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A “essencialidade da pessoa” hoje 

Antes de darmos o salto que os próximos encontros pretendem, façamos uma breve 
recapitulação. Partiremos da passagem destacada por Ram da última vez, passagem quase 
clarividente de Lacan em que ele interroga o quanto os anos vindouros teriam dificuldade em 
definir o que constitui a “essencialidade da pessoa”.1  

O que sustenta a essencialidade da pessoa? Essa interrogação só é abordada no bom ângulo 
quando partimos da premissa de que essa essencialidade nunca, para o ser humano, é nem 
nunca foi natural. Se supusermos que já houve uma unidade natural diremos que estamos em 
tempos degenerados, perdidos, porque não mais capazes de encontrar o caminho para ela. 
Isso é patologizar de saída a discussão e tender a abordar nossos tempos com uma visão 
apocalíptica, escatológica por ser fundada na premissa bíblica do paraíso.  

Nossa unidade nunca está em nós. O “Estádio do Espelho...” de Lacan2 foi feito justamente 
para mostrar que a nossa unidade é conquistada, obtida, ou se preferirem, produzida em nós. 
De todo modo é um artefato e não um dom de Deus. Se achamos que a essencialidade estava 
em nós e que agora foi perdida, entramos na discussão como tivéssemos sofrendo as 
conseqüências de algum pecado original que nos teria tirado do éden do conhecimento de si. 
Se achamos que ela nunca foi um dom, mesmo que ela esteja aparentemente mais difícil de 
situar, somos instados a entender o que aconteceu. Há qualquer coisa na estabilização de uma 
identidade que se tornou mais complexo do que antes. A questão, que será a nossa, se coloca 
então como por quê tornou-se mais difícil fazer “como se” nossa unidade fosse natural? 

Freud sempre parte da idéia que nossa unidade não está em nós, seja em “Totem e Tabu” ou 
em suas considerações sobre Édipo. Para ele, ela é estabilizada por uma figura externa. Em 
“Psicologia de Grupos e Analise do Ego”3, por exemplo, ele delimita uma identificação vertical 
e outra horizontal. A horizontal, aquela com o semelhante, será chamada por Lacan de 
imaginária. A vertical, com o líder/pai, Lacan às vezes chama de simbólica. Precisa-se das duas 
para ter uma identidade estável. A estabilidade exclusivamente pelo imaginário, para Freud 
neste texto, não é possível, porém o eixo imaginário é necessário para que se possa importar a 
imagem do semelhante como molde para a nossa. É o que Lacan chama espelho e Freud de 
laço com o semelhante.  

O líder, tal como o pai é uma figura de exceção com a qual pode se ter alguma semelhança, 
mas nunca totalmente. Ele é justamente o que sustenta a diferença entre os membros do 
grupo. Os integrantes da multidão confiam que o pai tem algo mais do que o mínimo múltiplo 
comum entre todos, garantindo que somos semelhantes e ao mesmo tempo diferentes. Essa 
distância tensa não desaparecerá. Então é um esquema triangular.  

Quero reduzir isso a uma coisa ainda mais simples e visual. E o melhor para isso é o Estádio de 
espelho. Nele, temos três elementos: alguém antes de poder se reconhecer (um ser ainda-não- 
gente), alguém outro diante do qual esse primeiro está e que se oferece como imagem 
unificada para que este confuso ser primordial se organize pelo imaginário e finalmente, um 
terceiro elemento, um ponto cego, que é localizado por Lacan como o olhar de assentimento 
do Outro. Três elementos, portanto. Sem esse ponto cego eu me confundo com a imagem. Isso 
é dito por Lacan explicitamente. O estádio do espelho de Henri Wallon talvez fosse para dizer 
que com a imagem nos constituímos, ou melhor, me identifico com o que vejo na imagem. 
Porém isso não é de forma nenhuma o estádio do espelho de Lacan. O sentido do estádio do 
espelho é encontrado no fato que se encontra uma imagem, mas, ao mesmo tempo, temos o 
olhar de aprovação do Outro e dessa forma, aceito que sou isso porque ele, o Outro, está me 
dizendo “sim!”. Isso é dito com todas as letras no Seminário 10: A Angústia. “O único sentido 
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do estádio do espelho é o olhar de assentimento do outro”4. O principal do estádio não é a 
imagem no espelho e sim a estabilização dessa imagem pelo assentimento do Outro, um ponto 
cego. O olhar do Outro não é seu corpo, que se oferece a mim como imagem no espelho, ele é 
um furo na imagem, ponto negro que remete e um infinito segredo. Não sei o que há por traz 
desse olhar, mas assumo que ele garante que sou como aquela imagem no espelho, que meu 
corpo é como o dele.  

Resumidamente: junte-se um feixe desordenado de pulsões parciais, uma imagem e um ponto 
cego e teremos um homem. Temos outra forma de dizer a mesma coisa: Sou uma profusão de 
sensações orgânicas, uma superfície corporal visível e mais um segredo (segredo é 
interessante, pois quase rima com sagrado).  

Nessa formalização lacaniana o olhar do Outro ocupa o lugar do líder. Isso é fundamental. Se 
não estiver claro não poderemos entender o problema que nos é colocado hoje, pois esse, 
digamos, “esquema clássico”, é exatamente o que está com problemas. No fim das contas, o 
esquema clássico repousa sobre um não-sabido que se aceita. O segredo está guardado com o 
sagrado, é o sagrado pai ou santo Deus que garante que meu corpo seja meu. Como ele sabe? 
O que ele sabe? Não sei, mas aceito que se ele diz que é meu então é porque é. 

No plano do corpo, a falência do pai, a queda do poder transcendente da autoridade, se 
localiza, então, como um corpo dessacralizado. Sem segredos, portanto, sem sagrado. Que não 
se confunda a perda de um sagrado estrutural com o que se chama hoje de “culto ao corpo”. O 
culto ao corpo é resultado de sua dessacralização. Se ele não tem mais um segredo que me 
escapa posso dele me apropriar para fazer dele o que quiser, para manipulá-lo sem limites 
exigindo dele que ele assuma a forma que eu decida que deva.  

Ao mesmo tempo, a falta desse ponto cego torna as coisas mais instáveis. O ponto cego 
garante uma estabilidade ativa, já que não somos apenas o que exibimos, não somos apenas 
rostinhos bonitos, mas temos também algo mais, uma verdade interior, etc. Se este ponto 
cego deixa de funcionar, é nossa imagem e nossas sensações que nos constitui e nada mais, 
portanto, temos que caprichar na imagem: não somente estar “bem na fita”, mas estar o 
tempo todo nos certificando que nos mantemos iguais a nós mesmos, tal como o Homem dos 
lobos verificando sem nariz no espelho a cada instante para certificar-se se ele ainda estava lá 
e do mesmo jeito.  

Vejam o paradoxo: a imagem se si tanto pode ser integralmente modificada, quanto isso só 
pode ser feito sob meu rígido controle senão me perco de mim, me estranho e enlouqueço. A 
qualquer mudança corporal nos perguntarmos se não há algo estranho acontecendo. Não é 
por mero acaso que uma das vivências psicóticas mais comuns é justamente essa 
descontinuidade do corpo.  

Será que aquele poema do Arnaldo Antunes evocado por Maritza não é uma maneira mínima 
de marcar isso?5 Que se tem um corpo muito estranho e que o que nele lhe dá unidade é um 
segredo? Se não, ele é só um agregado, uma lista de coisas.  

O poema parece uma descrição ao mesmo 
tempo distante e simples, o que lhe dá um 
clima infantil, com esse olhar de visitante de 
marte que às vezes uma criança tem para as 
coisas que nos parecem mais óbvias. Daí 
surge que o corpo tem “alguém como 
recheio” que localiza o sujeito como aquele 
ponto cego estrutural6. Outra metáfora para 
isso, já vimos, é a do umbigo.7 

O corpo existe e pode ser pego 
É suficientemente opaco para que se possa vê-lo.  
Se ficar olhando anos você pode ver crescer o 
cabelo.  
O corpo existe porque foi feito. 
Por isso tem um buraco no meio. 
O corpo existe, dado que exala cheiro.  
E em cada extremidade existe um dedo.  
O corpo se cortado espirra um líquido vermelho. 
O corpo tem alguém como recheio. 
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Chamemos logo este ponto cego de furo. Para definir esse furo com Lacan, proponho que 
usemos a definição lacaniana do seminário 23. “Furo é tudo o que pode ser atravessado por 
uma reta infinita”.8 É a que utilizei no meu livro e é justamente o que estamos chamando aqui 
nestes encontros de infinito - aquele que atende pelo nome de infinito potencial, esse que 
Lacan chama de falso infinito. Em outros termos, o esquema clássico freudo-lacaniano apóia-se 
no infinito potencial. Onde está o segredo do pai? No infinito. É o infinito falso, é algo a que 
nunca se chega, pois não existe, havendo apenas a idéia de que um caminhar. O infinito 
potencial é o infinito de Deus tal como ele se manifesta para o pobre trabalhador que sabe que 
apenas em outro lugar, no além, poderá alcançar a graça divina. 

E este infinito opõe-se outro. O primeiro infinito é o dos padres, o segundo o das místicas. O 
primeiro é o de Deus como além, o segundo é o de deus como gozo, aqui e agora. Para termos 
uma idéia aproximativa sobre isso evocamos a poesia, o êxtase, o gozo, o orgasmo... Não são 
coisas que vão durar eternamente, mas que enquanto duram são eternas como o amor para 
Vinicius de Moraes.  

Há várias formas de viver o ilimitado. Nem todas são boas. Pode-se pensar o ilimitado através 
da morte se pensarmos em uma perda brutal, como “arrumar o quarto do filho que já morreu” 
verso de “Pedaço de Mim” de Chico Buarque em que a dor da saudade é ilimitada. Esta dor 
infinita está inteira ali naquele quarto. Este é o infinito atual e não potencial que para não 
confundir estamos chamando de ilimitado.9 

No esquema que começamos a desenhar, no das invenções em um tempo sem Pai, o que 
entra em ação é o ilimitado – infinito verdadeiro. É com ele que estamos tentando pensar o 
que seria definir uma identidade hoje. No ocaso do infinito potencial, é em torno desse gozo, 
ilimitado, mas finito, que serão feitas nossas invenções de identidade.10  

Para podermos nos apropriar um mínimo deste ilimitados e não ficarmos tomados por ele a 
arrumar nossos quartos de saudade ou a mergulharmos nos abismos da espera de uma 
telefonema do amado, temos que pensar o ilimitado a partir da teoria lacaniana do objeto. 

Civilização dos Objetos 

Estamos em tempos em que o infinito (potencial) nos abandona. Afinal, o pós-moderno se 
define para nós como o enfraquecimento do infinito. Nesse sentido uma referencia é o texto 
de François Regnault que se chama “Ex-nihilo”11. Ele mostra como essa idéia do infinito 
potencial é exatamente o que Freud falava quando falava do pai. Ou seja, alguém que no 
infinito explica tudo. Como nunca se chega lá vamos vivendo, mas o simples fato de assumir 
que alguém em algum lugar sabe das coisas, já dá uma ordem a elas.  

Uma das maneiras de Lacan retomar o esquema de Freud se escreve assim. É um modo de 
retomar os eixos verticais e horizontais, inserindo-os no que ficou conhecido como Esquema 
L.12 Vocês podem estranhar, pois o texto “Psicologia das Massas e Analise do Ego”, fala de duas 
identificações e três elementos. Mas é que Lacan desdobra 
os dois termos no espelho: não é apenas o Outro que tem 
um ponto cego, mas o eu também. Claro, se o que sou é 
solidário de uma ato de fé, de crença no olhar do Outro, 
fico alienado à sua imagem, mas também há este ponto 
cego. A linha tracejada indica o quanto o ponto cego no 
Outro, seu ponto de contato com o desconhecido é 
articulado ao sujeito como ponto de contato, digamos, 
“interno”. Inscreve-se em mim algo que também não sei, 
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que Lacan chama “sujeito” que, nesse esquema ficará marcado como um S. 

O líder, nos termos de Freud, aqui representado pelo “A”, guarda o segredo de alguma coisa, 
alguma coisa sobre os destinos da humanidade, por exemplo, mas também sobre os destinos 
de cada um. Cada um dos que constituem o grupo aceita que o líder sabe o que é melhor para 
cada um, portanto o líder sabe algo sobre o si mesmo de cada um. Há algo de si que escapa ao 
sujeito e que ele assume que o líder conhece. Lacan radicaliza as funções e em vez de falar em 
pai ou líder, fala em A, o Outro da linguagem. Para fazer parte da comunidade humana é 
preciso entregar ao Outro o segredo daquilo que somos em troca de um lugar no coletivo. Este 
resto da constituição subjetiva, aqui se chama “S”. Em sua definição à época era chamado por 
Lacan de sujeito antes do sujeito, de um S sem barra, que ele aproxima inclusive do “ES” 
freudiano. Podemos, por nossa conta, aproximá-lo, então, do objeto a. Afinal, como já vimos, o 
objeto a de Lacan é exatamente um “isso”. Poderíamos, então, dizer que o objeto está 
implícito nas formulações de Freud em Psicologia das massas. Remeto vocês ao texto de 
Romildo do Rêgo Barros sobre o narcisismo das pequenas diferenças onde ele desenvolve essa 
tese.13  

No entanto, quando algo de alguém, de um eu (que no esquema está no eixo a-a’, o do 
espelho) é sustentada pelo Outro, quando o segredo do que constitui a essencialidade de uma 
pessoa virá do saber do Outro, o fato é que, algo dele, como “isso”, Es, “estúpida e inefável 
exsitência” nos termos de Lacan, passa a ser localizado como um resto oculto pelo saber do 
Outro. Aquilo que ele desconhece de si passa e ser desdobrado entre o Outro e um resto dessa 
operação, que é como Lacan define seu objeto. Um tanto dele ficará de fora não apenas como 
algo que o pai, só o pai conhece, mas também como aquilo que é colocado sob o tapete, que 
talvez nem o pai conhece.14 Quando a mensagem chega de A até S passando pelas linhas 
normais de comunicação tudo vai bem, quando passa diretamente, seguindo a seta tracejada, 
é surpresa, mas surpresa boa. O que falta ao esquema, que virá apenas no Seminário 10 é que 
quando algo passa de S a A, o pai fraqueja e é angústia. E vice-versa: quando o pai fraqueja o S 
(= objeto a) desponta. É o que faz Miller se referir ao Lacan de “Radiofonia” para dizer que 
estamos na civilização o objeto a no zênite. 15 

A questão é que esse objeto não é uma coisa só. É o referência a um ponto no infinito que dá 
unidade e essa montagem. Ram Mandil trouxe exatamente isso a partir do discurso jurídico. 
Não há mais um modo uno que garanta o recheio do eu. Há várias formas que os sociólogos 
falam do nosso tempo, sempre evocando a idéia de fragmentação, desencaixe, desconexão. 
Sabemos que estamos todos espalhados sem alguma certeza que se faz parte de uma família, 
de um clã. Podemos colocar isso de maneira histórica: porque o infinito perdeu o poder a 
ciência começou a invadir o corpo. No tempo em que o sagrado era de lei, ninguém abria 
corpos assim, os médicos tinham que fazer furtivamente. Dito ainda de outra forma, a queda 
dos ideais produz a era do transplantes generalizados. 

Estamos, enfim, na civilização em que os objetos a estão no zênite. É uma forma de Lacan 
definir nossa sociedade, ou seja, os objetos ilimitados dão o tom de nossas vidas. Nós estamos 
em tempos que para se reconhecer e gostar do McDonald’s tem de haver um “Amo muito 
tudo isso”. Não é porque ele é um bom restaurante referido ao ideal. A adesão ao McDonald’s 
é feita de outra forma, e é realizada pelo isso. 

Os objetos começam a ganhar um valor especial.  Se o ponto cego não tem um valor relevante 
quem vai garantir a unidade do corpo? Na desordem dos objetos a, ou das partes do corpo 
naquele amontoado de órgãos, busca-se alguma coisa que possa marcar unidade que não será 
mais um furo. Algo talvez se produza como ponto de referência a partir do momento em que 
um dos objetos possa ser erigido como fora da série. Então esse jogo entre objetos e algo fora 
da série foi por onde começamos com a propaganda do cartão de crédito. O amor de pai não 
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tem preço e chamamos isso de brinde que nada mais é uma forma de marcar um objeto 
ilimitado que está, mas não está.  

Invenções Típicas e Atípicas 

A teoria do objeto a nos ajuda a pensar a unidade ou como se produzir unidade num mundo 
em que o Nome-do-pai está esmaecido e o objeto, que até então ficava “ditosamente 
recalcado” nos termos de Freud, vêm à luz ou vai ao zênite. No comentário de Jacques-Alain 
Miller sobre o seminário da angústia isso é dito com todas as letras. A idéia é a de que, quando 
o objeto a aparece, o Nome-do-pai cai e vice versa. Sendo difícil pensar os dois no mesmo 
lugar. 16 Quando o Nome-do-pai é vigoroso o objeto a está nos porões é excrescência. Quando 
o Pai, como um fora de série desaparece, tudo o que puder fazer o papel de um fora da série 
passa a ser importante. Meu corpo vai ser vivo e uno, agora, se tiver a marca de alguma coisa 
fora da série. E não é a toa que as tatuagens fazem tanto sucesso. Por isso dei destaque 
recentemente ao lixo, pois até ele começa a ser fundamental, por marcar um objeto fora da 
série17. 

A questão agora é de como estabilizar o ilimitado. O infinito potencial tende a estabilizar 
agregados ao localizá-lo. O infinito potencial produz pirâmides porque quem tiver mais perto 
está em cima, que estiver mais em baixo está longe. O prazer da zona erógena é exatamente 
esse. Quanto mais próximo mais prazer, quanto menos próximo menos prazer. 

Podemos então afirmar como uma premissa, o infinito potencial é hierarquizado, o ilimitado 
não. Um produz ordenação, o outro não. De fato, o ilimitado não tem fim, não tem limites ou 
fronteiras. Tem-se um espécie de desordem um dinamismos virtual - podemos ser qualquer 
coisa quase que o tempo todo - e, inclusive, achamos que isso é uma qualidade. Isso é sinal de 
nossos tempos.18 

Estabilizar o ilimitado é difícil. O problema dele é seu fim e seu começo inexistentes. Quando 
se cai no ilimitado não se sai mais. Costumamos chamar isso de gozo, que, como nós tratamos, 
é uma função do ilimitado. Principalmente o gozo outro, o gozo feminino, o gozo psicótico. 
Enquanto o gozo masculino é uma função descontinua de prazer se localizando, e por isso, do 
lado do infinito potencial. O que Lacan chama de gozo fálico é o infinito potencial enquanto 
que o que ele chama de gozo outro é o ilimitado.  O Seminário 20: Mais Ainda19 é o campo 
maior de referências neste sentido.  

Estamos tentando, a partir do ilimitado, estabilizar nosso mundo. Digamos, como premissa, 
que chamaremos invenção a tudo aquilo que dá corpo ao ilimitado, sem apoio no infinito 
potencial. Como primeira ordenação dessa nossa quase teoria sigamos Miller no texto “A 
invenção psicótica”20 e sua proposta de distinguir soluções típicas e atípicas. As soluções 
típicas são aquelas que se apresentam como de dentro para fora. Aquelas que parecem 
propostas pelo Outro social. Vimos ano passado o Orkut como exemplo de solução típica para 
a estabilização das identidades adolescentes de hoje. As comunidades são delimitações de 
modos de gozo que em si são ilimitados. Por exemplo, “meu cabelo me odeia” é uma 
comunidade do Orkut. Ou seja, tudo que existe de som e fúria na relação de uma adolescente 
com seu cabelo passa a se reunir em torno dessa frase identitária, que ainda por cima tem 
aspecto de witz. Passa-se do horror ilimitado de se ver pela manhã no espelho do cabelo a um 
grupo com regras e prazeres próprios. O horror frente ao espelho é coletivizado deixando de 
ser um horror ilimitado. É a mesma coisa que realiza a psiquiatria com seu DSM, oferecendo 
um sem número de transtornos semi-customizados para todos encontrarem seus respectivos 
rótulos, compondo-os com uma pitada de bipolar e um pouco de déficit de atenção. Isso, por 
estranho que pareça, apazigua.21 Mas deixemos o Orkut e o DSM para trás, proponho um 
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exemplo mais diretamente relacionado a nosso tema, o do Latinha velha, do Luciano Huck. 
Este exemplo, trazido pela Raquel, será para nós o paradigma da solução típica. 

 

O latinha velha 

“Latinha velha”22 é um quadro de um programa apresentado por Luciano Huck que reproduz 
com crianças uma intervenção que parece fazer sucesso com adultos. Neste caso tratam-se de 
carros, mas o princípio é aplicável a muitas situações. Toma-se uma situação de vida 
degradada e sem que seu principal protagonista saiba, há uma recauchutagem radical, uma 
reconstrução do objeto ou da cena em questão.  Até onde eu saiba isso se realiza com o 
próprio corpo de uma feiosa, em extreme makeover, com a casa humilde de um sujeito 
humilde ou com o carro em Lata velha. Um amigo escreve em segredo ao programa e dizendo 
que o fulano adora seu carro, mas que é uma lata-velha. Em vez de dar um carro novo, a 
produção o reforma todo e o coitado do dono se verá surpreendido ao encontrar seu novo-
velho automóvel. A emoção e as lágrimas desta reação serão explorados à exaustão. 

Cuidado. É superficial a leitura que poderia ser resumida como “Na sociedade narcisista de 
hoje só se é feliz caso se consuma o que a propaganda vende”. É verdade, porém só isso não 
dá a dinâmica da coisa.  

Como vocês percebem, o conceito de “maquiagem extrema” é o de uma transformação e não 
de substituição ou de eliminação. Trata-se de converter um objeto fora do circuito, um traste 
velho, em algo passível de admiração e de inveja, que é a base do “feliz proprietário”, forma 
padrão para a felicidade comum de hoje. Estamos no plano da reciclagem dos objetos-resto, 
na reintrodução na cadeia do consumo do objeto a. Essa transformação do objeto acompanha-
se de uma conversão do sujeito, agora um sujeito do consumo de pleno direito. 

Todo interesse deste episódio é que ele demonstra o quanto essa conversão de um sujeito 
aferrado a seu objeto-resto em feliz proprietário pode ser dolorosa. Neste caso, em vez de 
depois da desejada transformação o menino chorar de felicidade, ele chora de angústia.  

O apresentador, que não é bobo, resolve o impasse porque tinha guardado a carcaça do velho 
carrinho. Ao ver um pouquinho de seu velho objeto o garoto melhora um pouquinho de seu 
abatimento, o que já permite que todos possam acreditar que sua dor é felicidade. Pode-se 
agora ignorar a fala abafada onde o menino diz: “estou doente” ou, ainda, tomar essa fala 
como signo da emoção e não do sofrimento. Na hora em que o menino vai falar eles suspiram 
como se fosse emocionante o que disse. Tal como o coro no teatro grego o público guia nossa 
emoção para o que dela se espera. A conversão se faz, portanto, com um tanto de violência. 

Há algo naquele carrinho, como objeto transicional, que constitui o menino. Nosso corpo é 
feito de uma montagem de imagens, na qual objetos também entram. No mundo radical em 
que vivemos isso é muito mais sério. Carrinhos sempre fizeram parte do corpo dos meninos. 
Uma coisa, porém, é ter um grande carro e por isso estar mais próximo de um ideal nunca 
alcançável (o Pai no infinito), outra, com eclipse do ponto no infinito, é só poder ser tendo um 
carro. Esta inversão foi muito explorada por Alan Ehrenberg: quando não há mais infinito 
potencial, quando é possível alcançar o ideal, somos obrigados e sê-lo e deprimidos quando 
não conseguimos.  

Vamos, com efeito, inverter. Não é porque as pessoas só querem consumir que o mundo está 
desorientado. O mundo está desorientado e por isso as pessoas só querem consumir. Neste 
universo sem pai, os objetos são fundamentais. A montagem dos objetos passa a ser 
fundamental. Mas no imenso mar de objetos descartáveis alguns são diferentes e eles é que 
nos interessam. São eles que sustentam a essencialidade da pessoa. Por isso falamos do 
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“Latinha velha”, pois ele apresenta uma norma de montagem corporal a partir de um objeto-
resto. 

O problema é que os objetos a resistem a entrar na rede social das trocas, que hoje responde 
pelo nome “mercado”. Compreende-se que a sociedade crie procedimentos, como o desses 
programas de televisão, para, apoiando-se naquilo que o sujeito tem de mais seu, realizar uma 
maquiagem extremada nele que ele possa ser mais universal e entre no mercado.  

Em vez de ficarmos dizendo que as pessoas que se submetem a esse tipo de programa são os 
pós-modernos, vamos pensar que eles estão entrando nessa máquina. Pegou-se um objeto 
ilimitado que era o objeto do menino para que se fizesse uma transformação. É exatamente 
isso que o capitalismo faz ao transformar o hambúrguer em o isso do McDonald’s. O que 
funciona é justamente o fato de se pegar um objeto ilimitado tipo resto e transformá-lo em 
objeto tipo consumo. Os dois são objetos a, mas passa-se de uma solução atípica e uma 
solução típica. Foi essa transmutação que com o menino do latinha velha quase não 
funcionou. 

Insisto. Quero lembrar que essa transformação não é apenas uma violência realizada pela 
imposição coletiva de um Ideal. Nessa caso tenderíamos uma guerra santa contra todo esses 
tipo de produção realizada nesses programas. Não é o programa em si. Há algo em nossa 
sociedade que transforma esse objeto ilimitado mais-de-gozar natural ou resto num mais-de-
gozar industrial. É, porém, mais-de-gozar de qualquer jeito e no nosso mundo é isso que é ser 
gente. No primeiro momento do menino a solução dele era muito menos coletivizável, ele não 
fazia parte do mundo como posteriormente em que ele passa a ser um cidadão do mundo. A 
primeira é uma solução precária e a segunda mais rígida, mas burra, mas talvez mais 
“sustentável” para usar um termo caro a nossos ecologistas.  

Soluções Atípicas? 

Nossa aposta é a de que em uma análise faz o contrário do latinha velha. Partimos dos objetos 
a típicos e vamos em direção aos atípicos. Nesse caminho quem muda é o Outro do sujeito e 
não seus objetos.  

Teremos que dar um pouco mais de consistência a isso nos próximos encontros, mas 
precisamos examinar de perto o que seria uma invenção atípica.  As soluções atípicas são 
aquelas que produzem seres um pouco desgarrados, mas ainda no social. As típicas produzem 
seres completamente dentro da massa. Como somos dos velhos tempos, estamos mais 
interessados nas soluções atípicas. Mas não pensem que estruturalmente a solução típica é 
muito pior não teríamos como comprovar isso sem se valer de um preconceito às avessas.  

Quais serão nossos exemplos paradigmáticos de solução atípica? Os casos do semestre 
passado talvez sejam todos bons exemplos.23 Neste semestre, em que buscamos exemplos 
mais “macro”, já temos o tema do intruso, tal como Jean Luc Nancy trabalha. Também é uma 
solução atípica, afinal, ele faz um livro inteiro sobre isso. Aquilo é uma invenção dele para 
localizar sua experiência como transplantado. A articulação dele com a mulher negra é 
fundamental para que ele possa dar lugar àquele intruso, um lugar de objeto ilimitado dentro 
do resto do corpo. Ele mostra como conseguiu produzir um corpo a partir de um intruso 
quando ele transforma aquilo num objeto ilimitado. Ele é “um coração negro que pulsa os 
tambores da mãe áfrica” poderíamos supor.  

                                                           
1
 “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 
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