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Abertura 
Cuidamos no semestre passado, no Instituto Philippe Pinel, do sintoma. Abri o trabalho com 
uma abordagem “macro” e a seguir passamos ao aspecto “micro” dos casos clínicos 
apresentados em parceria com o Núcleo de Psicose do ICP-RJ. Nossa empreitada nesse 
semestre será extrair as conseqüências, no plano de uma política, do que pudemos ali 
examinar de uma clínica orientada pela psicanálise se desenrolando no campo da Saúde 
mental.  

Para ordenar nossas discussões propus que tomássemos o sintoma psicótico a partir do termo 
invenção, com base nas considerações de J. A. Miller no texto “A invenção psicótica”. O passo 
seguinte foi delinear uma tripartição destas invenções, orientada pelos três registros 
lacanianos – imaginário, simbólico e real, que se declinou como Corpo, Obra e Nome. Esses 
eixos representaram tentativas, a partir da teoria do nó borromeano, de examinar as soluções 
singulares construídas pelos sujeitos em questão para conseguir a façanha de ganhar um lugar 
estável no Outro social.  

Agora espero que possamos extrair as conseqüências deste percurso no sentido de propor 
algum tipo de definição do que estamos chamando “invenção”, colocando-a em tensão com o 
tema da “criação”. Espero que nestes encontros possamos chegar a algum tipo de definição 
estável do que vimos chamando de “invenção” a partir das indicações de J. A. Miller. 
Buscaremos colocá-la em tensão com o tema da “criação”. Uma invenção não é uma criação. 
Ela é uma montagem, tecelã, feita de restos, ou de “materiais preexistentes”, para usar os 
termos de Miller. Ela se fundamenta no apoio decidido de Lacan nó borromeano em seus 
últimos seminários e na teoria da foraclusão generalizada, estabelecida por Miller com base 
nestes seminários. Neste contexto uma invenção é uma articulação de elementos 
heterogêneos que sirva a uma sustentação estável de um lugar para si no Outro. A este 
paradigma, oporemos o tema da “extração de objeto” como conclusão do percurso analítico e 
até mesmo de estabilização. Um resto fatasmático, ou uma montagem deles, se destaca do 
Outro e ganha estatuto especial, relacionado por Lacan no Seminário 7 à Coisa. É o que espero 
desdobrar com vocês neste semestre. 

 

Do sintoma ao nó 
Tudo começa com uma “torção” realizada por Freud sobre o conceito de sintoma, que pode 
ser resumida da seguinte maneira: o ponto de vista freudiano inaugura-se por meio de uma 
inversão entre plural e singular. Tende-se, na medicina, a buscar “o sentido dos sintomas”,  
Freud, porém, promove “os sentidos do sintoma”.  

É uma verdadeira “singularização”. É o sintoma de cada um que está em cena e não o sintoma 
como um acidente que incidiria sobre o sujeito. Vale aqui retomar a distinção proposta por 
Serge Cottet, a partir de Porfírio, entre o acidente e o próprio, definindo o primeiro como “o 
que se produz e desaparece sem acarretar a destruição de seu sujeito”.1 Freud leva o sintoma 
para o campo do “próprio” e não do acidente com sua teoria da sobredeterminação.2  

Quando se pensa a causalidade dos acontecimentos a partir, por exemplo, da medicina, somos 
levados a idéia de que uma causa produz um ou mais de um efeito. Supomos que os sintomas 
ou sinais são efeitos de uma causa que constituiria seu sentido maior. É o que funda uma 
expressão como “o sentido dos sintomas”. A virada que experimentamos no semestre passado 
foi a de tomar o sintoma, a partir de Freud, como uma teia de sobredeterminações cujo centro 
é sempre um ponto cego, um umbigo ao qual não podemos  dar sentido. É exatamente aí que 
Lacan se apóia para abordar o sintoma com sua teoria do nó definindo-o, desde cedo, desde 
antes da topologia, como um “nó de significantes”. 

Este umbigo seria, então, o que há de mais singular em alguém e, por isso, mesmo “ponto de 
contato com o desconhecido, impronunciável, o núcleo vivo e original, o ponto da origem. É o 
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que autoriza, a expressão “os sentidos do sintoma”. No primeiro caso são os sintomas, no 
segundo o que Lacan chamou sinthoma.  

Apesar de tudo o que disse, é a expressão “o sentido dos sintomas” [Der Sinn der symptome]3 
que poderia ainda ser traduzido como o significado dos sintomas, que encontramos na 
conferência de Freud. Não nos deixemos levar por isso, pois a idéia geral do que ele afirma é 
exatamente o contrário deste seu título. Por quê então este título? Lembremos que é uma 
conferência “de divulgação” podemos incluí-la no esforço contínuo de Freud em inscrever a 
prática que acabara de inventar no campo da ciência médica de seu tempo, promovendo-a 
como um modo de tratar o sentido dos sintomas mentais.4 Na própria conferência como um 
todo, porém, vemos que o sintoma é um nó de sentidos plurais e aquele que eleger o sentido 
último, que seria a verdadeira causa de todos os outros, não é a proposta de Freud. Melhor 
tomá-lo como um nó de sentidos emaranhados. O sintoma é esse emaranhado de sentidos 
mais, algo muito singular, uma teia mais o real que ela aprisionou.  

Para nós, então, há sempre ruptura entre causa e efeito. Eles são ligados por um centro cego 
que costumamos chamar de subjetividade. Uma causa incide, mas algo se interpõe entre ela e 
seu efeito, pois nem sempre ela causa o mesmo efeito. As coordenadas aristotélicas para 
associar a um evento a força da causa e a outro seu efeito – concomitância espacial e 
temporal, sucessão cronológica (primeiro a causa e depois o efeito) e inclusão  temporal (o 
efeito está sempre contido na causa) - para justificar a relação causal não valem aqui. É o que 
já se evidencia desde a primeira teoria do trauma.  

Será que podemos dizer que a agressão causou o trauma? A leitura de Freud nos faz 
desacreditar disso. Foi porque me agrediram, mas não apenas. Temos que considerar a 
variável subjetiva para dar conta do efeito. É justamente por não conseguirmos reduzir o 
efeito ao evento que o causou que surge a psicanálise. Há algo na causa que não dá conta do 
trauma. Afinal, sempre há os que também se expuseram ao evento traumático sem se 
traumatizarem, assim como, alguns não passaram pelo evento traumático , mas vêm a padecer 
dos mesmos efeitos. 

É por isso que Freud se aventura em complicadas equações etiológicas para marcar o que 
Lacan dirá muito mais tarde em seu Seminário 11, que em se tratando de gente, “há sempre 
uma hiância entre causa e efeito”.  

Uma das coisas que se verificou para mim na experiência em curso, o Digaí, de atendimento na 
favela, foi o abalo na crença de que se eles sofrem é porque estão em uma violência absurda. 
Claro que isso é verdade, mas não podemos simplesmente fazer a conexão direta entre causa 
e efeito, nem mesmo ali. E isso não é necessariamente uma desumanidade, é liberação, pois 
permite-nos propor outra coisa para aqueles que nos procuram desesperados do que alívio 
material, social, financeiro, etc, que quase nunca temos para dar. Há aqueles que oferecem 
casa e comida, há os que oferecem cultura e o sonho de melhorar de vida e nós oferecemos 
oferecemos  a implicação subjetiva no próprio sofrimento, a possibilidade de abandonar de 
vez o papel da vítima, mesmo que se é quase totalmente vítima. É sempre quase, e nossos 
sonhos podem nos ajudar a ser mais do que apenas isso. A aposta é a de que quando eles 
contam sobre a violência que sofreram e sofrem, há algo de uma cena, de uma representação. 
Se o paciente estiver apenas narrando os fatos sem nenhuma reelaboração, estaríamos 
falando com máquinas. Não podemos apenas assumir que aquela violência justifica tudo o que 
sofrem os moradores da favela. É isso o que conseguimos lá estando, descrer um pouco, só um 
pouco na passividade dos que sofrem com relação a seu próprio sofrimento. Parece 
desumano, mas é preciso, caso contrário nos inscreveremos na mesma linha daqueles que 
retiram o sujeito da cena.5 

Em lugar de evitar este fosso da subjetividade, em vez de buscar zerar a caixa preta do sujeito, 
vamos nos embrenhar nela. Quando não se está procurando encaixar causas e efeitos 
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começamos a nos deparar com um emaranhado de coisas – uma profusão de memórias, 
lembranças, restos de cenas. É o que representa o sintoma como um nó. 

Retirando-se a montagem médica será, agora, retirando-se o norte que confere a idéia de 
“uma causa dos sintomas”, o problema é que estamos sempre com coisas demais. O que serve 
para que possamos chegar ao umbigo? Tudo que se conta numa análise está relação com o 
sujeito? Como se estabelece uma limitação nesse mar de significações proliferantes que fazem 
parte de tudo que é uma vida? Alguma coisa terá de ser eleita.  

Vamos imaginar um analista em uma supervisão ou reunião de equipe no campo da saúde 
mental, em um Caps, por exemplo, que foi minha experiência. Ali fala-se muito sobre o sujeito 
em questão. Todos falam supondo que a pessoa é um lugar único, geralmente sustentado por 
seu corpo, em que se acumulam todas aquelas coisas: que ele não gosta de fulano, que sorriu 
quando lhe deram isso ou aquilo, etc. Quanto mais se disser melhor. Quem garante a unidade 
daquilo tudo é o “técnico de referência” que a princípio é o depositário de todas essas 
informações trocadas na reunião. Mas quem disse que só porque acumulamos muitas 
evidências sabemos onde está o sujeito. Nosso sujeito é a soma de tudo que somos? Isso é o 
ego, é nossa parte conhecida, que costuma ter muitas dificuldades para se guiar na vida. Não é 
a informação que nos dá certeza ou decisão. Costuma ser o contrário. Quanto mais sabemos 
sobre nós, nosso corpo, quanto há de calorias em cada prato que se come, nossas 
necessidades de vitamina, etc, mais ficamos perdidos nos jogando sobre o primeiro manual de 
auto-ajuda que encontramos. Voltando para a reunião: além de muita informação sobre o 
caso, encontraremos coisas totalmente disjuntas, com hipóteses e teorias completamente 
diferentes. Não é porque todo mundo fala sobre o mesmo nome que teremos essa unidade, 
ainda que a equipe ache que sim. Nós sabemos que a unidade vai depender da articulação 
dessas falas. Quando numa reunião de equipe se consegue articular uma ou duas coisas tem-
se uma direção clínica para o caso. Porém quando todos falaram e acabou não se faz mais 
nada, somou-se conhecimento sobre aquele homem, mas faltou o sujeito. Se o analista está 
interessado em trabalhar com o sujeito, mesmo em uma reunião como essa, ele terá que 
extrair alguma coisa daquilo tudo para constitui um caso. É o que propõe, por exemplo, Carlo 
Viganó, fazer com que este mundo de coisas se articule em um “caso clínico” pode ser a tarefa 
do psicanalista.  

Aqui aparece o tema do objeto, que deverá ser colocado em relação ao sintoma. O sintoma 
pensado como um nó é disforme sendo difícil estabelecer seu início e seu fim. Vemos isso 
claramente na conferência de Freud citada acima. Ele vai investigando e em algum momento, 
pára. Encerra a busca das significações. Mas, porque não continuar se numa situação 
transferencial sempre aparecerá um sentido a mais para o sintoma? Com sua teoria sobre o 
objeto a, Lacan busca situar o modo como Freud dá limite para a teia emaranhada de 
investigações sobre o sintoma. 

Mas que objeto é esse, o objeto da psicanálise? Para começar ele é o umbigo do sonho. Se 
quisermos aprender o modo psicanalítico de lidar com o sintoma precisamos, não só parar de 
falar em causa linear, mas também pensar que os sintomas são articulados a um nó 
fundamental que marca a origem. É com relação a ela que se definirá uma saída para o sem 
fim de associações e interpretações e reinterpretações. se aproxima de evento de constituição 
do sujeito. 

Voltando à “reunião de equipe” acima. O analista pode fazer mais que insistir que se ouça o 
sujeito. Sim, mas onde ele está? Se quisermos “escutar” teremos muito material, mas o que, 
ali, será nosso sujeito? Nem sempre apostar no infantil ou no sexual será o bastante. Tenho 
tentado fazer valer a idéia de que contrapor o tema do sujeito ao do objeto pode ajudar. No 
entanto, será preciso definir de saída que este objeto a ser garimpado na massa de 
associações e informações sobre o sujeito, não é um objeto comum. Ele é causa, é uma coisa 
só, mas não é único, senão voltaríamos para o esquema da causa única. Esse é o paradoxo do 
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objeto de Lacan. Escolhi, para dar corpo a este paradoxo nestes encontros abordá-lo como um 
objeto ilimitado.  

 

O santo e seu objeto 
Nosso texto de base hoje será a terceira pergunta lançada por Jacques-Alain Miller a Lacan em 
Televisão6. É uma pergunta provocativa sobre a saúde mental. Miller afirma:  

“Os psicólogos, os psicoterapeutas, os psiquiatras, todos os que trabalham em saúde mental, 
são eles que, na base e na barra pesada, agüentam toda a miséria do mundo. E o analista, 
enquanto isso?”7  

Os analistas não se encontravam no campo da Saúde Mental como hoje. A provocação ia 
também por conta disso, mas não é porque lá estamos com nosso corpos, hoje que a estrutura 
muda. Mesmo quando o analista está trabalhando na Saúde Mental ele não é como os outros. 
Não é que ele seja pretensiosos e não se mistura por se achar superior, mesmo se isso é 
muitas vezes o caso. O que quero passar antes de ser mal-entendido é que há algo estranho 
em nossa posição. 

Vamos imaginar um analista em uma reunião de equipe no campo que se convencionou 
chamar de “saúde mental”, em um Caps, por exemplo, que foi minha experiência. A discussão 
gira em torno de um “usuário”. Fala-se sobre a pessoa em questão, supõe-se que ela seja uma 
coisa só. Na gaveta etiquetada com seu nome próprio e sustentada por seu corpo vão se 
depositando, ao longo da discussão, os mais variados saberes: que ele não gosta de fulano, 
que sorriu quando lhe deram isso ou aquilo, que é um esquizofrênico, que gosta de trabalhar 
na oficina de bijuterias etc. Quanto mais for dito melhor, certo, mas qual informação vai valer 
mais que as outras? Qual vai dar o norte do tratamento?  

E o que faz o analista nesta reunião? O nome mais conhecido para referenciar sua ação é o do 
“sujeito”. Levantamos a bandeira do sujeito, mas o que significa, porém, dizer “é preciso ouvir 
o sujeito”? Nem sempre sabemos onde ele está, ainda mais quando, às vezes acontece, o 
paciente em questão nem ao menos responde pelo seu nome próprio. Costumamos alojar o 
sujeito na particularidade. Nas histórias mais pessoais, nos fatos mais íntimos, de preferência 
narrados pela própria pessoa e com bastante afeto. Nem sempre, porém, dispomos disso, 
especialmente na lida com psicóticos. Por isso a cena da reunião. Ali não há este sujeito na 
primeira pessoa narrando suas intimidades. Então qual daquelas tantas informações será a “do 
sujeito”? 

O analista pode se considerar o campeão do sujeito, no sentido de defender uma subjetividade 
particular, mas na hora de deslocar-se na clínica da psicose ele se verá rapidamente 
desorientado, pois é a própria subjetividade que às vezes está por ser construída. Ainda mais 
porque nem mesmo poderá apostar no infantil ou no sexual como fazemos de hábito para 
garantir que ali há sujeito. É só pensar no quanto a sexualidade na psicose é confusa e o 
quanto a história às vezes se perde. Então, em cima de quê isso poderá ser feito? Existe um 
material próprio ao analista que lhe dê um lugar nesta equipe, ou este lugar será sempre o dos 
mistérios do sujeito?  

Vamos acompanhar a primeira resposta de Lacan. Ele diz algo como “Quem agüenta a miséria 
do mundo está sustentando a miséria do mundo”8. É pesado, pois parece aquilo que se diz 
sobre a caridade: “Não dê esmola, pois estará acomodando o mendigo em sua posição de 
pedinte”. É preciso porém um pouco de contexto. Dizer isso sobre dar esmola em nossa cidade 
hoje me parece das coisas mais cruéis. Isso não impede que haja alguma verdade na idéia. É 
essa verdade que Lacan quer fazer valer, não em um contexto social como o nosso , mas 
naquele do assistencialismo francês de sua época. Quem luta contra a miséria do mundo está 
fazendo parte dela, de algum modo sustentando-a.  
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Apesar de minhas contextualizações, o que diz Lacan já é o bastante para tornar sua posição 
de Lacan bem estranha. Chateados com a acusação de Lacan, que não deixa de ter alguma 
verdade, podemos retrucar, se tudo que se faz é sustentar a miséria do mundo o que faz o 
analista? Aí a resposta é mais estranha ainda, ele diz “o analista é um santo”9. O que é isso? 

Primeiro é preciso deixar claro que ele não está usando o termo em seu sentido corriqueiro, 
porque ele não é o homem puro, acima de todos, flanando no céu, como desenham-lhe os 
retratos após sua morte. É o que afirma a frase: “santo, durante sua vida, não impõe o respeito 
que às vezes lhe vale uma auréola”. Dessa forma a importância do analista vem 
posteriormente bem como a canonização do santo. O santo com o qual parece o analista não é 
nada idealizado, puro, elevado, superior, desapegado. O santo em vida não é o santo que 
conhecemos e é justamente esse que nos interessa. Eles geralmente foram pessoas bastante 
controversas. Não, Lacan enfatiza no santo sua vida e não sua lenda. De fato, os santos 
costumam ser alguém mergulhado na miséria de seu tempo. Metido nela, nem sempre light e 
leve, mas violentamente tomado pelas paixões do mundo, só que delas extraindo algo mais.  

Uma segunda definição negativa: o santo não é sua auréola e não é um assistencialista 
carinhoso: “O santo, para que me compreendam, não faz caridade”10, diz Lacan. Ele 
“descarita”. Faz descaridade. Mesmo que isso seja difícil de entender, seria preciso, como 
costuma nos exigir Lacan todo um percurso sobre o caritas medieval, que retoma algo da filia 
grega, opondo-se ao Eros.11 De todo modo, já dá para dizer que para Lacan o santo não é um 
ícone do amor desinteressado e caridoso, mas está mais próximo do campo das paixões de 
Eros. Não sabemos ainda qual é seu ato próprio, mas ele mexe com as coisas mais 
tempestuosas e não será nunca um trabalho caridoso.  

Já temos um primeiro desenho, pelo negativo, do que seria este santo. Precisamos de algo 
mais “em positivo”. Creio que com o objeto entenderemos melhor. Em vez da alma que 
confinaria com o divino, e o corpo, da baixaria animal, Lacan distingue e articula, a 
movimentação do caridoso e sua causa, sempre abjeta. Para retomar este novo par podemos 
dizer que para Lacan o analista tem do santo a proximidade, bem material e quase física, com 
o que regula para ele o campo do desejo, de tudo o que Lacan situa com seu objeto a. Deste 
modo, em vez do sujeito como símbolo do mais abstrato em nós, de nossa alma, ou a de 
nossos usuários, Lacan traz a idéia de que para que haja analista é preciso que se possa dar 
lugar ao mais desprezado, a escória de cada um. 
O santo lida com um objeto ilimitado. Ele lida com objetos diferentes dos outros e é isso que 
faz dele santo. Então ao entendermos algo sobre o objeto entenderemos algo sobre o santo. 

Estou me apoiado no texto “Ser um santo” de Serge André12. O ponto central é o seguinte. Há, 
na vida, coisas maiores do que ela. Dizendo de outro modo, nem tudo o que se vive cabe em 
nossas vidas. As coisas têm corpos e existem, o mundo é feito delas. Porém, nem tudo da vida 
cabe no mundo. É o que queremos dizer quando afirmamos com Lacan: o real escapa. Certo, 
mas onde reside isso que escapa às coisas do mundo? A tendência clássica é dizer que isso é 
encontrável no além mundo. O além é o nome mais comum para isso que não cabe nas 
coisas13. E estamos em condições de saber que o ir-para-o-além é uma coisa que nunca vai 
acontecer, pois quando chegarmos lá ele não é mais além. Isso é apenas o nome do infinito 
como entendemos. Afinal o que é uma coisa que vai chegar depois de outra e assim 
sucessivamente senão o infinito? Resumidamente, dizemos que uma forma de lidar com isso é 
transformá-la em infinito. 

Nosso objeto, justamente, faz parte das coisas que não cabem na vida por isso ele é estranho. 
Só que ele não está nem é infinito e sim ilimitado. No seminário 1014, quando Lacan está 
tratando do objeto da psicanálise, faz uma referencia rápida ao verdadeiro infinito e ao falso 
infinito. Ele chama esse infinito, o da saída clássica, de falso. Ele institui essa diferença de 
varias formas em seu ensino. O importante é o apoio de Lacan no trabalhos de Georg Cantor, 
que lhe dá clareza quanto a no mínimo dois tipos de infinito, o “potencial”, falso, e o “atual”, 
verdadeiro.  
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O infinito potencial conhecemos bem sendo inclusive este que chamamos de clássico. Ele é, 
por exemplo, o infinito dos números inteiros. O infinito aqui é a idéia de que esses números 
não se esgotam, de que sempre posso ir mais além, sem nunca chegar ao final. Deste modo o 
infinito é uma idéia, mas não uma realidade, nunca chego no infinito, nunca estou nele, só em 
um número a mais. Por isso ele é “potencial”. 

  

Agora, porém, podemos ter a idéia de um outro infinito. São muitos os caminhos usados por 
Lacan para isso. Desde a poesia até à lógica, são várias situações em que a vertigem assinala 
que estamos no infinito. Com a matemática, podemos localizá-lo com os paradoxos. Por 
exemplo o de Zenão, da flecha que nunca chega ao alvo. Quando a flecha parte ela anda 
metade do que ela tem de andar, depois falta a metade da metade e assim sucessivamente. O 
que isso mestra? Que em cada segmento percorrido há um infinito de subsegmentos, que um 
espaço pode ser dividido infinitamente, ou seja, dado um espaço delimitado, o infinito esta 
contido dentro dele! Este é um infinito localizado, que ponho em minha mão, mesmo se não 
consigo vê-lo, ele está ali.  

Podemos reproduzir essa problemática entre 1 e 2, pois há um infinito entre estes números. 
Porque é possível dividir esses espaços ilimitadamente. Dessa forma, entre um passo e outro, 
há um infinito de possibilidades onde posso mergulhar. Esse é o infinito atual está presente 
diante de mim quando eu descortino o mundo de possibilidades desse momento. Isso não é 
sempre agradável, pois se tudo posso fico angustiado. Essa sensação de abertura de um leque 
dos possíveis, uma ilimitação das possibilidades é sempre um mágico momento de vacilação. 
Ou seja, essa temática tangencia a angústia, pois ela é justamente um encontro com um nada, 
por que ainda nem chegamos ao outro número – no esquema dos números- e nesse meio 
parece que estou em contato com tudo. Essa é a experiência da angústia e talvez nesse sentido 
Heidegger fale muito bem que a experiência da angústia é uma experiência do nada. 

Na vida às vezes temos essa dimensão, quando um obsessivo, por exemplo, tem a vertigem 
das infinitas possibilidades que se abrem diante de um simples telefonema ou da assinatura de 
um contrato e só consegue postergá-lo, já que ele é por demais prenhe de possiblidades de 
vida. Ou ainda quando se termina a faculdade ou, quando em um texto, encontramos um grão 
de poesia que nos faz levantar o rosto do livro que estávamos lendo, apenas para, como diz 
Barthes, continuar a ler levantando os olhos do livro, olhando para longe, ali estamos no 
infinito. 

Lacan nomeia estes dois infinitos de vários modos, infinito próprio e impróprio, falso e 
verdadeiro, potencial e atual. Nós vamos ficar aqui com “infinito” versus “ilimitado”. 

Temos um vislumbre disso em Freud quando ele fala em sentimento oceânico. Mas também, 
pelo avesso, quando responde a Rilke, seu poeta melancólico em “Sobre a Transitoriedade” 15. 
As coisas são efêmeras, por isso o poeta está triste. Responderíamos com Freud que ele está 
medindo os objetos efêmeros que o decepcionam com a idéia de um objeto ideal, no infinito e 
é por isso que se entristece. Eles nunca estão à altura do objeto infinito. Sé que este infinito é 
potencial, nunca chegará. Ele só poderá se decepcionar. Em contraposição a isso, Freud 
propõe o infinito atual, se os objetos não duram isso só aumenta a fruição, diz ele. Mas 
porque? Parece mágica. Como se chega a essa maravilha? É preciso pensar que Freud toma os 
objetos em outra relação com o infinito. Não é o potencial, mas o atual. Os objetos podem ser 
o infinito aqui e agora e neste caso, podem ser terríveis, mas nunca decepcionam. 

Isso que seria o que chamamos de contingência ou abrir-se para a contingência. Existe o 
ilimitado das coisas só que o ilimitado não é objeto. Lacan desloca o debate sobre o infinito ou 
não do objeto para o objeto como representando o infinito ou o ilimitado.  

A idéia do objeto ser secundário com relação sua relação com um “maior que a vida” é coisa 
que as mulheres conhecem bem. Lacan aproveita isso, pois não fica só na matemática. Ele 
aproxima o infinito do masculino e o ilimitado do feminino, na primeira lição do seminário 20, 
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com a figuração do paradoxo dada por Zenão, entre Aquiles e a tartaruga. O infinito falso se 
aproxima do homem que anda seus passos sempre do mesmo tamanho, mas que vai longe 
com esses passos.16 Já o deslocamento da mulher-tartaruga é imensurável, mas ilimitado. 

Então o objeto ilimitado – este que realiza o infinito atual - será nosso grande negócio. Lacan 
propõe, no seminário 10, o termo objetalização, em oposição à objetivação, para nomear o 
que é o ato analítico. O Santo objetaliza e não objetiva.  

O que seria esta “objetalização” se não, produzir essa ilimitação como um objeto, ou  
apresentar o objeto dessa ilimitação? O que se faz normalmente é transformar o ilimitado em 
infinito. Ao jogá-lo para frente eu nunca encontro a ilimitação. Só encontro passos limitados 
que me levam ao infinito. Porém há outras coisas nessa vida. Há outras forma de se fazer algo 
com o que não cabe? Às vezes ele vem e invade como oceano. Como faríamos essa 
objetalização? 

 

Capitalismo ilimitado 
Objeto ilimitado é outra forma de falar da causa de desejo, a. O objeto ilimitado é o objeto a 
como causa de desejo. Se um objeto nos mobiliza é justamente porque ele tem ilimitadas 
possibilidades. Não consigo fechar a leitura dele. Não consigo circunscrevê-lo. Afinal, não é 
assim que falamos da pessoa amada? Na angústia também percebemos a presença do objeto, 
ainda que no amor seja, mas fácil compreender essa presença. Cremos que na paixão 
encontramos esse objeto e a psicanálise realiza um trabalho com os objetos ilimitados e por 
isso ela lida com a experiência amorosa. 

O nó do sintoma terá em sue centro esse objeto do qual estamos falando. Dizendo de outra 
forma, o sintoma tem objeto. O analista tem como objeto o sintoma, e este tem em seu centro 
um objeto ilimitado. Ou ainda, o objeto do analista é o que no sintoma é sinthoma.  

Esse é o ponto em que desembocamos hoje. Vamos desenvolvê-lo ao longo dos próximos 
encontros, mas para concluir hoje gostaria de demonstrar como ele nos leva a uma idéia 
surpreendente. É que não é só a psicanálise que objetaliza o ilimitado, ou que mexe com 
objetos ilimitados.  

Deixem-me agora apresentar uma idéia relativamente surpreendente: não é apenas a 
psicanálise que lida com objetos ilimitados, o capitalismo também. É isso que Lacan traz à cena 
quando afirma em “Televisão” que “o inconsciente é o trabalhador ideal” do capitalista.17 
Tendemos a dizer que o capitalismo acaba com a mais-valia, mas é justamente o contrário. O 
capitalismo é antes de tudo a própria produção do ilimitado. O capitalismo trabalha com a 
mais-valia da mesma forma que o psicanalista ou o inconsciente. Por isso Lacan aproxima a 
mais-valia do objeto a e, em “Radiofonia”, lembra a relação orgânica entre o mais-de-gozar e a 
mais-valia.18 

É isso que Lacan traz à cena quando afirma em “Televisão” que “o inconsciente é o trabalhador 
ideal” do capitalista. O capitalismo também trabalha com objetos ilimitados. Este trabalha com 
a mais-valia da mesma forma que nós ou que o inconsciente. Por isso Lacan aproxima a mais-
valia do objeto a.  

Todos vão a fabrica onde se produz. No final tem um lucro que vai para o bolso do capitalista, 
mas ninguém sabe de onde veio aquele lucro. Todos fizeram sua parte. Todo mundo foi pago, 
mas há uma a mais que se acrescenta e ninguém sabe bem dizer. Tendemos dizer que o 
capitalismo acaba com a mais-valia, mas é justamente o contrário. Então ele não é o fim esse 
ilimitado, mas antes sua própria produção. 

Temos que retornar ao texto de Lacan pra lembrarmos da relação orgânica entre o mais-de-
gozar e a mais-valia. Com efeito, “É realmente o caso de confirmar o que eu disse sobre o 
mais-de-gozar. O Mehrwert é Marxlust, o mais-de-gozar  de Marx”19. Marx quer acabar com a 
mais-valia arrecada para o burguês e ele mostra que o capital só existe pela produção da mais-
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valia. Dessa forma, o capitalista sabe o que é a mais-valia. Um patrão que só paga todo mundo, 
e arrecada só o que é necessário pra viver não existe. Ele deve ter um a mais. Chama-se de 
competitividade, criatividade que dá sobrevivência a empresa viver. Se você tem apenas algo 
para viver sabemos bem, nossas casas são assim. E por isso que nossas casas não são 
empresas. Pagamos a todos e ficamos endividados. O ilimitado fica na dívida. Tem aquela 
celebre frase: Eu não vou nuca pagar minhas dívidas, mesmo trabalhando 24 horas por dias 
meu banco é 30 horas. 

Por aí chegaremos a nossa última contorção mental, uma vez que é inegável que o capitalista 
não só produz objetos ilimitados, mas também trabalha com eles e nesse sentido ele é 
exatamente como nós, analistas. Nós torcemos os narizes para os capitalistas, mas a partir 
disso, teremos dificuldades em apenas nos contrapor a eles, porque, em uma certa medida 
somos primos. Para exemplificar essa relação de parentesco pensei em um exemplo. 

Quase sempre quando usamos o termo “isso” estamos nos referindo a alguma coisa da qual 
não se consegue dar conta, não se consegue esgotar com uma definição ou então que não tem 
ser o bastante para merecer uma. Freud ao valorizar o termo a ponto de dele fazer uma 
instância opta por não objetivar seu objeto em não limitar completamente essas vivências, 
mas sem se perder nesse vazio. Dele faz um objeto-instância. Seu “isso” é exatamente um 
objeto ilimitado.  

Se isso é verdade podemos abordar o slogan do McDonald’s: amo muito tudo isso, com outros 
olhos. O que é este isso do McDonald’s? Não se sabe dizer. Sabe-se que por estes meios a 
propaganda cria o BigMac como um objeto ilimitado. É uma tese do Žižek sobre a Coca-Cola, 
que já usou o slogan: “Coca-cola é isso aí” ou “Coca-cola: isso é que é”. Žižek afirma que a Coke 
é um exemplo de objeto a, pois ela não é nada e ao mesmo tempo é tudo, e por isso mesmo é 
ilimitada (inclusive com todo o folclore em torno do que seriam os ingredientes da coca-cola). 

Isso é um problema para nós uma vez que muitas vezes nos demarcamos do capitalismo, mas 
nesse sentido Lacan tem razão. Mesmo historicamente a psicanálise não se desenvolveu no 
comunismo. Porém, onde se produzem objetos ilimitados a psicanálise nada a braçadas largas. 
Ela não tem um paradoxo orgânico com o capitalismo, uma vez que é o mesmo tipo de 
encontro. Por outro lado, em um mundo unicamente religioso, onde impera apenas o infinito 
potencial, ele se vê em maus lençóis. Quando a importância recai sobre o além então, a 
psicanálise se afoga. Como Lacan dizia “O verdadeiro católico não se analisa” ou quando dizia 
Freud que o rico não se analisa, pois pode passar cheque para tudo e, portanto, nada é 
ilimitado para ele. 

Se a contradição de base não existe, temos de pensar que tipo de discussão estamos ou não 
mantendo com o capital. De qualquer maneira, desidealizemos nossa posição. Quem luta pelo 
sujeito como marca de alguma coisa fora da cadeia de consumo, mas que está no além, está 
tornando a psicanálise uma religião. É um bom modo de lutar contra o capitalismo, mas não é 
a de Freud, segundo Lacan. É mas como uma forma de se antepor ao mundo louco de hoje, 
porém, no final, talvez se esteja inviabilizando a possibilidade da psicanálise. É verdade que 
começa-se uma análise eventualmente acreditando no Deus-Freud e no pastor analista, mas 
não se termina análise por aí.  

Por isso não poderemos prescindir da idéia de um objeto ilimitado em cena. A partir daí o 
analisando contará uma cena na qual acredita dizer tudo, mas não sabe dizer o que é, porém, 
ali há coisas. Isso faz efeito. 

Então, o inconsciente é o trabalhador ideal porque trabalha com objetos ilimitados, que nunca 
se esgotam. 

E a diferença? Onde está? A primeira e mais evidente é que a série de objetos que é preciso 
percorrer e por na sacola para se ter obter o “isso” que importa em um caso é universal e em 
outro mais particular. Se funda história de uma vida e não na cartilha do consumo. Mas a 
diferença principal não é essa. Afinal, por mais particulares que sejam, os objetos de uma 
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história também fazem parte do mundo. É justamente o “isso” que eles veiculam que dá a sua 
série o caráter de uma singularidade. Em outros termos, a singularidade não está em cada um 
ds termos da série mas insiste em cada um deles. É então a diferença de estrutura entre as 
duas séries de objetos, os de uma análise e os do consumo que conta.   

Essa diferença se ilustra pela propaganda do Mastercad, aquela que diz: “há coisas que não 
tem preço, para todas as outras há Mastercard”. Ela ensina como o capital lida com os objetos 
ilimitados.  

Primeiramente o mastercard parece dizer que não se pode comprar a felicidade. Claro que não 
será isso, não é? Se de fato assim fosse, estaríamos fora do capitalismo, novamente apostando 
no céu, na felicidade fora do mundo, no além. Nada disso. É preciso ler o mastercard com o 
Mac donald’s. Se você for freqüentador de Mac Donald’s se tem isso se não, não.  

O que a propaganda procura incitar é que ao comprar alguns objetos a felicidade vai no meio, 
como um brinde.20 Depois de um certo número de compras teremos o objeto ilimitado. 

 

O analista multiuso 
A diferença é que é preciso seguir a série: “dois hamburguers, alface, queijo molhos especial, 
cebola picles num pão com gergelim”. Nada pode variar. É preciso comprar tudo o que está na 
propaganda, senão não temos o “isso”. É essa a idéia do brinde.  

Em uma análise, o isso também virá como brinde, mas a série não é fechada. Dada uma cena, 
dela se extrai um ilimitado número de subcenas e de variações a partir da associação livre. 
Deste desfiar de cenas destaca-se um objeto, a chave da repetição, daquilo que insiste no 
rosário de cenas percorridas. Ele é nosso isso, que, brincando com as palavras a partir de 
Miller, poderíamos dizer que é nosso osso.  

Ninguém consegue viver em uma serie fechada e por isso a propaganda precisa desenhar a 
cada vez uma nova cena de base. A série de cenas de consumo é aberta e tende ao infinito, 
mas a um infinito potencial, de uma satisfação absoluta que nunca virá. Mas a cada cena, não 
há alternativa senão tudo consumir para que alguma mais-valia de gozo seja incluída na sacola 
e dê ao consumidor a sensação de que valeu a pena.  

Na série de cenas de uma análise, cada uma delas e aberta, cada uma delas é um verdadeiro 
infinito, um infinito atual, justificando o termo ilimitada. Por outro lado, a série de cenas é 
finita, pois em algum momento a extração do objeto, que Freud chamaria talvez de construção 
da fantasia, faz com que a mais-valia obtida incida sobre a série interrompendo-a. É isso que 
tentaremos circunscrever com o termo “invenção” neste semestre. 

Teremos que colocar em pauta a ciência. O que a ciência tem a ver com isso tudo? Do ponto 
de vista idealista, que faz do inconsciente  algo “do além”, a ciência é tão vilã quanto o 
capitalismo, até mais, mas por quê? A ciência produz capital? Em Lacan e até mesmo em Miller 
creio que não acharemos a idéia de que o capital acaba com a possibilidade da psicanálise. No 
entanto, uma aliança entre o capital e a ciência sim. É o que podemos deduzir, por exemplo, 
do que indica Lacan no Triunfo da Religião21. Ele opõe a ciência, produzindo objetos, e as 
pessoas e a religião, provendo sentido para eles. É o que ocorre com a explosão do esoterismo 
de hoje. A ciência produz objetos que têm efeito no real. A religião lhes dá sentido e o capital 
deles se apropria e com eles compõe a lista obrigatória do consumo.  

A ciência incide sobre o real a partir de seus objetos, ou alguém duvida que o celular tem 
efeitos no real? A propaganda/capital torna-os objetos ilimitados, ou alguém duvida que o 
celular é um big-mac?  

O celular é um objeto ilimitado hoje.  Meu filho dizia outro dia, “aquele celular é muito ruim, 
ele só liga”. No início apenas ligava hoje vocês sabem tudo que ele faz.  

Mas não há apenas os objetos da ciência como objetos ilimitados neste mundo, graças a Deus. 
O analista é um deles. O analista multiuso, o santo de Lacan, seria alguém que se oferece na 
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cultura como um objeto ilimitado ou como aquele que se ocupa de coisas ilimitadas ou, ainda, 
aquele que não tem um só sentido para as coisas, mas vários, imprevisíveis e imponderáveis, 
mas nem por isso menos circunscritos ou  concretos.  

Quando o Miller fala de analista multiuso, tal como Lacan, não está visando “os analistas”, mas 
“o analista”, uma função, que os analistas são chamados a desempenhar e às vezes 
conseguem às vezes não. O analista é da contingência, os analistas não.  Portanto, o analista e 
a psicanálise lidam com objetos ilimitados e são em si, para a cultura, igualmente objetos 
ilimitados. O analista é multiuso justamente por sua ocupação específica com o objeto.  

Mas não há apenas os objetos da ciência como objetos ilimitados neste mundo, graças a Deus! 
O analista é um deles. O analista multiuso, o santo de Lacan, seria alguém que se oferece na 
cultura como um objeto ilimitado ou como aquele que se ocupa de coisas ilimitadas ou, ainda, 
como aquele que não tem um só sentido para as coisas, mas vários, imprevisíveis e 
imponderáveis, mas, nem por isso, menos circunscritos ou concretos. Falar de psicanálise na 
cidade, não significa suportar a miséria do mundo e sim que o analista tem algo a oferecer, a 
descaridade de uma relação original com objetos inexistentes e ilimitados. 

 

Perguntas e Considerações 

 

Marícia Ciscato: Na análise não lidamos basicamente com a falta? Não encontramos o que o gozo tem 
de impossível? Até mais do que ele tem de excesso, como no capitalismo, por exemplo? 

Marcus André: Creio que podemos dizer que “mais” ou “menos” em termos do ilimitado são a mesma 
coisa. Experimentem uma das séries Mastercard: colcha, abajur, pijama e amor do pai. O amor entra 
como “a mais” ou como “a menos”, dependendo de quem lê. É muito mais  nossa posição subjetiva que 
faz com que estejamos acostumados a tratar o objeto a como uma falta, um “menos”. Quando se divide 
em mais e menos parece que há duas classes de objetos. Meu esforço é tentar caracterizar a psicanálise 
pelos seus aspectos que não são, pelo menos claramente, negativos.  Quando falamos não-saber, 
impossível, sujeito, inconsciente como hiância, desejo, falta, enfim... sempre que usamos  esse 
vocabulário estamos falando de uma coisa que é a menos, mas também é a mais. Se ficarmos muito 
tomados pelo léxico do “a menos” tendemos a levantar a bandeira da falta-a-ser contra os excessos do 
capitalismo, só que espero ter demonstrado que não é neste sentido que se opõem psicanálise e capital.  
A psicanálise é bem excessiva, que o digam os amigos e cônjuges dos analisantes. Semestre passado 
começando falando que a psicanálise trabalhava com os não-seres dentre eles, sujeito, gozo. Essa 
exatamente a mesma idéia de que o sintoma é um nó, um monte de coisas juntas e algo que não se 
sabe bem no meio. Um sonho é um além presentificado e não volatilizado. Quando se diz que eu 
encontrei alguma coisa na minha análise é esse o tipo de encontro. Mesmo que seja difícil para você 
dizer o que encontrou. 

Sandra Viola: É o que faz com que isso que é presentificado, na propaganda por exemplo, com o “amor 
do pai” não seja um ideal. 

Exatamente. Colocar em ação o ideal seria dizer: “você pode comprar, deve comprar, mas saiba que isso 
não lhe trará felicidade, pois a felicidade estará sempre além, já que é de outro registro”. Esta é a 
oposição entre ideal e capital, ou entre místico e material. Se você largar todos seus bens, se você se 
elevar espiritualmente, só assim vai dar. Não estamos neste plano, o do “dinheiro não traz felicidade”, 
mas talvez naquele da frase completada por um “manda buscar”. 

X: Porém, terapias alternativas crescem absurdamente em relação à medicina tradicional.  

Se tudo o que tentei desenvolver hoje vale, temos que pensar a coisa de outra maneira. O mundo está 
cheio de objetos ilimitados e seu problema é justamente a limitação. O objeto ilimitado é sempre 
instável, pois dele sempre se pode extrair mais um sentido, um sentido a mais. O problema desses 
objetos está no fato de que quando nos ocupamos deles não se pára mais. A droga para o adicto é um 
objeto ilimitado, por exemplo, pode-se tudo nela. Dessa forma, para que sair desse lugar? A limitação 
dos objetos ilimitados é um problema. Se a ciência produz cada vez mais objetos ilimitados que nos 
consomem isso não é porque a propaganda nos força a consumir, mas porque esses objetos têm esse 
poder. Caso contrário falaríamos que a causa desse desenfreio é a nossa educação submetida a esse 
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sistema. O problema é que esse tipo de objeto tem um valor quase irresistível. Aliás, é por isso, porque a 
psicanálise também os produz que está viva até hoje. 

 

Rio de Janeiro, 21 de agosto de 2008. 
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