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Abertura  

Hoje teremos como convidado Ram Mandil, nosso querido colega da EBP seção Minas, 

que é também professor do programa de pós-graduação do departamento de Letras UFMG. A 

idéia é que sua participação não se limite a esta fala de hoje. Caminharemos até o tema da 

psicanálise e felicidade, mas iremos até lá a partir do objeto a como objeto ilimitado em suas 

relações com o sintoma, juntamente com o que J. A. Miller promoveu, a partir da psicose, 

como invenção. 

A era dos transplantes generalizados 

Ram Mandil  

Introdução 

A idéia é introduzir alguns aspectos em relação ao tema que está sendo pesquisado 

aqui, principalmente, a partir da temática trabalhada da última vez que diz respeito ao objeto 

ilimitado, porém finito. Falaremos também da maneira como isso poderia contribuir para a 

inserção da psicanálise num debate contemporâneo. Sobre esta pensei em abordar um fato 

bastante atual, onde parece que essa questão do objeto a está presente de uma forma 

bastante evidente e que permite localizar algumas questões para as quais a psicanálise de 

orientação lacaniana teria algo a dizer bem como a aprender.  

Em relação aos objetos ilimitados, traremos uma de suas facetas que poderíamos 

caracterizar como sendo da ordem dos objetos a de Lacan, sobretudo isso que Jacques-Alain 

Miller chama de objeto “natural” – aqueles que estão referidos ao corpo e que de alguma 

forma recebem tradução na cultura. Isso está dentro dessa partição feita entre os objetos 

naturais; os objetos a, produto da sublimação; e, finalmente, os objetos a como causa de 

desejo.1 

Nesse contexto me pareceu instigante investigar a relação entre esses objetos e a 

constituição ou aquisição de um corpo. Afinal, qual a relação que poderia haver entre o objeto 

ilimitado e a constituição do corpo? Tentarei explorar essa passagem dos objetos para a noção 

de corpo imaginário da maneira como Lacan apresenta a questão no Seminário 10: A Angústia. 

Nesse seminário ele aborda o chamado esquema ótico, que poderíamos caracterizar 

rapidamente como o momento de constituição do corpo onde se forma uma imagem a partir 

do que ele chama de um estado anterior em que há a “desordem dos pequenos a”.2 Como, da 

desordem dos objetos - o corpo fragmentado - passa-se para o corpo como unidade? Nesse 

sentido acreditamos que um contexto bastante específico pode orientar a psicanálise, pois na 

contemporaneidade, sabemos que entramos nessa dimensão corporal como modo de 

abordagem do corpo humano. Por exemplo, a medicina - que é justamente do que falaremos 

hoje - vem colocando a todos novas questões quando ela privilegia o exame do corpo do 

paciente a partir das imagens.  

Tive a oportunidade de ler um relatório sobre ética de um médico francês Didier 

Sicard, professor de semiologia, autor do livro “A medicina sem o corpo”3. Nesse livro ele 
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coloca o problema referente ao ensino da medicina no contexto atual no qual os médicos 

tendem a abolir o exame físico, por exemplo, como via de abordagem diagnóstica. Ele levanta 

que os médicos franceses usam cada vez menos o recurso de tocar o corpo do outro e a 

influência disso no ensino universitário da medicina. Ou seja, é uma tendência deixar em 

segundo plano esse encontro entre corpos para uma leitura da imagem corporal, em poucas 

palavras, o médico como um leitor da imagem corporal. 

Nesse sentido outro aspecto, ainda no campo da medicina, que me pareceu bastante 

interessante: tenho a hipótese de que estamos entrando numa dimensão de aproximação 

entre a psicanálise e a medicina sem precedentes se considerarmos que até dado momento a 

psicologia e a psiquiatria foram privilegiadamente um campo de ressonânciadas teses da 

psicanálise. Porém, parece que as reflexões da psicanálise parecem interessar um campo mais 

vasto da medicina. Temos percebido isso nas convocações que têm sido levantadas aos 

psicanalistas nos hospitais gerais, nas mais diversas clínicas não só psiquiátricas. 

Nesse caminho o tema que me pareceu instigante diz respeito aos transplantes de 

órgãos, uma prática que teve início em meados do século XX que tomou uma proporção 

enorme no mundo contemporâneo. Essa discussão parece extremamente oportuna para nos 

introduzir no debate sobre os objetos a na sua natureza corporal e, creio poder dizer, nos 

impasses da cultura contemporânea em relação aos transplantes. 

Transplantes 

Tive a oportunidade de recuperar uma passagem sobre essa temática dos transplantes 

que está presente incrivelmente também Seminário 10. É uma certa antevisão de Lacan 

daquilo que estaria por vir nessa dimensão da introdução dos transplantes como uma prática 

presente na medicina.Ele chama atenção a essa realidade dos enxertos de órgãos, como ele 

chama, e ao modo como ela se articula a função do objeto a cedível. “A função do objeto 

cedível como pedaço separável veicula, primitivamente, algo da identidade do corpo, 

antecedendo ao próprio corpo quanto à constituição do sujeito ”4 diz Lacan. Essa questão 

antecipa o debate sobre a identidade – mais especificamente a identidade corporal – a partir 

do objeto a e não tanto a partir dos traços identificatórios que alguém possa encontrar na 

linguagem. 

Há um trecho que parece extremamente significativo que Lacan lança para o auditório 

em forma de pergunta no momento em que ele percebe que essa realidade dos transplantes 

de órgãos começa a se instaurar: “Será que vocês não percebem que emerge no real algo 

próprio para despertar, em termos totalmente novos, a questão da essencialidade da pessoa e 

daquilo a que ela se prende? A propósito de tudo que possa dar margens a legalismos nessa 

matéria não, se deixará de solicitar as autoridades doutrinadas [ou seja, a igreja] que avaliem 

até onde pode ir, na prática, dessa vez, a questão do saber se o sujeito é uma alma ou um 

corpo.” 5  

 É uma pergunta e um desafio, de qualquer maneira Lacan aqui mesmo prevê o início 

de um debate jurídico em relação à questão da identidade ligada aos objetos cedidos.Gostaria 

de entrar nessa dupla dimensão evocada pelos transplantes – a jurídica e subjetiva. O que 

poderia ser essa nova realidade instaurada pelos transplantes? 
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Esse contexto assinalado por Lacan converge com o que uma jurista argentina radicada 

na França, Marcela Iacub, autora de um livro que se chama “O crime que foi quase sexual” 6, 

identifica como um ponto fundamental ao caracterizar nossa época como “A era dos 

transplantes generalizados”. Ela faz um estudo nesse livro sobre a inscrição do corpo humano 

nas novas leis da bioética onde observa que a era dos transplantes generalizados aponta para 

uma decomposição do corpo humano e uma circulação inédita de material humano. 

Percebemos que o discurso jurídico antevê que o antigo suporte somático da identidade está 

definitivamente colocado em questão, uma vez que a identidade jurídica sempre se apoiou 

sobre um limite corporal. Quando um indivíduo deixaria de ser um? Nesse sentido, 

comoconsiderar o corpo, em função da circulação de material humano e da inserção de novos 

componentes no corpo humano: Como caracterizar a identidade jurídica de uma pessoa 

quando o corpo não é feito mais de uma maneira homogênea? 

Esse é o debate jurídico atual que tem como plano de fundo o fato de todo e qualquer 

material humano ser passível de conversão em objeto de troca ou de extração. Essa 

problemática de nossa era atinge a categoria de pessoa jurídica dada a dificuldade de conferir 

unidade à existência biológica da um indivíduo. Enfim, por onde vai passar a base somática 

dessa identidade jurídica se um corpo pode ser composto por diversos órgãos de outras 

pessoas?É um debate totalmente inédito do ponto de vista jurídico.  

É anedótico, mas podemos perceber no momento de um transplante de um órgão, por 

exemplo, quando ele é extraído de um corpo e transportado para um outro corpo: a quem ele 

pertence? Nesse momento de translado, a quem pertence esse órgão, ao corpo de origem ou 

ao corpo receptor? Como legislar sobre esse órgão transitando pelo mundo sem uma 

identidade jurídica que assegure propriedade a esse órgão? Um das posições que a autora vem 

percebendo - uma solução que ganha cada vez mais consistência - é aquela que concebe um 

estatuto jurídico diferenciado para aquilo que vem se chamando de um corpo humano e do 

outro lado o que se chama de elementos ou produtos do corpo humano. Elementos do corpo 

humano e o corpo humano têm estatutos jurídicos distintos.  

É interessante, pois o debate vai entrando em minuciosas diferenças como, por 

exemplo, a distinção entre um ser humano, um corpo humano. O corpo humano só existe, 

nesse estatuto, depois que nasce enquanto antes de nascer é um ser humano. Um embrião é, 

portanto, ainda parte do corpo da mãe. Há uma tendência legislativa que vai nessa direção. Na 

verdade a única coisa que assegura a unidade do corpo humano é o conjunto de direitos e 

deveres que esse corpo humano passa a ter depois de nascido. Não é o caso de entrar nos 

meandros desse debate só queria mostrar uma conversação viva no ambiente jurídico que 

como se pode ver nos interessa e que a psicanálise com sua referência aos objetos a ou ao 

corpo fragmentado tem muito a dizer e a escutar.  

Nenhuma parte do corpo humano está proibida de ser extraída ou transplantada. Não 

existe nenhuma lei que interdite o transplante de qualquer parte do corpo humano. Podemos 

dizer que, quando não há nenhum núcleo duro que sirva de suporte a existência e a identidade 

da pessoa, reabre-se a questão de como responder a questão da identificação suportada pela 

unidade da imagem corporal. Por onde vai passar o debate sobre a identidade subjetiva, mas 

também jurídica, se o corpo já não é mais um suporte para essa identidade?  
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O intruso 

O outro aspecto que eu gostaria de trazer para introduzirmos a conversa é o aspecto 

subjetivo dessa realidade dos transplantes que foi recolhida de um livro ainda não traduzido 

no Brasil de um filosofo francês próximo da entourage lacaniana por ocasião do Seminário 20: 

Mais, ainda, autor de “Título da Letra” 7 , um livro retomado por Lacan no seminário 20. Trata-

se de Jean-Luc Nancy. 

Ele escreveu no ano de 2000 o livro que se chama “O intruso”8 relatando as 

experiências dele como um transplantado – um transplante de coração. Ele começa a elaborar 

os efeitos desse aparato médico e jurídico que incidiu sobre ele, ao mesmo tempo em que faz 

um verdadeiro testemunho dos efeitos do transplante a partir do momento em que ele passa 

a viver com o coração de uma mulher negra. Isso coloca para ele o reelaboração do 

pensamento sobre sua unidade identitária partindo dessa prática médica.  

Retomando alguns pontos que ele traz. Ele joga nessa palavra intruso, alguma coisa 

que vem de fora para dentro que chega de surpresa sem pedir licença e que não tem – acho 

que podemos dizer assim - nenhuma proteção jurídica. É interessante ler esse relato porque 

desde o momento em que é feito o diagnóstico que o coração dele está com alguma 

disfunção, ou seja, começa a abandoná-lo, como ele mesmo diz,já temos a primeira 

experiência com o intruso, um intruso por defecção como diz Nancy. “Esse coração meu, já 

não é tanto meu” poderia se dizer. Esse pedaço se converte num estrangeiro. Ele chama a 

atenção a todo caminho que o leva ao ato cirúrgico do transplante e ele percebe que seu novo 

coração é também visto como um intruso, mas que essa estranheza que ele experimenta já 

estava assinalada na experiência do coração disfuncional. A estranheza que vem de fora está 

em relação com a estranheza que vem de dentro. Dessa forma, ele começa a testemunhar 

todos os efeitos de desidentificação que a intrusão desse novo órgão realiza, a ponto de gerar 

o que ele chama de um ego estranho. “Eu estou aberto fechado, a abertura em meu corpo é o 

lugar por onde passa uma nova estranheza”. É interessante perceber que uma pergunta que 

ele faz. A estranheza conduz alguém a se perguntar sobre si mesmo e todo o tema da 

identidade eclode.  

Um desses pontos destaca a identidade configurada no fato de ser um doente que se 

submeteu a um transplante. Poderíamos dizer “Eu sou, por ser doente”.Isso parece bastante 

contemporâneo ao modo de como uma identidade vai sendo constituída a partir disso que é 

visto como disfunção . Com efeito, ela confere identidade à pessoa. Vemos bastante isso nos 

debates sobre as Clínicas do CPCT. Um paciente que se apresenta como sendo anorético, por 

exemplo. Isso é algo bastante comum no mundo atual onde se é a partir do que não estaria 

funcionando. É interessante perceber essa afirmação de que a doença confere identidade a 

essa pessoa. Isso parece importante, uma vez que, se a identidade tem a sustentação sobre a 

imagem que cada um tem de si do seu próprio corpo, quando essa imagem começa a ser 

abalada isso repercute na noção própria de identidade. 

É interessante ver que de alguma forma a psicanálise surge dessa relação de 

identidade do sujeito com seu corpo. O aquilo que Lacan chama de ego, ou seja, a idéia “que 

alguém tem de si como corpo” no seminário 23: O sinthoma9. Isso tem um alcance clínico 

ainda em vias de ser explorado. Essa idéia de si como corpo passa pela imagem que cada um 
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tem de seu próprio corpo e podemos dizer também, num certo sentido, que a psicanálise 

nasceu sobre um debate a respeito da constituição do corpo. De certa forma, as histéricas de 

Freud apresentavam seus sintomas corporais de uma maneira enigmática – a conversão -, ou 

seja, maneira que não recebia a inscrição no saber médico e de algum modo, naquelas 

pacientes, havia a necessidade de que elas pudessem constituir um corpo via olhar do Outro. 

Oferecer seu corpo como enigma para se ter um corpo. Podemos dizer que o passo de Freud 

diferentemente do passo da medicina da época foi recolher esse corpo como enigma. Com 

efeito, ele dava o estatuto de enigma para o corpo histérico. 

Podemos dizer que alguma coisa na nossa clínica contemporânea mantém algo da 

oferta de um corpo como repugnante ao Outro, um modo de conferir consistência ao corpo. 

Não é mais um corpo que convoca simplesmente o olhar do Outro, ainda que isso se 

apresente, por exemplo, na anorexia, mas de que essa consistência teria uma relação com a 

repugnância no Outro.  

Nesse sentido nos parece que o importante nessa temática, sobretudo nesses casos de 

testemunhos dos transplantados, especificamente no caso do Jean-Luc Nancy, é a idéia 

existente no mundo atual de um deslocamento da imagem do corpo próprio para a o corpo 

estranho como suporte para identidade de um sujeito. Como construir uma identidade? Como 

será possível dizer “eu sou...” a partir de um corpo marcado pelo estranhamento? Nesse 

caminho, para concluir essa temática de um corpo montado a partir de elementos 

heterogêneos com intrusões de toda a natureza - novos órgãos, mas também as chamadas 

próteses - quando esse corpo começa a adquirir uma nova consistência no mundo 

contemporâneo, abre-se uma nova temática, e isso o próprio Jean Luc Nancy traz, que é a 

relação entre vida e corpo. 

O debate que Lacan antevia e que se inicia na era dos transplantes generalizados é o 

da relação entre a vida e o corpo ou da alma e do corpo. Onde a vida se localiza no meu corpo 

se este mesmo é passível de trocas em todos os níveis? Talvez pudéssemos dizer: como o gozo 

se localizará no corpo se os seus pontos de localização são passiveis de câmbio e realocação? 

Onde está a vida em meu corpo? Os gregos com Aristóteles respondiam de uma maneira: na 

alma e não no corpo. A medicina localizava no coração ainda que hoje localize no cérebro. 

Uma vertente desse debate sobre a relação entre a vida e o corpo está na pergunta se 

há vida no feto. É curioso ver como há uma prevalência no mundo contemporâneo em 

localizar a vida na atividade cerebral que é um elemento inédito. Há também o argumento dos 

cientistas que defendem o uso das células-tronco dizendo que se a morte é cerebral, então a 

vida também começa no momento em que se formam os primeiros neurônios. No décimo 

quarto dia, no caso do feto. Dessa forma, antes disso não haveria vida. 

A Clínica da Intrusão 

Há também no livro de Nancy um aspecto que pode ser trabalhado e que interessa a 

psicanálise que diz respeito a outra dimensão dos transplantados, uma noção que acredito ter 

condições de ser elevada a um conceito que interesse a psicanálise, que é a noção de rejeição. 

O transplante é a intrusão de um corpo, mas também um combate contra a rejeição a esse 

órgão que é introduzido no meu corpo. É interessante que todo o trabalho feito com os 
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transplantados após o momento do enxerto do órgão é a de produzir uma diminuição radical 

da imunidade desse paciente. O autor faz aqui uma equivalência notável, pois quanto mais a 

imunidade estiver exacerbada – ou quanto mais meu corpo reconhece que tem algo estranho- 

mais provável será a rejeição. Essa equivalência relaciona imunidade e identidade, quanto 

mais imunidade/identidade maior probabilidade de rejeição, quanto menor a 

imunidade/identidade menos probabilidade de rejeição. O que faz a medicina? Ela busca 

reduzir a imunidade do paciente ou como diz Nancy, “reduzir a identidade do paciente” para 

que ele possa suportar o novo corpo estranho. Isso tem efeitos colaterais inclusive. 

O que ele percebe é que quando a medicina reduz a imunidade aparecem novos 

corpos estranhos que já estavam lá. Como a candidíase, as micoses que começam a se 

manifestar como novos intrusos que já estavam presentes naquele corpo. Ele percebe que o 

transplantado nesse momento é um duplo, ele tem duas imunidades/identidade: uma que 

procura rejeitar e outra, uma não identidade,que é produzida para acolher a identidade do 

intruso. Isso produz um combate dentro do seu próprio corpo. 

Nesse sentido essa noção de rejeição poderia ser pensada como alguma coisa que 

poderíamos chamar de mecanismo de defesa, fundado sobre o real do corpo e não sobre 

significantes, o que poderia ser pensado a partir de uma contraposição com nossos 

mecanismos de defesa clássicos, a saber, o recalque, a denegação, a foraclusão... A rejeição é 

uma defesa de outra ordem. Nesse sentido pensei que talvez fosse interessante pensar essa 

noção da rejeição a partir do exemplo da clinica das anorexias e bulimias. Talvez coubesse a 

psicanálise entrar nesse debate que chamo aqui de uma Clínica da Intrusão. Podemos dizer 

isso porque a psicanálise é um modo de tratamento para o intruso, inclusive quando ele se 

manifesta na relação com o próprio corpo. Ou ainda, no nível da palavra, podemos dizer que 

um lapso de língua é um intruso. Alguma coisa que se introduz na minha fala, na minha 

intenção de dizer.  

O objeto é um intruso de certa maneira. No seminário 10: A angústia Lacan chama a 

atenção para o fato de que toda a dificuldade na constituição de uma unidade corporal é que 

os objetos a não se prestam para egoização, de fato, eles não são boas coisas para se formar 

uma unidade.10 Nesse ponto, os depoimentos dos transplantados tocam ou fazem uma 

convergência com aquilo que a psicanálise vem trabalhando desde sua fundação que é a de 

experimentar o testemunho de um sujeito sobre a estranheza de sua própria identidade. A 

identidade transforma-se em estranha e isso converge com o que os transplantados têm 

podido testemunhar. 

Debate, perguntas e comentários 

Sandra Viola: Sem se ocupar inicialmente sobre as questões jurídico-éticas dos transplantes 

generalizados a estranheza do intruso é uma experiência que pode aparecer sem os transplantes. A 

estranheza, esse corpo que eu rejeito, é também verificada numa doença grave, por exemplo. O que é 

novo na era dos transplantes? 

Marcus André: Se Ram me permite gostaria de responder. Se tomamos o trabalho com o intruso a partir 

do que aprendemos com Freud sobre o estranho e com Lacan sobre o objeto a, temos algo a dizer, sem 

dúvida. A questão para nós, creio, trazida por Ram seria a de pensar a era dos transplantes 

generalizados como um contexto em que esse trabalho teria que se desenvolver em novas bases, pois 
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não se pode contar com uma unidade corporal prévia e garantida a partir da qual alguém reagiria ao 

intruso. Não há mais reação típica ao estranho, ela terá que ser produzida a cada vez.  

Nosso debate se desenrola em duas frentes. De um lado, o intruso sobre o que se vai trabalhar e 

construir uma identidade e do outro o fato de que não exista uma identidade prévia de onde se parta 

para fazer esse trabalho. Há um tempo atrás, tempo clássico, seria mais fácil porque seria possível 

sustentar algo como “ora, o corpo é o que se vê e ponto”. Agora o corpo é o que se vê sobre ele no 

Google, ponto com, ponto br. E aí, só Deus sabe o que daria unidade a massa disforme de informações 

desencontradas e heterogêneas sobre os mais variados elementos corporais. Então a relação com esses 

objetos a estranhos parte de um ponto diferente.  

Ana Lúcia Lutterbach: Acho que o mais importante é a questão do discurso da ciência. Acredito que o 

tumor pode ser pensado como objeto a, a partir do ponto em que somos objetalizados pela ciência. Esse 

objeto pode ser extraído, da mesma forma que um transplantado.Acontece é que o corpo começa a ser 

manipulado de uma forma sem precedentes na história.  

Marcus André: Talvez seja mais interessante pensarmos o fenômeno em vez de definirmos 

especificidades entre os diferentes objetos estranhos que hoje nos constituem. E só o fato de 

considerarmos que o câncer pode ser um objeto já indica que estamos no bojo nisso que a Ana chamou 

de discurso da ciência e o Ram de transplantes generalizados.  

Fernanda Dias: Lembrei do Freud que usa a metáfora do dente em que a libido toda volta para o dente. 

Também há em Complexos familiares do Lacan uma passagem em que ele pensa a base da identidade 

como o caráter, a partir do que chama “complexo caracteriológico” e que seria algo como uma base 

sem-sentido, próximo do sintoma do seminário 23. Creio que esta conexão foi feita por Miller.
11

 

Marcus André: Temos certa facilidade em pensar o intruso como ponto cego, vazio. O exemplo da dor 

de dente me parece ir nesse sentido. Um buraco no dente ou a dor de dente suga tudo, como uma 

hemorragia psíquica, que drena toda a libido, o que é uma metáfora freudiana para a melancolia, mas 

que cai bem aqui. Acho, porém, que o intruso a que se refere Ram não pode ser pensado a não ser 

como presença bastante concreta, com que vazio ou a hemorragia é mais difícil de acoplar. Talvez 

devêssemos começar a fazer um trabalho de distinguir o vazio do cheio, como sugeriu a pergunta de 

Maricia na última vez. Estamos em plena ambigüidade. Sobre isso é muito difícil de dizer, pois, às vezes, 

eles se apresentam como falta e à vezes como excesso.  

Afora isso, o tema do caráter vale a pena anotar, pois o caráter em Freud é o nome de um eu pré-eu. 

Estamos nos perguntando sobre a essencialidade da pessoa, ou aqui que definiria quando não temos o 

ego como ponto de partida de chegada e garantia. O caráter em relação ao ego seria um termo a ser 

pesquisado em Freud. 

Ram Mandil: O debate sobre a era dos transplantes me parece uma comprovação do que Miller chama 

de a civilização dos objetos a
12

 é isso que, a meu ver, vem orientando as práticas médicas. Daí uma certa 

convergência com o discurso analítico, se bem que na sociedade atual esse objeto aparece 

desarticulado. É claro que esse tema dos transplantes faz repercutir a introdução de um objeto – e aí 

acho que realmente podemos tentar caracterizar, mas sem definir o contorno -, a introdução de alguma 

coisa que é da ordem do objeto a , que faz repercutir uma estranheza que já estava lá.  

Podemos pensar que se tratado retorno do objeto a a partir da intrusão de um novo órgão. Podemos 

dizer que a desordem dos objetos reaparece.A condição humana está sempre sujeita à desordem desses 

objetos, mais aindanuma sociedade que favorece esse retorno. Claro que podemos pensar o que 

caracteriza exatamente o objeto a como, por exemplo, a não-especularidade, a relação entre o dentro e 

fora, mas o que me parece mais importante é como se constrói uma idéia de corpo quando a imagem de 

unidade do corpo próprio não é mais um suporte. 
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Sobre isso Lacan vai encontrar uma indicação dessa construção de um corpo que não se apóia na idéia 

de uma imagem corporal, em James Joyce. A relação de Joyce como a imagem de eu próprio corpo é 

muito suspeita, como diz Lacan. No Seminário 23: O sinthoma ele percebe que essa identidade egóica 

do Joyce não se apóia sobre a imagem corporal e sim sobre outra coisa que se relaciona com sua 

conversão para arte e como, em sua escrita, ele manipula as letras. É ai que se constrói um corpo, isso é 

uma indicação de Lacan e devemos nos interessar por isso. Todas às vezes que Joyce é convocado e se 

espera que ele responda com uma unidade corporal de imagem isso não responde e ele busca indexar 

esse corpo com outros recursos. E ele constrói um corpo sem o aparato do imaginário.  

Marcus André: Há vários exemplos, mas no seu livro “Os Efeitos da Letra” 
13

 em que Joyce é uma 

presença mais que marcante, lembro-me daquele exemplo do beijo: Joyce está com os amigos numa 

cantina num colégio interno. E perguntam para ele já na hora de deitar. A sua mãe te dá um beijo antes 

de dormir? Ele diz: “Sim”. E todo mundo ri. Então ele diz: “Não, não dá”. E todo mundo ri mais ainda. Ele 

não sabe o que dizer. O que é um beijo? Se ele tivesse noção do sentido de um beijo, do beijo como 

unidade de significação coletivamente compartilhada, poderia fazer uma escolha. Se ele tivesse esse 

conceito do que é um beijo, poderia se definir quanto ao valor de um beijo de mãe. Como fazer? Como 

localizar o ponto de basta com relação ao beijo? Ele não tem idéia do que seja o beijo, ele apenas 

descreve de forma meio mecânica, um filho beijando a mãe é descrito mecanicamente, de fora, para ele 

construir uma definição de beijo é necessário passar por toda uma seqüência mecânica sem que o 

sentido do beijo venha a ser, até que ele encontra o ponto de basta em algo fora do sentido, ele o 

encontra no som da palavra: Kiss.  

Ram Mandil: Ele sai do impasse pela vertente do som. Ele define que os lábios de uma pessoa se 

aproximam dos lábios de outra pessoa e faz um barulho: “Kisssss”. É, com efeito, pela via som mais do 

que pelo sentido. Isso é importante e evidente no famoso episódio da surra que Lacan comenta. O que é 

estranho no episódio da surra? E isso é fruto da leitura clínica que Lacan faz da passagem de “Um 

retrato de um artista enquanto Jovem” 
14

. O sujeito toma uma surra dos colegas e a reação seguinte é 

que a raiva que ele sentia vai saindo dele como pele de uma fruta madura, como diz Joyce. Por que ele 

não responde com uma imagem corporal, por exemplo, construindo um corpo vitimizado ou 

martirizado? Por que ele não responde com uma fantasia masoquista?  

Vemos vários momentos que o corpo dele não se sustenta por uma unidade, mas por um esquema de 

cifração pela via do som. Há também uma passagem nesse livro que é o episódio da palmatória. No 

colégio em que ele estudou havia a palmatória e ele sofre e começa pensar no sujeito agredido e fica 

pensando se para cada dor teria um som diferente. Quando a palmatória faz um som grave que tipo de 

dor que deve ser? Vejam que o afeto corporal está ligado à sonoridade, mais do que ao sentido. Esse é 

um indício de um sujeito que busca suprir certa consistência corporal sem acionar o imaginário, 

suturando dessa forma, o simbólico e real. A clínica contemporânea é, sobretudo, uma clínica de como 

as pessoas vão dando consistência corporal de várias formas, sobretudo nos novos sintomas, que não 

parecem acionar, de imediato, a unidade corporal.  

Elena Lerner: Havia um anúncio para a doação de órgãos com um homem na rua e um cachorro começa 

a latir para ele que a princípio não o reconhece. Na cena seguinte aparece uma foto do cachorro ao lado 

de outro homem e campanha diz: “Doe seus órgãos...” como se fosse uma maneira de continuar 

vivendo. É bastante ilustrativo dessa confusão e dessa promessa de imortalidade – fiquei pensado em 

nossa discussão da última vez.  

Ram Mandil: Poderíamos pensar que para alguma coisa nossa permaneça viva deveríamos, antes, 

passar pela sexualidade. Hoje, isso dá a impressão de passar pelo objeto a dispensar o Outro sexual. 

Então esse tema de que a sexualidade vai desaparecer assombra os juristas. 

Marcus André: É uma estranha alternativa. A alternativa freudiana era a seguinte: Como ego você fica 

vivo, mas sem o sexo. Como ser sexuado, a espécie sobrevive, mas você, como ego,perde valor, é só um 
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transmissor de gametas. Agora, como você diz, ou fica-se com os objetos ilimitados, mas sem o sexo 

(como produção de unidade), ou... qual alternativa? Talvez possamos dizer que a opção seria o 

paradigma Orkut: coletivizar um objeto a e fazer de um modo de gozo uma identidade fixa: ou bem uma 

identidade, tipo AA, ou bem um objeto singularmente ilimitado.  

Débora Uhr: Estava pensando na construção de um corpo na psicose e fiquei pensando não 

necessariamente nos transplantes de órgãos, mas nisso que se chama body modification- esses cortes e 

adições ao corpo que, para alguns, têm a função de delimitação de um corpo na psicose. Pensando um 

pouco nesses transplantes e nesse sujeito objetado pelo discurso científico, talvez, nessa modificação do 

corpo por essas introduções haja algo que nos ajude na construção corporal. Estou pensando em um 

outro uso desses transplantes que pode ajudar nessa construção corporal mais claramente na psicose.  

Ram Mandil: No contexto das psicoses, como alguém constrói um corpo? No caso Schreber devemos 

ver a relação dele com uma parte de seu delírio que são os pássaros falantes que ao falar emitem 

“venenos de cadáver” que atravessam o corpo do presidente. É uma intrusão desses objetos a partir de 

um objeto experimentado no exterior. É curioso ver isso, pois há uma instabilidade do corpo e sua 

estabilização vai no sentido de se constituir como um corpo feminino. A maneira como ele vai lidando 

com esses pássaros falantes é neutralizar esse ataque pela via da assonância. Ou seja, os pássaros falam 

uma palavra e ele retruca com outra semelhante, de som semelhante. Dessa forma, o veneno de 

cadáver desaparece e o corpo dele é apaziguado.  

Em uma passagem das “Memórias de um doente dos nervos” ele diz que podia ficar brincando com isso, 

mas não iria fazê-lo. Podemos dizer que Joyce brincou e se inscreveu no Outro da literatura a partir 

disso. É curioso ver como esses objetos a quando não extraídos aparecem sem o recorte da falta. A 

dificuldade não é que o objeto seja invasivo e sim como construir um corpo como ego com esses objetos 

que tem essas características. No caso dos pássaros falantes de Schreber isso passa pela sonoridade que 

neutraliza a dimensão insuportável desses objetos. 

Maritza Garcia: Você disse que esse novo corpo transplantado se funda no real, você pensa em alguma 

relação do objeto a com a letra?  

Ram Mandil: O que a letra permite? Esse é um tema que me interessa. É importante ver em Lacan 

quando ele aciona a letra como um operador. Há uma passagem no Seminário 20: Mais Ainda, no final 

em que se vê o Lacan percebendo os limites da letra como um operador. Tendo a ver toda a parafernália 

do Lacan com os nós como no mesmo lugar onde antes ele havia acionado o recurso da letra. Claro que 

os nós têm a vantagem de manipulação mais instrumental do que a letra. Por outro lado a letra permite 

uma proximidade com o elemento significante de que talvez os nós prescindam. É o aspecto da letra de 

ser litoral, pois a letra conjuga elementos que não são da mesma natureza, que são heterogêneos. Toda 

a busca de Lacan parece ser de algo que pudesse servir de instrumento eficaz que permita conjugar 

campos heterogêneos como o caso dos significantes e do real, ou do semblante e do real. O que permite 

essa conjugação é a letra, ela tem esse poder. Ela é mensagem, mas também é objeto. Minha impressão 

é de que no final Lacan conduz-nos a pensar que a única maneira de realmente conjugar o semblante e 

o real, ou seja, o simbólico e o real é o sinthoma. Não haveria nada mais eficaz que ele. E daí toda 

importância ao tratamento ao sinthoma. Parece que a psicanálise pode ser, num certo sentido, 

entendida como um tratamento do sintoma. Mas o sintoma já é um tratamento e o tratamento da 

psicanálise é algo que acrescenta a esse tratamento. Que tipo de tratamento é esse que a psicanálise vai 

produzir sobre algo que já um tratamento?  

Marcus André: É um excelente momento para suspendermos nosso trabalho de hoje, prosseguindo-o 

pela internet até o próximo encontro.  
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