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O inconsciente a céu aberto II 
(delírio e laço social) 
 
Marcus André Vieira 
 
Recapitulo o que vimos sobre a alucinação. Ela não é um déficit de objeto, mas a presença de um objeto 
inaugural. É um objeto paradoxal, meio coisa, meio significante que Lacan designa com S1 e que pode se 
tornar um significante e inserido em uma cadeia, ou manter-se como presença fora do sentido, pura 
perplexidade. De todo modo, é sempre um elemento que se desprende do Outro. Se desprende do 
burburinho que é o Outro, esse banho de linguagem que é também um zum zum contínuo, um enxame 
nos termos de Lacan do Seminário 20. O valor clínico desta concepção é que esse elemento destacado 
pode ser uma âncora para organizar justamente nossa estadia nesse Outro. Ele torna esse enxame uma 
estrutura, um espaço de alteridade, uma rede de relações que pode agora ser percorrida em vez de 
apenas sofrida como zum-zum, burburinho, a invasão maciça de som, vozes, olhares, aqueles estímulos 
enlouquecidos. 
 
O Outro antes do Outro 
Somos o tempo todo excitados, sem parar, por todos os sentidos. Se não houver uma triagem, 
uma ordenação, isso deixa qualquer um louco. É o que originalmente seria estar no Outro, se 
pudéssemos estar lá para saber: um fluxo insuportável dos estímulos, sons, cores, formas, etc. 
Por isso Freud define o ego em “Além do princípio do prazer” como uma couraça de proteção 
e coloca em “Introdução ao narcisismo” que ele é resultado de uma nova ação psíquica: é 
secundário e não primário.  
Acreditamos já ter chegado ao mundo com isso tudo já organizado. Como se já nascêssemos 
com instrumentos de saber para onde olhar, tomar objetos nas mãos etc. A psicanálise, e 
especialmente a experiência da psicose, nos leva a imaginar algo anterior a essa ordenação 
aconteceu para que ela pudesse se dar.  
É o que retratei com uma passagem do “Estorvo” de Chico Buarque. Seu personagem, 
poliglota, ouve o húngaro pela primeira vez e não consegue dar a este Outro uma ordenação 
mínima. Não consegue nem introduzir o mínimo do mínimo, uma descontinuidade. Ele diz “Era 
como cortar um rio com uma faca”. Impossível. Apenas quando ouve a palavra “Lufthansa” de 
outra língua, já conhecida, consegue tomar aquilo como uma língua e não um caos de sons. 
 

Eu não tinha como saber onde cada palavra começava ou até onde ia, era impossível destacar 
uma palavra da outra, seria como pretender cortar um rio com uma faca (...). Vinha eu 
escutando aqueles sons amalgamados quando de repente escutei a palavra clandestina: 
Lufthansa. Sim, era a brecha que me permitiria destrinchar todo o vocabulário.

1 
 
Esse é o Outro antes do Outro. É o espaço que Freud desenha quando fala da fusão originária 
entre a criança e a mãe. Se ele tudo tem, inclusive a mim, nada sou a não ser uma extensão, 
um apêndice dele. Imaginem uma criança no colo da mãe. Se a principio nada disso aconteceu, 
ela está completamente imersa. Apenas se da mãe alguma coisa for extraída é que haverá, 
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para essa criança, falta. “Se essa mãe não tem tudo”, diria essa criança, “posso não ser apenas 
um apêndice”. 
Para que a separação se dê é preciso uma extração. É o que Freud desenha em “A Negação”. É 
bastante complexo. Alguma coisa é extraída dessa confusão e a extração dessa alguma coisa 
cria um vazio a partir do qual poderá haver distância entre mãe e criança.  
É algo para o qual Winnicott já apontava com seu espaço transicional. No entanto, apesar de 
Winnicott, Lacan não toma esta postulação freudiana como um episódio do desenvolvimento 
infantil, observável a olho nu. É uma proposta teórica, a partir de uma longa experiência 
conversando com adultos que, quando contam dos seus primórdios, sempre trazem cenas de 
coisas que se extraíram e que vieram a ordenar a experiência confusa prévia a essa extração. 
Freud não é um psicólogo infantil, ele constrói uma teoria para dar conta de como cada um se 
vira com o infantil que o habita. 
Esse “se virar” sempre traz a marca dessa imersão enlouquecida em um Outro prévio. Lacan o 
denomina “A Coisa” em seu Seminário 7. Para que haja um mínimo de vida será preciso de um 
modo ou de outro, se separar dela. Por isso, Lacan enuncia neste seminário que Das Ding, ele 
prefere o alemão para deixar a coisa bem fora do sentido, é proibida ao sujeito falante 
enquanto tal. “Mãe” seria um nome freudiano para essa coisa, desde que não esqueçamos 
que ela não está fora de alcance porque o pai proibiu, mas porque é sua exclusão que organiza 
o campo do dizível. 
Por isso, no caso geral da neurose o sintoma se apresenta como falta e enigma. O sintoma 
parece querer dizer alguma coisa que ainda não se disse. Sim, porque falar a Coisa seria a 
mesma coisa que querer sair da linguagem para falar do que é a linguagem. Impossível!  
Há situações em que ela se apresenta, de lado, parcialmente. Em seu Seminário 10, Lacan 
encontra uma maneira de desenhar o modo mais comum de apresentação dessa Coisa, como 
um objeto, o objeto “a”. Ele é segundo J. A. Miller “A Coisa trocada em miúdos”.2  
Esse elemento que se destaca é o que vai ordenar a linguagem, ordenar o sentido do mundo, 
constituir uma grade de leitura na qual inclusive o sujeito poderá se inserir. No entanto, esse 
objeto ordenador não poderá ser incluído na grade, porque é sua exclusão que a organiza. 
De fato, pensada como este objeto “excluído internamente”, a Coisa ganha quatro formas 
básicas de um “quase” existir. Seio, fezes, olhar e voz se desvelam na experiência analítica 
como, diz Lacan, “substâncias episódicas” da Coisa. São extremamente ambíguos, pois ao 
mesmo tempo tanto são o que de mais fundamental se tem quanto devem ser tiradas de cena 
para que as coisas funcionem porque a cena do mundo se constitui por sua exclusão. Dessa 
forma, a chupeta, a sujeira, as manchas e o ruído devem ser descartados para que o gostoso, o 
clean, o belo e a melodia possam existir. 
 
Insulto e objeto 
O que fizemos na última vez foi “aplicar” esta teorização, que vai da Coisa ao objeto “a” à 
psicose. Mais especificamente à alucinação na psicose tomando-a como uma apresentação do 
objeto “a” como voz. É uma maneira de entender a célebre sentença freudiana segundo a qual 
na psicose o inconsciente está a céu aberto. 
A analogia é válida, pois no caso do psicótico a Coisa, mesmo trocada em miúdos, parece estar 
ali em toda sua dimensão de presença esmagadora. A presença do objeto-voz tende a 
desorganizar e demolir o campo da realidade, fundado em sua exclusão. A alucinação é 
invasiva, intrusão ameaçadora. A única cosia garantida é que ela diz respeito ao sujeito, aquilo 
lhe concerne.3  
Em um primeiro momento lógico, aquele fragmento do Outro, meio voz e presença, meio 
texto e significante, é ameaçador e intrusivo porque instável nitroglicerina, de sentido ainda 
não definido. Só em um segundo tempo isso pode ganhar sentido. Todo um sistema de 
significações vai se construir em torno desse objeto vocal que vai ocultar sua face real e torná-
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lo apenas um significado a mais em uma rede de relações. É o delírio, que faz com que a 
violência absoluta inicial ganhe um sentido, de um insulto ou uma grave acusação, por 
exemplo, esvaziando-o em parte de sua força real. É o que ocorre no caso que vimos, o do 
“imperador”, assim como o, paradigmático, da “porca”. Neste último, “eu venho do 
salsicheiro” sintetiza o campo semântico onde a alucinação, lida como “porca” pode se inserir 
e ganhar sentido. Os dois se cruzam para constituir um delírio que vem estabilizar um lugar, 
terrível que seja, para o sujeito no campo do sentido. É o que Lacan nomeia como “atribuição 
subjetiva”.4 
O delírio tem sua arquitetura própria, é preciso que essa alucinação nele esteja na posição de 
exclusão interna. Ela é âncora, premissa, postulado nos termos de Clérambault, sem que possa 
ser demonstrada, explicada.  
A coisa mais próxima disso que se costuma encontrar é o xingamento na vida normal. Então 
ele diz que está sendo xingado. O insulto tem esse aspecto de um termo destacado da 
linguagem que passa a valer por si só. “Vaca” nada tem a ver com o animal, mas com o modo 
como isso que se extrai do Outro encarna o mais vivo do sujeito. Não nos enganemos com seu 
aspecto violento, agressivo: é a violência de uma separação inaugural do Outro. Pior do que 
esta violência é ser incorporado por este Outro, tornar a fazer parte dele, imergir e perder-se 
no banho dele. 
A melhor maneira de entender a função de atribuição subjetiva da alucinação em sua relação 
com o delírio é retomar a analogia com a relação entre os objetos “a” e o Outro. Quando 
retomo minha vida em análise aparecem coisas que têm um valor todo especial porque 
remetem, evocam, trazem um pouco desse a mais de vida que fica fora da linguagem. Os 
objetos da psicanálise, os objetos que interessam são estes objetos. Eles têm sempre a marca 
de serem extraídos, como diz Lacan, de serem algo que cai, que tem um “pathos de corte” e 
que chamou de restos. Por seu estatuto de restos realizam o paradoxo de estarem ao mesmo 
tempo fora e dentro, ou melhor, nem do sujeito, nem do Outro.5   
 
Objetos 
Vamos começar pelo objeto oral. Ele não é a comida, para cada um pode assumir quase 
qualquer forma. Classicamente a psicanálise se interessou pelo objeto oral, porque os objetos 
que entram e saem da boca têm essa marca de algo que se extrai. Na hora em que se conta, 
quando começa a se contar uma cena, a comida costuma ser carregada de excessos de vida. 
Como diz Freud, a pulsão se apoia no instinto. Neste sentido então, mais do que a comida, o 
que conta para pulsão é mais a comida que cai do que a comida que entra.  
Tudo o que cai, por exemplo, as secreções, têm mais força - isso na vida real, não é só na 
psicanálise – do que aquilo que entra pacificamente. Um belo sorvete que entrou e sumiu, 
tudo bem. Mas o sorvete que entrou e sumiu e respingou tem um valor próprio. Entendem a 
ideia? Da mesma maneira que a alucinação concentra o real da presença do Outro, o sorvete 
que cai concentra mais essa presença do que a bela comida. Esse é o objeto oral. Quando 
Lacan destaca que o seio vale como objeto não quando é o seio bonito que se suga, mas como 
o seio de que se foi separado, o seio que cai, ou do qual o bebê cai. Para marcar esse aspecto 
ambíguo do seio Melanie Klein clivou-o em bom e mau. Lacan prefere dividi-lo em seio perdido 
e seio assustador (pois é como perdido, na saudade, que ele estabiliza o desejo, enquanto que 
presente ele é, tal como a alucinação, um monstro ameaçador). 
Essa ambiguidade do objeto se resolve com relação à borda de sua perda, modo como Freud 
define as zonas erógenas. Para dar essa idéia, o que vale mais para a gente, a mamadeira ou a 
chupeta? A chupeta. A gente vê que a pulsão, como nome desse valor de vida está mais em 
torno da chupeta do que da mamadeira. Da madeira vem o leite, entra e tudo certo. Agora o 
bico da mamadeira, o entorno daquilo ali, chupar, é o que vai ter mais vida. 
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Não vou insistir com o objeto fecal para não ficar muito escatológico. Entenda-se que é 
também uma coisa que cai e que por isso tem seu valor. Lacan destaca o quanto trata-se de 
uma gramática que envolve o objeto que se dá, que se nega e que se recebe. Nada disso seria 
possível sem o “cíbalo” como a ele refere-se Lacan, como algo que se destaca e cai do corpo. 
Todo o jogo anal interessa um objeto que pode ser roubado, que é avaramente economizado, 
guardado com todo carinho etc. Há toda uma ritualização do guardar, tomar, tirar esse objeto 
que passa a ser valorizado. O exercício em torno dele passa a ser carregado de vida, ele 
mesmo pode não ter tanta importância. Isso é muito obsessivo.  
Vamos para o falo, o terceiro, que é um pouco diferente, mas que não pode ser deixado de 
fora. O falo seria o poder, a princípio o falo é o objeto do poder “eu tenho o poder de”, por 
exemplo, “encontrar as minhas origens”. Como vimos, não é tanto na mamadeira e sim, a 
chupeta; não é tanto o cocô, mas o ritual de dar e tomar; e não é tanto o poder, ou o pênis, é 
muito mais a rivalidade, a disputa pelo poder, que não é a mesma coisa que o poder.  
Seguindo nossa analogia podemos entender o tema do inconsciente a céu aberto como o de 
uma construção subjetiva em que estes objetos, em vez de estarem “ditosamente recalcados” 
como diz Freud, estão presentes, com muita angústia.6  
Em nossa vida os acidentes têm muito mais vida do que a natureza. O normal do homem é a 
perversão polimorfa, nos termos de Freud, porque, todo mundo sabe disso, a experiência 
palpita nas coisas que a princípio não são as melhores ou não são aquelas que a humanidade 
gostaria que fosse. O normal é a criança passar do chupar para o se alimentar e achar que 
primeiro vinha o alimentar e que o chupar é um desvio, entenderam? Inverte-se tudo quando 
se parte da psicose e não da neurose. A base é chupar porque o chupar envolve um objeto 
caído que não serve para nada. O objeto destacado que não faz parte do grande ciclo da vida: 
alimentar, crescer, multiplicar. É ele que vai permitir uma conexão com a “ação específica”, a 
alimentação, e incluir aquele filhote de homem no ciclo da vida. 
Então, se alguém é um ferrenho defensor da alimentação nos países pobres do terceiro mundo 
e ele prega em todo lugar que a alimentação é tudo e que o homem precisa se alimentar, a 
gente começa a estranhar porque todo mundo se alimenta, mas todo mundo sente que tem 
muito mais Eros nas coisas que não alimentam do que nas coisas que alimentam. Graças a 
Deus, o homem consegue juntar as duas e assim, entre um cigarro e outro, consegue ingerir os 
nutrientes necessários à sua sobrevivência. 
 
Céu aberto 
O objeto da psicanálise, como Lacan chama, é objeto a na suas variadas formas. Se ele tem 
algo em comum, essas formas é que são todas coisas extraídas, não encaixa, mas por isso 
mesmo ordenam o espaço de onde ela saiu. Qual é a casa mais linda, mais limpinha? É a casa 
em que acabei de fazer a faxina. E a faxina está onde? Está ali, naquela vassoura encostada 
com aquele montinho de sujeita. Aquilo é o objeto a. Essa é a função do objeto, não é que esse 
objeto seja bom, ninguém quer pegar esse pó e jogar de novo para dentro de casa.  
Os objetos extraídos são mediadores, mediadores paradoxais porque eles não podem ser 
vistos nesta função. É porque deixaram de ser vistos que está funcionando a mediação. Para 
manter minha distância com o Outro, esse objeto tem que estar mais ou menos fora de cena. 
Tenho que acreditar que minha mãe me ensinou a comer e que ela me deu o dom da vida e 
que ela me deu o prazer de gostar de leite. Se eu começar a achar realmente que o que minha 
mãe me deu foi o desejo de chupar, fica muito estranho. 
De certa forma, o que a psicanálise faz é trazer a cena esses objetos. De uma maneira 
controlada, claro, não absoluta como na psicose, mas vale o paralelo. Para que serve esse 
trazer à cena da análise? Primeiramente, o encontro com ele serve para a gente mudar, 
seremos outra coisa quando nos encontrarmos com essas coisas que não queríamos ver. Em 
segundo lugar, é preciso perceber que essas coisas extraídas ali, recalcadas, é o que dão valor 
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singular à cena. A singularidade está concentradas nesses objetos-borda, primeiros objetos. 
Por isso, trazendo-os à cena, será possível, em uma análise, estabelecer uma nova relação com 
o que, em nós, é mais singular.  
Esse objeto extraído do Outro não está recalcado na psicose. Por isso Lacan afirma que ele 
"retorna no real".7 “No real” não deve ser entendido como localização e mais como 
modalização, especificação da maneira como algo se apresenta: com um caráter de intrusão e 
de “céu aberto”. Não é que no caso da psicose o inconsciente está mais pobre ou mais 
primitivo, mais original ou infantil. É porque nessa estrutura, o que penamos para velar, 
recalcar, está ali. Não se pense, porém, que a psicose seria um microscópio da alma. Isto que 
está li, não está apenas desvelado,ainda mais porque o recalque não é um véu opaco, mas um 
jeito de esconder deixando á mostra. O recalque é o foco posto no pacífico, no limpinho, mas o 
sujo está por toda parte, bem evidente. O recalque é olhar para a sala de jantar e não para a 
conzinha. Só isso. Na psicose, a cozinha está no centro da cena e por isso ela ganha ares 
terríveis, funciona de outro modo, não é mais o melhor lugar da festa, mas sim um lugar de 
incerteza e angústia. Forçando na metáfora, se o recalcado é o lixo, na psicose estamos em 
meio a um lixão com muita dificuldade de arrumar uma cedeira para nos sentarmos, remeto 
vocês ao documentário Estamira de marcos Prado para que se tenha uma ideia do que é isso. 
Isso é o “retorno no real” do que não foi “simbolizado”, entendendo-se que para Lacan, aqui, 
este termo é sinônimo de recalcado no sentido do simbolizado ser sempre semivelado, 
semidito. 
O inconsciente a céu aberto é que na casa do psicótico tem sempre aquele lixo e não está 
calminho ali atrás da vassoura, ele está se espalhando de novo pela casa e ele tem que limpar 
o tempo todo, isso metaforicamente ou, muitas vezes, concretamente, tendo que varrer a casa 
o tempo todo sem parar, tendo que lavar as mãos o tempo todo sem parar. 
 
Nome do Pai 
Como estabilizar a distância entre eu e Outro? Lacan abordou isso que vem e vela, que preside 
o recalque, que esconde um pouco o objeto e estabiliza esta distância como o Nome-do-Pai. 
Algo terá que ser extraído da mãe como primeiro objeto para mediar uma distância entre a 
criança e ela, um travesseirinho velho, por exemplo. Mas esta distância é instável, pois a cada 
momento isso que acaba de ser extraído pode ser reincorporado pelo Outro. O que vem 
intervir aqui, manter a distância, manter a relação? É o Pai. Lacan chamou este aspecto do Pai 
freudiano de Nome-do-Pai para dizer que isso estabiliza essa distância mantida a duras penas 
(sem trocadilho) pelo travesseirinho não é uma pessoa, muito mais uma função, a presença de 
um vazio no discurso da mãe. É isso um nome, algo vazio de sentido. E o que é um nome? 
Nada. O que significa um nome? Nada. Claro que os sobrenomes tem lá seus sentidos 
históricos, às vezes evidentes, “carvalho”, “carneiro” etc, mas quando funcionam como 
sobrenomes, funcionam como marcadores sem sentido, “designadores rígidos” nos termos de 
Bertrand Russel retomado por Lacan em seu Seminário 9.  
Nos termos de Freud, o Pai barra o acesso à mãe, mas é preciso entender que a coisa é um 
pouco mais complicada. Seu nome, essa qualquer coisa vazia se institui como terceiro, a partir 
do semi-vazio instaurado pelo objeto transicional e exatamente ali esconde, recalca, que antes 
dela existe um objeto arrancado. É preciso que haja uma pessoa para ocupar essa função, mas 
além dela é preciso um objeto transicional, um vazio no discurso da mãe e alguém que o 
estabilize. É o que se desenha na passagem freudiana do complexo de castração ao complexo 
de Édipo. Ao final do processo, o pai, como um terceiro ausente, passa a encarnar a crença de 
que há um poder maior, que legisla sobre as relações entre mãe e bêbe, quando na verdade só 
há a mãe, o bêbê e um vazio entre eles, o vazio da própria crença.  
A montagem é complexa, porque passa longe da intuição, mas logicamente é muito simples. 
Estou agarrado à mãe, no primeiro tempo do Édipo, como Lacan aborda o Édipo freudiano no 
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Seminário 5. Alguma coisa se extrai dela, cria nela falta. Lacan diz, inclusive, que é ela que tem 
de dizer: “olha só, você não é tudo” (...) “tenho seu pai”.  
Ela marca qualquer falta, alguma coisa cai dela. Essa coisa que cai dela, primeiro objeto, é ela 
que vai condicionar meu desejo – é a causa do desejo, como diz Lacan. Mas não vejo isso, só 
vejo a mãe e sua falta. Quero chegar lá, a própria crença em um poder maior me impede. 
Atenção: é a crença que impede, mas confundo-a com seu agente e penso que é aquele que a 
sustenta e não ela. Se eu for menino eu vou dizer: “essa mãe que eu desejo eu não posso, meu 
pai não deixou, mas se eu seguir o meu pai eu vou ter uma mulher tal como ele teve”. Então 
digo: “meu pai é quem sabe o que eu faço para eu chegar na minha mãe, mas na verdade, é 
noutra mulher”. Ai eu vou perguntar e ele, mas ele só pode se remeter ao pai dele pois ele 
passou pela mesma estruturação. E ai cada um tem que dar um jeito a partir de sua história, 
de seus objetos. Então, neste sentido, o Pai é um vazio, é um véu, o pai não é alguém que dirá, 
é alguém que promete que dirá. O que impede que eu acesse, prometendo que no futuro eu 
terei, mas esse futuro não chega nunca. Desculpem. (risos). 
Segundo Freud, o momento em que o menino renuncia à mãe e passa a apostar em um uso 
futuro disso que ele dispõe (desde que ele vá buscar aprendê-lo) chama-se fase de latência. Na 
adolescência começa todo o problema de novo, e ai o sujeito em questão tem que arranjar um 
jeito. Ele arranja, mas não foi o pai que deu assim, não. Inclusive vem ai uma série de 
problemas, ele acha que está gozando no lugar do pai – impotência; ou ele tem que gozar 
rápido antes que o pai chegue – ejaculação precoce. Ele terá uma série de coisas para adaptar 
antes de chegar ao objeto, porque não tem esse caminho e nessa história toda tem alguma 
coisa que foi arrancada da mãe lá no começo e que condiciona o desejo dele. Só que ele não 
vê porque o Nome do Pai está escondendo.  
O adolescente do sexo masculino que compra o manual de auto ajuda para o sexo e que não é 
um manual de masturbação, mas de ajuda para entrar no Outro sexo. Ele está apostando no 
Pai, ele está apostando que o pai vai dizer como ele deve ter prazer. Mas quem diz como ele 
deve ter prazer são essas coisas que caíram dos seus encontros primeiros com o Outro. Na 
hora que ele entrou na vida algumas coisas se extraem, elas é que dizem. É isso que a gente vai 
buscar na análise e não o pai. 
 
Tonal e Modal 
São articulações muito difíceis. Tenho tentado abordá-las a partir do conhecimento intuitivo 
que a música torna disponível. É uma forma de acessar essas noções mais diretamente. É o 
que tenho feito este ano em meu seminário na EBP-Rio.8 Isso não seria possível sem o trabalho 
de J. M. Wisnik, músico, poeta e pensador brasileiro, no quel me baseio para o que vou lehs 
apresentar neste sentido.9 
Entre som e silêncio, a música também é regida por modos de estruturação distintos, 
caminhos de rotas pré-traçadas, ditas estruturas harmônicas. A estrutura harmônica ocidental 
de base leva o nome tonal. As indicações de José Miguel Wisnik permitem, sem dificuldade, 
aproximá-la da estrutura que Lacan circunscreve como fundada no Nome do Pai. Ela se 
sustenta em uma exclusão fundamental, de algo sempre fora de cena. Em torno do que é 
excluído e da forma do retorno dessa exclusão desenrolam-se tanto nossa neurose quotidiana 
quanto a estrutura tonal musical que segundo Wisnik parte do canto gregoriano e encontra 
seu apogeu na música erudita.10 
De fato, se estamos no ambiente neurótico, a relação com a origem da existência, com sua 
raiz, é a de uma falta. A origem, do desejo, por exemplo, apresenta-se então com a modulação 
de uma busca. Este objeto perdido pode até ser encontrado, mas será sempre de banda, 
parcialmente, apenas para desaparecer novamente. Tudo recomeça porque “não era bem 
isso” e não pdoe ser, senão toda a estrutura desabaria. 
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Da mesma forma, a música tonal está sempre buscando uma nota resolutiva sem nunca 
encontrá-la de fato. Encontra-se alguma coisa que resolve o que, lá no começo, lançou a 
busca. Chega-se a um momento de repouso, que pode coincidir com o fim da música, mas 
tudo recomeça logo a seguir. A melodia, aqui, é algo que tem começo, meio e fim, que narra 
essa busca entre o ruído e o silêncio, a tensão e o repouso.  
Procurei uma melodia com uma só voz para ficar mais fácil. É uma voz tonal, uma melodia 
siciliana, um acalanto de ninar.11 
Bonita, não é? Melancólica. Imagino minha mãe cantando enquanto eu era bebê no berço, 
com um ano, pendurando a roupa na janela... bom, cada um imagina o que puder (risos). A 
mãe, que aparentemente está toda ali toda para seu filho, de fato, não está. Ela canta para ele 
demostrando o quanto tanto é dele quanto de algo um além, um sonho, apenas dias melhores, 
o fato é que ela também busca algo. O nome desta “algo” é Pai. Freud diria: ela está esperando 
o pai chegar. De fato é essa a estrutura do Édipo. O Pai, diria Lacan é a presença de uma falta 
no discurso da mãe, o pai é função do discurso da mãe, um nome. 
Esse “além” no discurso da mãe esconde o fato de que, de fato, o bêbe é um objeto dela, que 
poderia ser reingerido por ela, tornado apenas uma extensão de seus domínios sujeitos a 
todos seus caprichos não fosse esse além que orienta seu desejo. O Pai oculta também que se 
ela não o faz, se ele não se apresenta apenas como extensão é também porque chora demais, 
ou dá trabalho com todas suas secreções, alimentação e cuidados, que representam aqui o 
objeto “a”. 
Agora, comparem com este outro tipo de estrutura melódica, chamada modal.12 E ai? (risos). A 
gente sente logo que é uma coisa muito diferente. Essa é uma pigméia cantando. Eu até 
poderia dizer se fosse imperialista e vivesse há 100 anos atrás, que essa música é uma música 
degenerada. Temos este tipo de reação quase naturalmente: “isso não é música”. Sim, porque 
música para nós deve ter um enredo mínimo, uma narrativa entoada como a do mãe siciliana, 
um caminho melódico de busca e fuga. É outra coisa a pigmeia cantando. 
São dois tipos: tonal e modal. Modal não é psicótico, mas ajuda a nos colocar na sintonia do 
que é buscar esse objeto que falta, sem nunca encontrar, mas constituindo-se na busca, por 
um lado, e por outro a possibilidade de se ser gente sem ser necessariamente assim. É o que 
nos faz sentir o modal.  
É essa a contraposição para vocês verem como existe um modo neurótico e outros modos 
possíveis. De certo modo a crença no Pai, ou a premissa universal do falto, é um delírio, o 
delírio neurótico. Apesar de nada no real poder referendá-lo, ele tem efeitos no real.  
É neste esquema que nossos ouvidos foram treinados. Aquilo que se inscreve nestas 
coordenadas é o que tendemos a chamar de música. Caso não, tendemos a chamar de ruído 
ou de coisas primitivas, vagamente tribais etc.  
O que se descreve dessa musica modal é uma sincronicidade, a sensação que está em torno da 
mesma coisa e não se avança em direção a nada, não por impotência, mas porque a própria 
ideia de avança perde o sentido. É uma melodia circular, sem começo nem fim. 
A mãe siciliana nos convoca a entrar na cena, porque falta alguma coisa, ela diz “vai chegar”, 
“quem sabe é você”, “quem sabe é seu pai”, “venha comigo”. Tudo isso está na mãe siciliana. 
Na mãe pigmeia não é preciso entrar em nada, já se está dentro.  
Uma maneira de marcar a diferença é com a tônica. Nas músicas tonais, a tônica é oculta. A 
nota de base é oculta. Geralmente ela se apresenta no início, depois some. Volta ao final para 
termos aquela sensação de encontro e plenitude que conclui a canção, mas depois dela, só o 
silêncio. Ela não pode estar ali direto sob pena da melodia ter que desaparecer. A vinda dessa 
nota dela é sempre um acontecimento, a música acaba, como num sonho, na hora que vou 
cair num precipício, eu acordo. 
Já na estruturação modal tudo é feito de tal maneira que estamos o tempo todo às voltas com 
a tônica. Só que o efeito é que se perde todo o valor emocional, de perda e encontro. Somos 
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mergulhados em um ambiente de presente eterno. É uma só garganta construindo algo que 
não se separa de nada e não busca nada em um desnorteante presente eterno sem início nem 
conclusão. 
O mundo tonal inclui sempre alguma linearidade, um começo meio e fim, que funda nossa 
ideia de história. Já o modal não precisa se restringir a uma linha melódica, não é uma flecha 
lançada como a tonal e sim uma trama que quanto mais rica e entrecruzada mais vibrante. 
Troca-se a concentração, unidade e extrema intensidade do tonal pela pluralidade, 
fragmentação e multiplicidade modal. 
Pode-se fazer várias correspondências antropológicas e pensar, por exemplo, que os japoneses 
são contemplativos enquanto nós corremos sem cessar etc. Pode-se ir mais longe e articular 
esse par ao contemporâneo com o rap e o hip hop assinalando a tendência atual de 
modalização num mundo sem pai. 
 
Tônica e trovão 
Seria só isso? Apenas a troca da flecha pelo círculo e do uno pelo múltiplo? No mundo modal, 
o elemento estruturante não está proscrito e pode se apresentar, pois não é sua falta que tudo 
sustenta. A repetição neurótica se sustenta em torno de um vazio estruturante. No modal a 
repetição faz parte da estrutura. Ela se dá em torno de uma base sempre presente que nada 
tem de nota azul.  
É isso que nos dará a ideia da alucinação. No mundo tonal, a tônica é como o trovão, a voz do 
Pai. Seu ribombar anuncia o fim do mundo, ou como diz Lacan, o sinal de que algo definitivo 
vai acontecer. O modal, então, não é incompatível com a tônica explícita. Em torno dela 
vicejam modulações sutis e infinitas de um tempo circular. Por isso é facilmente materializada. 
Ouçam este exemplo, de um coral búlgaro.13  
As melodias célticas da gaita de foles, exibem a mesma estrutura. Ficou clara a presença do 
objeto vocal? Não é uma musica para descobrir coisas, é uma música para se estar nas coisas. 
A alucinação teria uma homologia estrutural com essa tônica. Algo onipresente em torno do 
qual tudo vai e vem. Se seguimos essa hipótese diremos que o delírio, ao menos o delírio 
paradigmático, o paranóico, o delírio do “imperador” por exemplo, construído em torno da 
alucinação, tem a arquitetura da música modal.  
É claro que ele pode crescer, pode ganhar o Universo e ser riquíssimo, mas seerão sempre 
variações em torno do imperador. A tendência é a de o tomarmos como chato, monótono. Em 
um certo sentido é verdade, mas a aposta é a de que o analista pode se interessar por ele 
desde que corrija seu ouvido. Então, não devemos esperar de um delírio que ele seja divertido 
ou que ele seja interessante ou inteligente. Porque as nossas concepções do que seja 
divertido, interessante e inteligente são a partir do Nome-do-Pai que existe. Essa é uma 
primeira idéia. 
Uma segunda: a nota de base é fundamental, ela pode estar mais ou menos ecoando, de todo 
modo, ela deve ser deixada lá, pois é o esteio da existência. Lembro que uma vez uma pessoa 
gravou o Bolero de Ravel, ai ela não gostou porque a música ia aumentando e conforme a 
musica ia crescendo, ela diminuía o volume lá na gravação (risos), ai ficou uma música igual, 
ela fez foi destruir a estrutura da música. 
Nas modulações em torno dela é que podemos esperar ter alguma incidência. Então é isso, o 
que a gente pode imaginar para o encaminhamento do trabalho com alguém que delira seja 
valorizar essas coisas exteriores ou a periferia do delírio. Assim talvez ele crie laços com essas 
coisas exteriores do mundo. O delírio, a base do delírio é o laço social. O laço social dele é pelo 
delírio ou é por esse postulado e não o laço social como sendo o que ele perde quando faz 
delírio. 
É verdade que os esquizofrênicos, quanto mais o tempo passa, mais eles vão se separando do 
convívio com os outros e essa estranheza vai dando em pobreza, como se a evolução da 



9 

 

doença levasse a um afastamento deles do laço social. Pode acontecer, mas não é o postulado 
que os sustenta que os afastam do laço. O sintoma deles, seu delírio por exemplo, é o laço.  
Se ele puder delirar de alguma maneira que encaixe, deu certo. É muito mais o Outro que não 
pode aceitar alguns postulados do que esses postulados serem o que os afastam do Outro.  
Isso tudo imaginando-se a situação “ideal”: um postulado, uma alucinação clara e a partir dela 
um delírio. Não é assim na vida real, na vida real é uma confusão. Mas estamos trazendo uma 
estrutura bem codificada para a usar como guia. É bem verdade que já não se fazem mais 
delírios como antigamente. Eles não são tão ricos, nem tão grandes, nem tão estruturados, 
nem estão mais seguindo esta estrutura. 
É que as coisas parecem mais pobres, a gente teria que ter toda uma discussão sobre isso. De 
todo jeito, só para deixar anunciado, esse postulado que é um gancho com o Outro, que é o 
objeto da mediação com o Outro, isso que estou chamando de gancho, esse postulado pode 
dar em delírio, mas pode dar em outras coisas também, não precisa ser só delírio. Aqui seria 
preciso recorrer ao que Lacan chamou sinthoma. Isso que é indexado pela alucinação, poderia 
dar lugar a um trabalho significante de amarração diferente do delírio. O sinthoma é o nome 
de uma montagem que toma a presença maciça do Outro, marca vocal, e faz disso escrita que 
dê lugar a uma singularidade. É uma condição do tratamento que se orienta pelo trabalho de 
Lacan com James Joyce e que deixaremos para uma próxima vez. 
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