 
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porque surgiu o discurso analítico. E, quando falo 
do discurso analítico, não estou falando de algu-
ma coisa da ordem do conhecimento. Há muito 
tempo se poderia ter percebido que o discurso do 
conhecimento é uma metáfora sexual e ter-lhe 
dado sua conseqüência, qual seja, que, visto que 
não existe relação sexual, também não existe co-
nhecimento. Vivemos durante séculos com uma 
mitologia sexual e, é claro, tudo que grande parte 
dos analistas pede é deleitar-se com essas queri-
das lembranças de uma época inconsistente. Mas 
não se trata disso. O que é dito é dito, escrevi na 
primeira linha de uma coisa que estou cogitando 
para lhes deixar daqui a algum tempo. O que é 
dito é fato, pelo fato de ser dito. 

Só que existe o tropeço. O tropeço, tudo 
está aí, tudo sai dele. É o que chamo de hacoisa 
\l'hachosê\ - pus um h na frente para vocês verem 
que há um apóstrofo, mas não deveria colocá-lo, 
isso deveria chamar-se acoisa \_Vachose\. Em suma, 
é o objeto a. 

O objeto a é um objeto, com certeza, mas 
apenas no sentido de substituir definitivamente 
qualquer idéia do objeto sustentado por um su-
jeito. Não é a chamada relação de conhecimento. 
É muito curioso, quando a estudamos em deta-
lhe, ver que, nessa relação de conhecimento, aca-
bou se fazendo com que um dos termos, o sujeito 
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em questão, não fosse mais que a sombra de uma 
sombra, um reflexo esvaecido. O objeto a só é ob-
jeto no sentido de estar ali para afirmar que nada 
da ordem do saber existe sem produzi-lo. Isso é 
algo completamente diferente de conhecê-lo. 

Para que exista uma chance de analista, é 
preciso que uma certa operação, que chamamos 
de experiência psicanalítica, tenha feito o objeto a 
vir no lugar do semblante. Ele não poderia ocupar 
esse lugar se os outros elementos redutíveis numa 
cadeia significante não ocupassem os demais. Se 
o sujeito e o que chamo de significante-mestre, 
e o que designo pelo corpo e pelo saber, não se 
distribuíssem nos quatro pontos de um tetraedro 
- para seu descanso, eu o desenhei no quadro, sob 
a forma de vetores que se cruzam no interior de 
um quadrado em que falta um lado - , é evidente 
que absolutamente não haveria discurso. 

• 
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O que define um discurso, o que o opõe à 
fala, digo que, para a abordagem falante, é o que 
determina o real. É isso que é o materna. O real 
de que eu falo é absolutamente inabordável, a não 
ser por uma via matemática. Para situá-lo, não há 
outro caminho senão o último discurso surgido 
dos quatro, aquele que defino como discurso ana-
lítico. De um modo que seria um exagero dizer 
que é consistente, pois se trata, pelo contrário, de 
uma hiância, e propriamente da que se exprime 
pela temática da castração, esse discurso permite 
ver por onde se assegura o real de que ele se sus-
tenta como discurso. 

Em conformidade com tudo o que é aceito 
na análise, o real de que falo é este, ou seja, que 
nada é garantido do que parece ser a finalidade 
do gozo sexual, a saber, a cópula, sem esses pas-
sos muito confusamente percebidos mas nunca 
destacados numa estrutura comparável à de uma 
lógica, que constituem a chamada castração. 

E nisso, muito precisamente, que o esforço 
lógico deve ser, para nós, um modelo ou até um 
guia. E não me façam falar de isomorfismo. O 
fato de haver em algum lugar um bom malandro 
da Universidade que acha que meus enunciados 
sobre a verdade, o semblante, o gozo e o mais-
de-gozar seriam formalistas, ou até hermenêuti-
cos, por que não? Trata-se, antes, do que é cha-
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mado em matemática - isso é um encontro - de 
uma operação de gerador. Tentaremos este ano, 
e noutro lugar que não aqui, abordar com pru-
dência aquilo de que se trata, de longe e passo a 
passo. Não se deve esperar demais do que pode 
produzir-se de centelhas, mas isso virá. 

O objeto a de que lhes falei há pouco não é 
um objeto, é aquilo que permite pôr num tetraedro 
cada um desses quatro discursos, à sua maneira. O 
que os analistas não conseguem ver, curiosamente, 
é que o objeto a não é um ponto que localize em 
algum lugar os quatro discursos que eles formam 
juntos, ele é a construção, é o materna tetraédrico 
desses discursos. 

A pergunta, portanto, é esta: a partir de onde 
os seres acôisicos, os a encarnados que todos so-
mos, a títulos diversos, são os mais expostos à in-
compreensão do meu discurso? É uma pergunta 
que se pode formular. Quer essa incompreensão 
seja um sintoma, quer não o seja, a coisa é se-
cundária. Mas o que é muito certo é que, teo-
ricamente, é no nível do psicanalista que deve 
predominar a incompreensão do meu discurso, e 
justamente por ele ser o discurso analítico. 

Talvez isso não seja privilégio do discurso 
analítico. Afinal, quem levou mais longe o dis-
curso do mestre/senhor, antes que eu trouxesse ao 
mundo o objeto a, e que evidentemente foi um 
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fiasco, porque não conhecia o objeto a, foi Hegel, 
para citar seu nome. Hegel sempre nos disse que, 
se havia alguém que não entendia nada do discur-
so do mestre, era o mestre. No que ele permane-
ceu na psicologia, porque não existe mestre, existe 
o significante-mestre, que o mestre segue como 
pode. Isso não favorece em absoluto a compreen-
são do discurso do mestre pelo mestre. E nesse 
sentido que a psicologia de Hegel é exata. 

Seria igualmente dificílimo sustentar que a 
histérica, no ponto em que se situa, isto é, no ní-
vel do semblante, seja a mais bem-posicionada 
para compreender seu discurso, sem o quê não 
haveria necessidade da virada da análise. Não fa-
lemos dos universitários. Ninguém jamais acre-
ditou que eles teriam a audácia de sustentar um 
álibi tão prodigiosamente manifesto quanto todo 
o discurso universitário. 

Então, por que os analistas teriam o privi-
légio de ser acessíveis ao que é o materna de seu 
discurso? Há todas as razões, ao contrário, para 
eles se instalarem numa posição cujo interesse 
poderia ser o de demonstrar o que resulta das in-
concebíveis elucubrações teóricas que enchem as 
revistas do mundo psicanalítico. Demonstrá-lo 
não é dessas coisas que possam ser feitas em um 
dia, mas tentarei dizer-lhes em que pode consis-
tir esse interesse. 
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É preciso esgotar nosso tetraedro em todas 
as suas faces. Acabo de dar a indicação do que 
pode ser o estatuto do analista no nível do sem-
blante. Não menos importante é articulá-lo em 
sua relação com a verdade. E o mais interessante 
- cabe dizer que esse é um dos únicos sentidos 
que podemos dar à palavra interesse - é sua rela-
ção com o gozo, que sustenta esse discurso, que o 
condiciona, o justifica. 

Eu não gostaria de terminar dando-lhes a idéia de 
que sei o que é o homem. Certamente há pessoas 
que precisam que eu lhes jogue esse verde. Posso 
jogá-lo para elas, afinal, porque isso não conota 
nenhuma espécie de promessa de progresso... ou 
pior. Posso dizer-lhes que, muito provavelmente, é 
uma relação completamente anômala e bizarra com 
seu próprio gozo que especifica essa espécie animal. 

Isso poderia ter uns pequenos desdobra-
mentos pelo lado da biologia, por que não? Mas 
constato, simplesmente, que os analistas não fi-
zeram o menor progresso na referência biologi-
zante da análise. 

Em contrapartida, do lado dos biólogos, vi-
mos uma coisa incrível ser sustentada, em nome 
disto: que esse gozo manco e tão amputado, a 
própria castração, leva jeito de ter no homem 
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uma certa relação com a cópula, com aquilo que 
conduz biologicamente à conjunção dos sexos, 
mas sem que isso condicione, é claro, absoluta-
mente nada no semblante. Assim, encontraram-
se biólogos para estender esse ponto anômalo, 
essa relação perfeitamente problemática, às es-
pécies animais, e para nos apontar nelas a per-
versão. Com isso se fez um calhamaço, que re-
cebeu logo em seguida o feliz patrocínio de meu 
querido colega Henri Ey, de quem lhes falei na 
última vez com uma simpatia que vocês pude-
ram sentir. 

Em nome de quê, a perversão nas espécies 
animais? As espécies animais copulam, mas o 
que nos prova que seja em nome de algum gozo, 
perverso ou não? E realmente preciso ser homem 
para acreditar que copular faz gozar. Há volumes 
inteiros para explicar que há os que fazem isso 
com as presas, com as patinhas, e há também os 
que enviam os espermatozoides uns aos outros no 
interior da cavidade central, como no percevejo, 
acho, e aí as pessoas ficam deslumbradas, como 
eles devem gozar com essas coisas! Se nos fizés-
semos o mesmo com uma seringa no peritônio, 
seria voluptuoso. E é com isso que se acredita 
construir coisas corretas, quando a primeira coisa 
em que pôr o dedo é precisamente a dissociação 
do gozo sexual. 
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É evidente que a questão é saber como a alín-

gua, que podemos momentaneamente dizer que 

é correlata da disjunção do gozo sexual, tem uma 

relação evidente com algo do real. Mas como ir daí 

a maternas que nos permitam edificar a ciência? 

Esta é verdadeiramente a pergunta, a única per-

gunta. E se olhássemos um pouco mais de perto 

como se faz isso, a ciência? 

Tentem fazê-lo uma vezinha, aproximando-

se um pouco do meu escrito intitulado "A ciência 

e a verdade". 

Houve um pobre coitado, de quem eu era 

hóspede nessa ocasião, que ficou doente por me 

ouvir a esse respeito, e, no final das contas, é jus-

tamente aí que se vê que meu discurso foi com-

preendido. Ele foi o único que adoeceu com isso. 

E um homem que demonstrou de mil maneiras 

ser alguém não muito forte. De minha parte, não 

tenho nenhum tipo de paixão pelos débeis men-

tais, distingo-me nisso da minha querida amiga 

Maud Mannoni. Mas, como também se encon-

tram débeis mentais no Instituto, não vejo por 

que eu me perturbaria. 

Enfim, "A ciência e a verdade" tentou abordar 

alguma coisinha assim. Afinal, talvez essa famosa 

ciência seja feita de quase nada: assim explicaría-

mos melhor como a aparência, tão condicionada 
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quanto a alíngua por um déficit, pode levar dire-
tamente a ela. 

É isso. São questões que talvez eu aborde este 
ano. Enfim, farei o melhor que puder... ou pior. 

2 de dezembro de 1971 
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Não se sabe se a série é o princípio da seriedade. 
Entretanto, encontro-me diante dessa pergunta. 
Ela se propõe a mim pelo fato de que, evidente-
mente, não posso dar continuidade aqui ao que 
se define noutro lugar do meu ensino, chamado 
de meu Seminário, até porque nem todo mundo 
está informado de que faço aqui uma conversinha 
por mês. E como há pessoas que às vezes se dão o 
trabalho de vir de muito longe para acompanhar 
o que digo alhures sob o nome de Seminário, não 
seria correto continuá-lo aqui. 

Trata-se de saber o que estou fazendo aqui. 
Não é, em absoluto, o que eu esperava. Fui demo-
vido por essa afluência que faz com que aqueles 
que de fato convoquei para uma coisa chamada 
"O saber do psicanalista" não estejam, em abso-
luto, forçosamente ausentes daqui, mas fiquem 
meio perdidos. Os que estão aqui, não sei se, 
quando faço alusão a esse Seminário, estou falan-
do de algo que eles conheçam. 

É preciso que eles levem em conta que, des-
de a vez passada, justamente, dei início a esse Se-
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minário. Iniciei-o, e, se formos um pouco atentos 
e rigorosos, não poderemos dizer que isso possa 
ser feito de uma única vez. Efetivamente, houve 
duas. E é por isso que posso dizer que o iniciei, 
porque, se não tivesse havido uma segunda vez, 
não haveria a primeira. 

Isso tem lá seu interesse, por lembrar algo que 
introduzi há algum tempo a propósito do que se 
chama repetição. 

A repetição, evidentemente, só pode come-
çar na segunda vez, que passa a ser, então, a que 
inaugura a repetição. É a história do zero e do um. 
Só que, com o um, não pode haver repetição, de 
modo que, para haver repetição, não para que isso 
seja iniciado, é preciso que haja uma terceira vez. 

É o que parece que se percebeu a propósito 
de Deus. Ele só começa no três. Demorou-se para 
percebê-lo, ou então se soube desde sempre, mas 
isso não foi notado porque, afinal, não se pode 
afirmar nada nesse sentido. Mas, enfim, meu que-
rido amigo Kojève insistia muito na questão da 
Trindade cristã. 

Seja como for, do ponto de vista do que nos 
interessa - e o que nos interessa é analítico há 
um mundo, evidentemente, entre a segunda vez 
e o que acreditei dever sublinhar com o termo 
Nachtrag, a posteriori. 
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São coisas a que tentarei voltar este ano, em 
meu Seminário. É nisso que há um mundo entre 
o que a psicanálise traz e o que trouxe uma certa 
tradição filosófica, que, decerto, não é desprezível, 
sobretudo quando se trata de Platão, que subli-
nhou bem o valor da díade. Quero dizer que, a 
partir dela, tudo degringola. O que degringola? 
Ele devia saber o quê, mas não disse. 

Seja como for, o segundo tempo não tem 
nada a ver com o Nachtrag analítico. Quanto ao 
terceiro, cuja importância acabo de apontar, não é 
só para nós que assume essa importância, é para 
o próprio Deus. 

Houve uma ocasião em que incitei viva-
mente todo mundo a ir ver uma tapeçaria exibida 
no Museu de Artes Decorativas que era muito 
bonita. Nela se viam o Pai, o Filho e o Espírito 
Santo, representados estritamente sob a mesma 
figura, a de um personagem muito nobre e bar-
budo. Eram três a se entreolhar. Isso causa uma 
impressão maior do que ver alg uém diante da 
própria imagem. A partir de três, isso começa a 
surtir certo efeito. 

Do nosso ponto de vista de sujeitos, o que é 
que pode começar em três para o próprio Deus? 
Essa é uma velha pergunta que formulei muito 
depressa na época em que iniciei meu ensino, e de-
pois não a renovei. Eu lhes direi logo a resposta -
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é somente a partir de três que ele pode acreditar 
nele mesmo. 

E muito curioso que a seguinte pergunta 
nunca tenha sido formulada, ao que eu saiba: será 
que Deus acredita nele? No entanto, esse seria 
um bom exemplo para nós. É absolutamente es-
pantoso que essa pergunta, que formulei muito 
cedo e que não creio ser inútil, não pareça ter 
provocado nenhum rebuliço, pelo menos entre 
meus correligionários, digo, aqueles que foram 
instruídos à sombra da Trindade. Compreendo 
que, quanto aos outros, isso não os tenha impres-
sionado, mas, quanto àqueles, realmente, eles são 
incorreligioníveis. Não há nada que se possa fazer. 

No entanto, eu tinha aí algumas pessoas 
notórias da chamada hierarquia cristã. Surge a 
questão de saber se é por estarem dentro - o que 
me é difícil acreditar - que não entendem nada, 
ou, o que é muito mais provável, se são de um 
ateísmo integral demais para que tal pergunta 
surta algum efeito sobre eles. Essa é a solução 
para a qual me inclino. 

Não se pode dizer que isso seja o que cha-
mei há pouco de garantia de seriedade, já que esse 
ateísmo pode ser apenas uma sonolência, o que é 
bastante difundido. Em outras palavras, eles não 
têm a menor idéia da dimensão do meio no qual 
é preciso nadar. Eles boiam, o que de modo algum 
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é a mesma coisa, graças ao fato de que dão a mão 
uns aos outros. Há um poema de Paul Fort nes-
se gênero - Se todas as meninas do mundo dessem 
as mãos etc., elas poderiam dar a volta ao mundo. É 
uma idéia maluca, porque, na realidade, as meninas 
do mundo nunca pensaram nisso, mas os meninos, 
dos quais ele também fala, ao contrário, são espe-
cialistas nisso. Todos se seguram pela mão, ainda 
mais que, se não se segurassem pela mão, seria pre-
ciso cada um enfrentar a menina sozinho, e disso 
eles não gostam. É preciso se segurarem pela mão. 

Com as meninas, é outra história. Elas são 
levadas a isso no contexto de certos ritos sociais, 
conformei danças e lendas da China antiga. Isso é 
chique, é até Chi-King - não é shocking. Esse livro 
foi escrito por um certo Granet, que possuía uma 
espécie de talento que não tinha absolutamente 
nada a ver com a etnologia, embora ele fosse in-
contestavelmente etnólogo, nem com a sinologia, 
embora fosse incontestavelmente sinólogo. Pois 
ele afirmou que, na China antiga, as meninas e 
os meninos se enfrentavam em igual número. Por 
que não lhe dar crédito? Na prática, no que co-
nhecemos nos dias atuais, os meninos sempre se 
juntam em certo número, para além da dezena, 
pela razão que lhes expus: porque estar inteira-
mente sozinho, cada um diante de sua cada uma, 
como expliquei, é muito cheio de riscos. 
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Para as meninas, é outra coisa. Como não es-
tamos mais no tempo do Chi-King, elas se agru-
pam duas a duas, tornam-se amiguinhas de uma 
amiga, até arrancarem um cara do seu regimento. 
Sim, senhor. Pensem vocês o que pensarem, e por 
mais superficiais que lhes pareçam essas afirma-
ções, elas têm fundamento, são fundamentadas 
na minha experiência de analista. Depois que elas 
desviam um cara do seu regimento, deixam cair a 
amiga, naturalmente, a qual, aliás, não se sai pior 
por causa disso. 

Deixei-me levar um pouco. Onde penso que 
estou? Isso chegou assim, conversa vai, conversa 
vem, por causa do Granet e dessa história espan-
tosa do que se alterna nos poemas do Chi-King, 
esse coro de meninos oposto ao coro das meni-
nas. Assim, me deixei levar falando da minha ex-
periência analítica, da qual dei um flash. Isso não 
é o fundo das coisas. Não é aí que exponho o fun-
do das coisas. Mas onde estou, quem penso que 
sou, para falar do fundo das coisas? Eu quase me 
acreditaria estar com seres humanos, ou mesmo 
cousehumains*. Mas é assim que me dirijo a eles. 

No fundo, foi falar de meu Seminário que 
me levou a isso. Como vocês talvez sejam os mes-

* Cousehumains: neologismo de Lacan que, quando lido em voz alta, 
tem o mesmo som de cousu main, expressão francesa que signifca 
"costurado à mão" e indica, em geral, boa qualidade. (N.R.T.) 
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mos, falei como se estivesse falando com eles, o 
que me levou a falar como se falasse de vocês, e -
quem sabe? - levou-me a falar como se eu falasse 
a vocês. 

Isso absolutamente não estava nas minhas 
intenções, porque, se vim falar no Sainte-Anne, 
foi para falar com psiquiatras, e é muito evidente 
que nem todos vocês, naturalmente, são psiquia-
tras. Enfim, o certo é que isso é um ato falho. É 
um ato falho que a todo instante, portanto, cor-
re o risco de ter sucesso, isto é, é muito possível 
que eu esteja mesmo falando com alguém. Como 
saber para quem estou falando? Principalmente 
porque, afinal de contas, vocês entram em conta 
nesta história, ainda que eu me esforce por abs-
trair o seu número. Entram em conta ao menos 
por eu não estar falando onde contava falar, já 
que contava falar no anfiteatro Magnan e estou 
falando aqui na capela. 

[.Barulhos de estouros.] 
Que coisa incrível! Vocês ouviram? 
Vocês ouviram? Estou falando com a capela. 

É esta a resposta. Estou falando com a capela, 
quer dizer, com as paredes. Tem cada vez mais 
sucesso o ato falho. Agora sei com quem vim fa-
lar, é com aquilo com que sempre falei no Sainte-
Anne - com as paredes. Faz um bom tempo. 
Uma vez ou outra voltei aqui com um titulozinho 
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de conferência sobre o que estava ensinando, e 
depois com alguns outros, não vou fazer a lista. 
Sempre falei com as paredes. 

Quem tem algo a dizer? 
A L G U É M : Todos deveríamos sair, se o senhor 

quer falar com as paredes. 
Quem está falando comigo? 
Agora é que poderei fazer um comentário: é 

que, ao falar com as paredes, isso interessa a al-
gumas pessoas. Foi por isso que perguntei, agora 
há pouco, quem estava falando. O certo é que, 
dentro daquilo que, na época em que éramos ho-
nestos, era chamado de asilo, o asilo clínico, como 
diziam, as paredes, enfim, não eram pouca coisa. 

Direi mais: esta capela me parece um lugar 
extremamente adequado para tocarmos naquilo 
de que se trata quando falo das paredes. Essa es-
pécie de concessão da laicidade aos internados, 
uma capela com seu adorno de capelães, não é 
que ela seja formidável do ponto de vista arquite-
tônico, mas, afinal, é uma capela, com a disposi-
ção que se espera dela. Muitas vezes se omite que 
o arquiteto, não importa o esforço que faça para 
sair disso, foi feito para isto: para fazer paredes. 
E as paredes, palavra de honra - a partir do que 
falei há pouco, o cristianismo talvez penda um 
pouco demais para o hegelianismo - , elas são fei-
tas para circundar um vazio. 
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Como imaginar o que preenchia as paredes 
do Partenon e de outras quinquilharias desse tipo, 
das quais nos restam algumas paredes desabadas? 
É muito difícil saber. O certo é que não temos 
absolutamente nenhum testemunho. Temos a 
sensação de que, durante todo o período que ro-
tulamos com a etiqueta moderna de paganismo, 
havia coisas que se passavam em diversas festas 
cujos nomes conservamos, porque havia anais 
que datavam as coisas dessa maneira - Foi nas 
grandes Panateneias que Adimanto e Glauco etc., 
vocês sabem a continuação, conheceram o chamado 
Céfalo. O que acontecia nelas? É absolutamente 
incrível que não tenhamos a mais remota espécie 
de idéia. 

Ao contrário, no que concerne ao vazio, te-
mos grande idéia dele, porque tudo o que nos foi 
legado por uma tradição que chamamos filosófi-
ca dá um lugar importante ao vazio. Há até um 
certo Platão, que fez girar em torno disso toda a 
sua idéia de mundo, é claro. Foi ele quem inven-
tou a caverna. Da qual fez uma câmara escura. 
Havia algo que acontecia no exterior, e tudo isso, 
passando por um buraquinho, produzia sombras. 
E aí, talvez, que teríamos um pequeno fio, um 
pedacinho de vestígio. Essa é, manifestamente, 
uma teoria que nos faz pôr o dedo no que se dá 
com o objeto a. 
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Suponham que a caverna de Platão sejam 
estas paredes em que minha voz se faz ouvir. É 
patente que as paredes, isso me faz gozar. E é nisso 
que vocês todos gozam, cada um de vocês, por par-
ticipação. Ver-me falando com as paredes é algo 
que não pode deixá-los indiferentes. E pensem 
bem, suponham que Platão tivesse sido estrutu-
ralista: ele teria percebido o que se dá realmente 
com a caverna, ou seja, que, sem dúvida, foi nela 
que nasceu a linguagem. 

É preciso inverter a coisa. Por muito tempo 
o homem solta vagidos como qualquer dos bichi-
nhos que piavam para beber o leite materno, mas 
ele precisa de algum tempo para perceber que é 
capaz de fazer uma coisa que, é claro, ouve des-
de longa data, porque no balbucio, no resmungo, 
tudo se produz. Para escolher, ele teve de perce-
ber que os cás soavam melhor vindos do fundo, 
do fundo da caverna, da última parede, e que os 
bês e os pês, isso brotava melhor na entrada, era lá 
que ele ouvia a ressonância deles. 

Estou-me deixando levar, esta noite, porque 
estou falando com as paredes. Não convém acre-
ditar que o que lhes estou dizendo significa que 
não tirei nenhuma outra coisa do Sainte-Anne. 

No Sainte-Anne, só vim a falar muito tarde, 
quero dizer, isso não me passara pela cabeça, exce-
to para cumprir uns deveres menores, quando eu 
era chefe da clínica. Eu contava umas historinhas 
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aos estagiários, e foi justamente aí que aprendi a 
tomar cuidado com as histórias que conto. Um 
dia, contei a história da mãe de um paciente, um 
homossexual charmoso que eu analisava, e con-
tei que, sem poder fazer outra coisa senão vê-la 
chegar, a mulher em questão, ela havia exclama-
do: E eu que achava que ele era impotente! Contei 
essa história e umas dez pessoas da platéia - não 
havia só estagiários - a reconheceram de imedia-
to. Só podia ser ela. Vejam vocês o que é uma 
pessoa sociável. Isso criou um caso, naturalmen-
te, porque fui censurado, embora não tivesse dito 
absolutamente nada, a não ser essa exclamação 
sensacional. Desde então, isso me inspirou muita 
prudência na comunicação de casos. Mas, enfim, 
isto é mais uma pequena digressão; retomemos o 
fio da meada. 

Antes de falar aqui, fiz muitas outras coisas 
no Sainte-Anne, nem que fosse vir aqui e cum-
prir minha função, e, para meu discurso, tudo 
parte daí. Se estou falando com as paredes, entrei 
nisso tarde. Muito antes de ouvir o que elas me 
devolvem, ou seja, minha própria voz pregando 
no deserto — isto é uma resposta à pessoa que fa-
lou em sair - , ouvi coisas absolutamente decisi-
vas, ou, enfim, que o foram para mim. Mas isso é 
assunto pessoal meu. Quero dizer que as pessoas 
que aqui estão para ficar entre as paredes são to-
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talmente capazes de se fazerem ouvir, desde que 
existam ouvidos apropriados. 

Resumindo, e para homenageá-la por algo 
com que, em suma, ela não teve pessoalmente 
nada a ver, foi, como todos sabem, em torno da 
doente que rotulei com o nome de Aimée, que 
não era o dela, é claro, que fui aspirado pela psi-
canálise. 

Não houve apenas ela, é óbvio. Houve al-
guns outros antes e, mais tarde, houve também 
um bom número a quem dei a palavra. E nisso 
que consiste o que é chamado de minha apre-
sentação de doentes, que é essa espécie de exer-
cício que consiste em escutar pacientes, o que, é 
evidente, não lhes acontece em qualquer esquina. 
Ao falar disso com algumas pessoas que estavam 
lá, para me acompanhar e para captar o que pu-
dessem, me ocorre aprender. Depois, não de ime-
diato. Evidentemente, é preciso que se afine a voz 
ao mandá-la para as paredes. 

O que tentarei pôr em questão este ano em meu 
Seminário vai girar em torno da relação da psica-
nálise com a lógica, à qual dou muita importância. 

Aprendi muito cedo que a lógica podia pro-
vocar o ódio do mundo. Isso foi numa época em 
que, atraído por sabe Deus que cheiro de mosca, 
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eu praticava um certo Abelardo. Quanto a mim, 
não posso dizer que a lógica tenha-me tornado 
absolutamente odioso para ninguém, exceto para 
alguns psicanalistas. Talvez seja por eu ter conse-
guido enxugar seriamente o seu sentido. 

Consegui-o de maneira ainda mais fácil por 
não confiar em absoluto no senso comum. Existe 
senso, mas não existe comum. Provavelmente, não 
há um só entre vocês que me entenda no mesmo 
sentido. Aliás, esforço-me para que o acesso a 
esse sentido não seja muito facilitado, para que 
vocês tenham que entrar com o seu, o que é uma 
secreção saudável, e até terapêutica. Segreguem o 
sentido com vigor, e vocês verão como a vida se 
torna mais cômoda. 

Foi por isso mesmo que me apercebi da exis-
tência do objeto a, do qual cada um de vocês tem o 
germe em potencial. O que constitui a força dele, e, 
do mesmo modo, a força de cada um de vocês em 
particular, é que o objeto a é inteiramente alheio à 
questão do sentido. O sentido é uma pequena bor-
radela acrescentada a esse objeto a com que cada 
um de vocês tem sua ligação particular. 

Isso nada tem a ver com o sentido nem com 
a razão. A questão que está na ordem do dia é 
que muitos tendem a reduzi-la à rezão [réson]. 
Escrevam r.é.s.o.n., me façam essa gentileza. É 
uma grafia de Francis Ponge. Sendo ele poeta e, 
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sendo o que é, um grande poeta, de modo algum 
devemos deixar, nessa questão, de levar em con-
ta o que ele nos conta. Ele não é o único. Há 
uma pergunta gravíssima, que só vi seriamente 
formulada, afora esse poeta, no nível dos mate-
máticos, e que é: o que a razão, que por ora nos 
contentaremos em apreender que parte do apare-
lho gramatical, tem a ver com alguma coisa, não 
quero dizer intuitiva, porque isso seria cair na 
propensão para algo de visual, mas alguma coisa 
de ressoante? 

O que ressoa, seria isso a origem da res, com 
a qual se faz a realidade? Trata-se de uma per-
gunta que toca em tudo o que se pode extrair 
da linguagem por conta da lógica. Todos sabem 
que esta não basta, e que precisou, há algum 
tempo - poderíamos tê-lo pressentido há um 
bom tempo, desde Platão, precisamente - , pôr 
em jogo a matemática. E é aí que se impõe a 
questão de onde centrar esse real a que a inter-
rogação lógica nos faz recorrer, e que se acha no 
nível matemático. 

Há matemáticos que dizem que não se pode 
tomar por eixo essa junção dita formalista, esse 
ponto de junção matemático-lógico, que há al-
guma coisa além dele, ao qual, afinal, só fazem 
render homenagens todas as referências intui-
tivas das quais se julgou poder depurá-la, essa 
matemática. Busca-se, além desse ponto, saber a 
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que razão \réson\ recorrer quanto àquilo de que se 
trata, a saber, o real. 

Não é nesta noite que poderei abordar a coisa. 
O que posso dizer é que, por certa vertente, que é 
a de uma lógica, foi que pude - num percurso que, 
por ter partido de minha doente Aimée, levou, no 
meu penúltimo ano do Seminário, à enunciação 
dos quatro discursos para os quais converge o crivo 
de uma certa atualidade - , pude, por esse caminho, 
fazer o quê? Dar ao menos a razão das paredes. 

Com efeito, para qualquer um que habite 
dentro destas paredes, estas paredes aqui, as pa-
redes do asilo clínico, convém saber que o que 
situa em definitivo o psiquiatra como tal é sua 
situação em relação a estas paredes, estas pare-
des pelas quais a laicidade fez nela a exclusão da 
loucura e do que esta quer dizer. Isto só se aborda 
pela via de uma análise do discurso. 

A bem da verdade, a análise se fazia tão pouco 
antes de mim que é lícito dizer que nunca houve, 
por parte dos psicanalistas, a menor discordância 
que se elevasse a respeito da posição do psiquiatra. 
No entanto, vemos inserida em meus Escritos uma 
coisa que fiz ouvir desde antes de 1950, sob o títu-
lo de "Formulações sobre a causalidade psíquica". 
Nesse texto me levantei contra qualquer definição 
da doença mental que se abrigasse numa constru-
ção feita de um semblante que, embora se rotulas-
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se organodinamismo, isso não impedia que dei-
xasse inteiramente de lado aquilo de que se trata 
na segregação da doença mental, ou seja, algo que 
é diferente, que está ligado a um certo discurso, 
aquele que rotulo como discurso do mestre. 

Mas a história mostra que ele viveu durante 
séculos, esse discurso, de maneira lucrativa para 
todo mundo, até um certo desvio em que, em ra-
zão de um ínfimo deslizamento, que passou des-
percebido aos próprios interessados, tornou-se 
o discurso do capitalismo, do qual não teríamos 
a menor idéia se Marx não se houvesse empe-
nhado em completá-lo, em lhe dar seu sujeito, o 
proletário, graças a quê o discurso do capitalismo 
propagou-se por todas as regiões em que impera 
a forma do Estado marxista. 

O que distingue o discurso do capitalismo é 
isto: a Verwerfung, a rejeição para fora de todos 
os campos do simbólico, com as conseqüências 
de que já falei - rejeição de quê? Da castração. 
Toda ordem, todo discurso aparentado com o ca-
pitalismo deixa de lado o que chamaremos, sim-
plesmente, de coisas do amor, meus bons amigos. 
Como vocês veem, não é pouca coisa, certo? 

Foi justamente por isso que, dois séculos de-
pois desse deslizamento - vamos chamá-lo de cal-
vinista, por que não? - , a castração fez, enfim, sua 
entrada irruptiva, sob a forma do discurso analítico. 
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Naturalmente, o discurso analítico ainda não é ca-
paz de dar nem mesmo um esboço de articulação 
disso, mas, enfim, multiplicou sua metáfora e per-
cebeu que todas as metonímias saíam daí. 

Eis em nome de quê, movido por uma espé-
cie de zum-zum que se produzira em algum lugar 
do lado dos psicanalistas, fui levado a introduzir 
o que havia de evidente na novidade psicanalíti-
ca, ou seja, que se tratava de linguagem, e que era 
um novo discurso. 

Como eu lhes disse, por fim, o psicanalista 
banca o objeto a em pessoa. Essa posição, nem se 
pode dizer que o psicanalista se coloque nela: é 
levado a ela por seu analisando. Assim, a pergun-
ta que formulo é: como pode um analisando ter 
vontade, algum dia, de se tornar psicanalista? È 
impensável, eles chegam a isso como as peças de 
alguns jogos de gamão que vocês conhecem, que 
acabam caindo naquela geringonça. Chegam sem 
ter a menor idéia do que lhes está acontecendo. 
Enfim, a partir do momento em que estão lá eles 
estão, e aí, apesar de tudo, há alguma coisa que 
desperta. Foi por essa razão que propus seu estudo. 

Seja como for, na época em que se produziu 
esse turbilhão entre as peças do jogo, é impossível 
dizer com que alegria escrevi o tal "Função e cam-
po da fala e da linguagem". Como foi que acolhi, 
entre toda sorte de outras coisas sensatas, uma epí-
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grafe do gênero estribilho, que vocês encontrarão 
no começo da Parte 3? Tanto quanto me lembro, 
achei aquilo num almanaque chamado Paris no 
ano 2000. Não é sem talento, embora nunca mais 
se tenha ouvido falar do indivíduo cujo nome cito 
- eu sou honesto - e que conta esse negócio, que 
aparece como um fio de cabelo na sopa na história 
de "Função e campo". Começa assim:* 

Entre o homem e a mulher 
Há o amor. 
Entre o homem e o amor 
Há um mundo. 
Entre o homem e o mundo 
Há um muro. 

Como veem, eu tinha previsto o que lhes 
diria esta noite: estou falando com as paredes. 
Vocês vão ver que isso não tem nenhuma relação 
com o capítulo seguinte. Mas não pude resistir. Já 
que aqui estou falando com as paredes, não estou 
fazendo um curso, então, não lhes direi o que, em 
Jakobson, basta para justificar que esses seis ver-
sos de pé quebrado sejam poesia, apesar de tudo. 
E poesia proverbial, porque ronrona: 

* O poema é mencionado aqui de forma diferente da que consta em 
"Função e campo da fala e da linguagem", in Escritos, Rio de Janeiro, 
Zahar, 1998, p.290. (N.T.) 
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Entre o homem e a mulher 

Há o amor. 

Ora, é claro! Só existe isso, e: 

Entre o homem e o amor Há um mundo. 

Quando se diz que Há um mundo, isso signi-
fica que Vocês nunca chegarão lá. Como quem não 
quer nada, diz-se no começo: Entre o homem e a 
mulher há o amor, o que significa que isso gru-
da. Já um mundo, flutua. Mas, com Há um muro, 
aí vocês compreendem que entre quer dizer in-
terposição. Porque o entre é muito ambíguo. Em 
outro lugar, no meu Seminário, falaremos da me-
sologia. O que é que tem a função de entrei Mas 
por enquanto estamos na ambigüidade poética, e, 
convém dizer, vale a pena. 

91 



Jacques Lacan 

O que acabo de lhes desenhar no quadro, e 
que gira, é uma maneira como outra qualquer de 
representar a garrafa de Klein. Ela é uma superfície 
que tem certas propriedades topológicas, sobre as 
quais os que não estão informados se informarão. 
É muito parecido com uma banda de Moebius, 
ou seja, com aquilo que fazemos simplesmente 
torcendo uma tirinha de papel e colando a coisa, 
depois de lhe dar uma meia-volta. Só que isso aqui 
produz um tubo. É um tubo que, num certo pon-
to, revira-se sobre ele mesmo, em sentido inverso. 
Não quero lhes dizer que isso seja a definição to-
pológica da coisa; é uma maneira de imaginá-la, 
da qual já fiz uso suficiente para que uma parte das 
pessoas aqui saiba do que estou falando. 

A hipótese é que, entre o homem e a mu-
lher, isso deveria formar um círculo, como dizia 
há pouco Paul Fort. Pois bem, pus o homem à 
esquerda, pura convenção, e a mulher à direita; 
poderia ter feito o contrário. Tentemos ver topo-
logicamente o que me agradou nesses seis versi-
nhos de Antoine Tudal, para dizer seu nome. 

Entre o homem e a mulher há o amor. Ele se 
comunica plenamente, a todo vapor. Ali, vejam, 
ele circula. É posto em comum, o fluxo, o influxo, 
e tudo o que é acrescentado quando se é obses-
sivo - por exemplo, a oblatividade, essa invenção 
sensacional do obsessivo. O amor está ali, naque-
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le pequeno círculo que está em toda parte, só que 
há um ponto em que ele vira sobre si mesmo, e 
muito. Mas fiquemos no primeiro tempo. Entre 
o homem, à esquerda, e a mulher, à direita, há o 
amor, é o pequeno círculo. Esse personagem, eu 
lhes disse que se chamava Antoine. Não acredi-
tem, de modo algum, que eu jamais diga uma pa-
lavra em excesso; essa foi para lhes dizer que ele 
era do sexo masculino, de sorte que vê as coisas 
pelo seu lado. 

Trata-se de ver o que acontecerá aí agora, 
como podemos escrevê-lo, o que acontecerá en-
tre o homem, quer dizer, ele, o pouète de Pouasie, 
como dizia o caro Léon-Paul Fargue, o que have-
rá entre ele e o amor? Será que vou ser obrigado a 
voltar ao quadro-negro? Vocês viram que isso foi 
um exercício meio vacilante, agora há pouco. Pois 
bem, em absoluto, porque, de qualquer modo, à 
esquerda, ele ocupa o lugar todo. Portanto, o que 
há entre ele e o amor é justamente o que está 
do outro lado, ou seja, o que é a parte direita do 
esquema. Entre o homem e o amor há um mun-
do, o que quer dizer que isso abarca o território 
inicialmente ocupado pela mulher, ali onde es-
crevi M, do lado direito. É por isso que aquele a 
quem chamaremos homem, no caso, imagina que 
o conhece, o mundo, no sentido bíblico. Esse co-
nhecimento é, muito simplesmente, aquele tipo 
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de sonho com o saber que vem no lugar do que 
estava marcado pelo M da mulher. 

O que nos permite ver topologicamente do 
que se trata é que, em seguida, dizem-nos: Entre 
o homem e o mundo — esse mundo que substitui 
a volatilização do parceiro sexual - há um muro, 
ou seja, o lugar onde se produz o reviramento 
que um dia introduzi como o que significava 
a junção entre verdade e saber. Não fui eu que 
disse que isso estava cortado. Foi um poeta de 
Pouaisie que disse que era um muro. Não é um 
muro, é simplesmente o lugar da castração. O 
que faz com que o saber deixe intacto o campo 
da verdade, e vice-versa, aliás. 

Só que o que é preciso ver é que esse muro 
está em toda parte. O que define essa superfície, 
com efeito, é que o círculo ou o ponto de revira-
mento - digamos o círculo, já que o representei 
ali por um círculo - é homogêneo em toda a su-
perfície. E por isso, inclusive, que vocês se en-
ganariam, ao pensarem que ele é intuitivamente 
representável. Se lhes mostrasse, logo de uma vez, 
o tipo de corte que basta para volatilizar instan-
taneamente essa superfície, tal como definida em 
termos topológicos, vocês veriam que ela não é 
uma superfície que nos representemos, mas se 
define por certas coordenadas - chamemo-las ve-
toriais, se quiserem - , tais que, em cada um dos 
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pontos da superfície, o reviramento está sempre 
presente, em todos os seus pontos. De modo que, 
quanto à relação entre o homem e a mulher, e a 
tudo que resulta com respeito a cada um dos par-
ceiros, ou seja, tanto sua posição quanto seu saber, 
a castração está em toda parte. 

O amor, o amor, quer se comunique, quer 
flua, quer se funde, é o amor, ora. O amor, o bem 
que a mãe quer ao filho, o (a)muro, basta pôr o a 
entre parênteses para deparar com aquilo que ve-
mos todos os dias: que, mesmo entre mãe e filho, 
a relação que a mãe tem com a castração tem um 
bocado de importância. 

Para se ter uma idéia sadia do amor, talvez 
fosse preciso partir de que, quando ele entra em 
jogo, mas a sério, entre um homem e uma mulher, 
é sempre com o cacife da castração. É isso que é 
castrador. O que passa por esse desfilamento da 
castração tentaremos abordar por vias que sejam 
um tanto rigorosas. Elas só podem ser lógicas, e 
até topológicas. 

Aqui, estou falando com as paredes, ou até com 
(a)muros e (a)murs-sements.* Noutro lugar, em meu 

* (a)murs-sements-. neologismo em que se destacam dois sentidos 
principais - amusement, que significa brincadeira, e sements, termo 
próximo de semence, que quer dizer semente,ou esperma. (N.R.T.) 
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Seminário, procuro dar conta disso. E, seja qual for 
a utilidade que as paredes possam ter para manter a 
voz em forma, está claro que, não mais que o resto, 
não podem ter um suporte intuitivo, nem mesmo 
com toda a arte do arquiteto, de quebra. 

Os quatro discursos de que falei há pouco 
são essenciais para identificar aquilo de que, fa-
çam o que fizerem, vocês, de algum modo, são 
sempre os sujeitos, ou seja, supostos no que se pas-
sa de um significante a outro. 

O significante, é ele o senhor do jogo, e vo-
cês não são mais do que o suposto, em relação a 
alguma coisa que é outra, para não dizer o Ou-
tro. Vocês não lhe dão sentido, nem sequer têm o 
suficiente para vocês próprios. Mas lhe dão um 
corpo, a esse significante que os representa, o 
significante-mestre. 

Pois bem, sendo vocês ali dentro, literalmente, 
sombras de sombra, não imaginem que a substân-
cia, que é o sonho de sempre lhes atribuir, seja ou-
tra coisa senão esse gozo de que vocês são cortados. 
Como não ver o que há de semelhante nessa in-
vocação substancial e nesse incrível mito do gozo 
sexual, do qual o próprio Freud se fez reflexo? 

O gozo sexual é realmente esse objeto que 
corre, corre, como no jogo do anel, mas cujo es-
tatuto ninguém é capaz de enunciar, a não ser 
como estatuto supremo. É o auge de uma cur-
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va à qual ele dá o seu sentido, e também, mui-
to precisamente, da qual o auge escapa. E é por 
poder articular o leque dos gozos sexuais que a 
psicanálise dá seu passo decisivo. O que ela de-
monstra é, justamente, que o gozo que se poderia 
chamar de sexual, que não seria semblante do se-
xual, é marcado pelo índice, nada mais, até nova 
ordem, daquilo que só se enuncia, daquilo que só 
se anuncia pelo índice da castração. 

As paredes, antes de ganharem estatuto, de 
ganharem forma, é aí, logicamente, que as re-
construo. Esse S barrado, esses S^ S2 e esse a com 
que brinquei com vocês durante alguns meses são 
exatamente isto, a parede atrás da qual vocês po-
dem pôr o sentido do que nos concerne, daquilo 
que acreditamos saber o que querem dizer a ver-
dade, o semblante, o gozo, o mais-de-gozar. 

É em relação àquilo que não precisa de pa-
redes para ser escrito, esses termos como quatro 
pontos cardeais, é em relação a eles que vocês têm 
que situar o que são. O psiquiatra bem poderia, 
no final das contas, aperceber-se da função das 
paredes a que está ligado por uma definição de 
discurso. Pois aquilo com que ele tem que se ocu-
par é o quê? Não são outras doenças senão aquela 
que é definida pela Lei de 30 de junho de 1838, 
ou seja, alguém que éperigoso para si mesmo epara 
os outros. 
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É muito curiosa essa introdução do perigo 
no discurso em que se apoia a ordem social. O 
que é esse perigo? Perigosos para si mesmos, ora, a 
sociedade só vive disso, e perigosos para os outros, 
Deus sabe que se confere toda liberdade a todos 
nesse sentido. 

Hoje em dia, vejo elevarem-se protestos con-
tra o uso que é feito - para chamar as coisas por 
seu nome e andar depressa na União Soviéti-
ca, dos manicômios, ou de uma coisa que deve 
ter um nome mais pretensioso, para ali abrigar, 
digamos, os opositores. E bastante evidente que 
eles são perigosos para a ordem social em que se 
inserem. 

O que é que separa, qual é a distância, entre 
a maneira de abrir as portas do hospital psiquiá-
trico num lugar em que o discurso capitalista é 
perfeitamente coerente consigo mesmo, e num 
lugar como o nosso, onde ele ainda balbucia? A 
primeira coisa que os psiquiatras, se é que há al-
gum aqui, poderiam receber, não digo da minha 
fala, que nada tem a ver com o assunto, mas da re-
flexão da minha voz nestas paredes, é saber, para 
começar, o que os especifica como psiquiatras. 

Isso não os impede, dentro dos limites des-
tas paredes, de ouvir outra coisa que não a minha 
voz. A voz, por exemplo, dos que aqui estão inter-
nados, já que, afinal, isso pode conduzir a algum 

I98 



Estou falando com as paredes 

lugar, inclusive a fazer uma idéia justa do que 
vem a ser o objeto a. 

Esta noite eu lhes comuniquei algumas reflexões 
e, é claro, são reflexões a que a minha pessoa, 
como tal, não pode estar alheia. Isso é o que mais 
detesto nos outros. Porque, afinal, entre as pesso-
as que me escutam de vez em quando, e que por 
isso, Deus sabe por quê, são chamadas de meus 
alunos, não se pode dizer que elas se privem de se 
refletir. A parede \le mur\ sempre pode servir de 
espelho [muroir].* 

Foi por isso, sem dúvida, que vim contar coi-
sas no Sainte-Anne. Não é para delirar, propria-
mente falando, mas destas paredes, de qualquer 
modo, guardei alguma coisa no coração. 

Se, com o tempo, eu tiver conseguido edifi-
car, com meu S barrado, meu S1, S2 e o objeto a, a 
razão \réson\ de ser, como quer que vocês a escre-
vam, pode ser que, no final das contas, vocês não 
tomem o reflexo da minha voz nestas paredes por 
uma simples reflexão pessoal. 

6 de janeiro de 1972 

* Lacan faz um trocadilho com espelho (miroir) usando o neo-
logismo homófono muroir, formado a partir de mur (parede ou 
muro). (N.T.) 
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Na quarta conversa (3 de fevereiro de 1972), Lacan 

anuncia que pretende esclarecer as afirmações que está fa-

zendo no Seminário "...oupior". Mas retoma, no começo, 

a conclusão da terceira conversa. Leremos aqui o excerto 

pertinente. (JAM) 

Eu lhes disse da última vez: Estou falando com as 
paredes. Sobre essa afirmação, que se articulava 
em harmonia com aquilo que encerra, forneci um 
comentário, um certo esqueminha retomado da 
garrafa de Klein, que deveria tranqüilizar aqueles 
que dessa fórmula pudessem sentir-se excluídos. 
Como expliquei durante muito tempo, aquilo que 
dirigimos às paredes tem a propriedade de repercu-
tir. O fato de lhes falar indiretamente não visava, 
naturalmente, ofender ninguém, já que podemos 
dizer que esse não é um privilégio do meu discurso. 

A propósito dessa parede, que de modo al-
gum é uma metáfora, hoje eu gostaria de esclare-
cer o que posso dizer noutro lugar, em meu Semi-
nário. Como não se trata, com efeito, de falar de 
um saber qualquer, mas do saber do psicanalista, 
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isso justificará que não seja no meu Seminário 
que eu o faça. 

Para introduzir um pouco as coisas, sugerir 
uma dimensão a alguns, direi que deveria impres-
sionar que não se possa falar de amor, como di-
zem, a não ser de maneira imbecil ou abjeta, o que 
é um agravamento - abjeto é como falamos disso 
na psicanálise - , que não se possa falar de amor, 
portanto, mas que se possa escrever sobre ele. 

A carta, a carta de amuro, para dar seguimen-
to à pequena balada em seis versos que comentei 
aqui da última vez, seria preciso que ela mordesse 
a própria cauda. Ela começa: Entre o homem - que 
ninguém sabe o que é - e o amor há a mulher, e de-
pois continua, e deveria terminar, no final, com a 
parede. Entre o homem e a parede há, justamente, 
o amor, a carta de amor. O que há de melhor nesse 
curioso elã chamado amor é a carta. 

A carta pode assumir formas estranhas. Há 
um sujeito, assim, há três mil anos, que certa-
mente estava no auge de seus sucessos, de seus 
sucessos amorosos, que viu aparecer na parede 
uma coisa que já comentei: Mene, mene — dizia -
tequel u-parsin, o que, habitualmente, não sei por 
quê, articula-se Menê, Tequêl, Perês. Como expli-
quei algumas vezes, as cartas sempre chegam ao 
destino. Felizmente, chegam tarde demais, além 
de serem raras. Também lhes sucede chegarem 
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a tempo: são os casos raros em que os encontros 
não são faltosos. Não há muitos casos na história 
em que isso tenha acontecido, como com esse tal 
de Baltazar. 

Como entrada no assunto, não levarei a coi-
sa mais longe, mesmo que tenha de retomá-la. 
É que, tal como o apresento a vocês, esse amuro 
não tem nada de muito divertido. Ora, por mim, 
não posso me sustentar senão por divertir, uma 
diversão séria ou cômica. O que expliquei da últi-
ma vez é que as diversões sérias, essas ocorreriam 
alhures, num lugar onde me abrigam, e que eu 
reservava para cá as diversões cômicas. Não sei se 
esta noite ficarei inteiramente à altura, em razão, 
talvez, dessa entrada na carta de amuro. Mesmo 
assim, vou tentar. 
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