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Sempre me ocorre a lembrança daquela senhora 
do Edifício Master de Eduardo Coutinho, Esther, 
que só não tinha se jogado da janela do 
conjugado por um crediário ainda a quitar. Ela 
ensina, entre outras coisas, o quanto aquilo que 
Lacan chama de Outro pode ser decisivo. O Outro é em grande parte a cultura, aqueles dizeres e 
experiências que constituem nosso modo próprio de sentir e estar no mundo. Definido às vezes por 
Lacan como ordem simbólica, ele é também um conjunto de regras inconscientes de conduta que 
nos estruturam e se apresentam a cada vez que dizemos “isso não se faz”. O quanto essas prescrições 
virtuais parecem estar postas em movimento de modo diferente hoje, especialmente a partir do 
Outro que os economistas costumam chamar de mercado? 

 
O encontro entre D. Esther moradora do prédio e o cineasta fez 
dela um personagem, mas sua entrevista tem ao mesmo tempo 

dimensão de testemunho. Como personagem, ela nos 
acompanha, nos identificamos com ela, o que nos faz sentir 
menos sós. Já como sujeito do acontecimento singular que nos 
conta, ela nos ajuda a pensar o quanto cada um tem que achar 
seu jeito de viver. O acontecimento em questão foi um roubo e 
suas consequências. Senhora de fibra, sempre rodeada de 
amigos, costureira da alta sociedade, D. Esther, aposentada, era 

viúva há dois anos e dizia sentir o quanto uma vida sem um companheiro é equivocada. Um dia, um 
jovem bem vestido, bonito, que parecia de alguma forma ter se interessado por ela, lhe diz: quieta, 
isso é um assalto. Obriga-a a ir ao banco e a retirar todas suas economias. Ordena-lhe voltar para 
casa e deixa com ela uma bolsa cheia de falsos maços de notas dizendo ter-lhe devolvido seu 
dinheiro. Essa bolsa, que a acompanha até o momento da entrevista, é exibida como a prova do 
absoluto da maldade humana. Tudo parece reunido para fazê-la perder seus alicerces. Chega em casa 
e decide se matar. Veste uma calça (nem no além, ela deixaria se ser apresentável) e na janela, quase 
se lançando, pensa nas amigas, nos filhos, e por fim lembra-se das contas a pagar. São elas que a 
retém, o crediário da C&A e do Ponto Frio. 
Desligo aqui, a câmera. Por que nos surpreendemos? Por que tendemos a dizer que “na verdade” ela 
não queria se matar? Por acreditar que alguém só chegaria a este ponto pela perda de algum grande 
sentido para a vida (incluindo a falta de sentido, que já é um enorme sentido). Apenas por algo do 
mesmo tamanho alguém desistiria de desistir. Como, então, deixar de se matar por um crediário? 
 
Não há psicanálise sem o axioma de que coisas invisíveis nos dirigem. Com seu Outro com maiúscula, 
Lacan lembra que essas determinações inconscientes não se referem apenas a coisas proscritas, mas 
também prescritas. Antes de nascer já somos um “polo de atributos” delimitando os possíveis e os 
impossíveis de nosso gozo. É bom lembrar o quanto é preciso levar a sério as determinações do meio, 
como ensina até mesmo a situação aparentemente prosaica de Esther. Talvez fosse óbvio no tempo 
de Lacan, mas em nosso mundinho polarizado tudo isso será tomado pelo ideário liberal, o reino da 
meritocracia, como pura demagogia dos intelectuais da praia. 

https://www.youtube.com/watch?v=f3ixpEjj2D0 
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É porque o Outro é uma entidade virtual, como ensina outra figura dos deterministas. Além dos 
intelectuais de esquerda e dos psicanalistas, há aqueles que respeitam as regras que os governam 
tomando-as como transcendência e seguem na cidade do Outro esotérico, religioso. Este Outro é 
igualmente ordem simbólica, mas para o analista ela é feita de fixações libidinais, acontecimentos de 
uma história de vida, nada tem de transcendente. Para nós o Outro mora nos outros, ele é virtual, só 
existe porque seguimos as prescrições que aprendemos a seguir, já que sem ela somos nada.  
É fácil hoje perceber como o Outro mesmo sendo virtual, inapreensível, pode ser tão fundamental. 
Qual a diferença entre o Facebook e o Google +? É que todos estão no primeiro e ninguém no 
segundo. Apenas porque um mundo de gente segue as regras do primeiro, ele tem o poder de 
construir reputações ou destruir vidas. Nosso crente será aquele que tiver a convicção de que a 
diferença entre as duas redes está no real, que uma é melhor que a outra por isso ou por aquilo, o 
que justifica a diferença entre o sucesso de uma e o fracasso de outra, já o cínico só quer saber com 
se dar bem antes que a moda acabe. E o analista? Apesar de lidar com um Outro virtual, ele busca, 
para cada um, o ponto em que o Outro, como diz Freud, “mergulha no desconhecido”, o umbigo do 
sonho, o ponto cego da estrutura, em que ela toca no real, em termos de Lacan.  
 
A melhor ilustração dessa estrutura furada é a que O Pêndulo de Foucault, de Umberto Eco descreve 
admiravelmente. Não é o Foucault, Michel, mas o matemático que descobriu um fenômeno 
curiosíssimo. Se pendurarmos no teto uma corrente e colocarmos em sua extremidade uma esfera 
em movimento pendular e se a mantivermos nesse movimento, seu vai e vem 
vai traçar um círculo em vez de se manter numa reta. A esfera gira em círculos? 
Não, ela apenas segue para frente e para trás, mas, acreditem se quiser, a 
Terra gira sob o pêndulo enquanto ele vai e vem, por isso temos a impressão 
de que foi ele que efetuou este movimento de rotação. A louca conclusão é a 
de que esse pontinho colocado no teto não acompanha a rotação da Terra, 
apesar de evidentemente estar dentro dela, porque graças à magia da física, 
ele está no infinito. 
Não me perguntem como isso se explica pela física, talvez seja a prova da existência de Deus. Mas é 
uma excelente figuração de como, dentro de um mundo fechado de determinações, dentro da ordem 
simbólica, pode se apresentar um furo e como, mesmo estando “dentro” dela, tudo acontece como 
se ele estivesse em outro lugar. É o que Lacan chamou de Outro no Outro, que não é o Outro do 
Outro. Não é outro lugar, outro mundo, mais perfeito ou melhor que o nosso, mas seu furo. Ela não 
tem como dizer todo o real, afinal, é uma rede de falas e de sentidos, não de coisas em si. Como não 
há como acessar o mundo sem ela, perdemos alguma coisa do real, da coisa em si que só terá como 
se apresentar, no Outro como este ponto cego, guardando a sensação de que por ali um dia 
passaremos desta para melhor. 
 
Procurem agora essa função do furo, como um ponto no infinito, no Outro de nossos dias que 
responde, por exemplo, pelo nome mercado. No Outro do pêndulo, que é o do Nome do Pai nos 
termos de Lacan, um crediário não pago perturba a ordem de valores como honra e caráter, que, 
pontos ideais, no infinito, regulam tudo o que acontece. No mercado tudo se negocia, tudo é possível 
desde que a circulação do capital não se interrompa. Mais importante não é saldar uma dívida, mas 
negociá-la, isso, como se diz, aquece a economia, onde todos devem alguma coisa invertendo o mote: 
quem não deve, não tem. O infinito muda de posição, não é mais um ponto no infinito, um furo, mas 
é o de todo dia, nas infinitas possibilidades de sucesso renovadas a cada manhã e que por isso devem 
ser infinitamente perseguidas. 
Com que tipo de alteridade lidamos quando mergulhamos neste Outro? A alteridade de base de D. 
Esther é a do pendulo de Foucault, a do universo das operações de mercado, talvez seja a que J. A. 
Miller definiu como a de um Outro que não existe. O “não existe” aqui tem o sentido de “sem forma 
estável”, quando a impressão é a de que não há o que não possa ser tornado mercadoria, estamos 



lidando com um Outro para o qual impossible is nothing, como no lema da Nike. Sem o impossível, é 
difícil dizer onde está este Outro, sua estrutura é liquefeita, seus amores líquidos, como nomeou 
Baumann e seus caprichos excessivos. 
Diz-se que há algo errado quando falamos do mercado como se fosse alguém e das pessoas como se 
fossem números. Em nossos termos, o mercado é um grande Outro sem forma estável, desintegral, 
ou como denomina Lacan nãotodo. Não há nada de bom nesse Outro? Sua desintegralidade não 
poderia ser interessante? Talvez possamos aproximar nosso Outro nãotodo do que Antonio Negri 
propões como multidão, um coletivo capaz de se reunir e se dispersar sem uma causa ideal, no 
infinito, sem valores fundantes, basta nos aliarmos pelos mesmos objetivos pontuais, criar essa 
realidade viva feita de multidão até que ela se desintegre uma vez atingidos os objetivos que eram 
sua razão de ser. Desde um evento no Facebook, até as grandes manifestações de rua, essa natureza 
plástica, rápida e fugaz do Outro não todo estaria dando as cartas.  
 
E o analista nisso tudo? Nunca fomos campeões do furo. Numa análise, queremos mapear a estrutura 
de nossas determinações. Não somos engenheiros, não queremos fazer obras para melhorar a 
cidade, também não somos arqueólogos buscando sua origem na noite dos tempos. O importante 
não são tanto os furos do Outro, mas o que pode aparecer neste lugar. É o texto que se apresenta no 
umbigo da história, na hiância do irrepresentável. Acontece. São aqueles fragmentos do Outro que 
fazem parte de nossa história libidinal, mas que não tiveram como se combinar conosco, o que do 
Outro nos marcou, mas não coube no que acabamos sendo. São cenas e fragmentos de coisas vividas 
que, no lugar do real, parecem ter mais vida que a vida que se leva e que, por isso, terão o poder de 
reconfigurar todo o resto. 
O Outro que vai se apresentando pouco a pouco em uma análise, também é nãotodo, pois essas 
apresentações do real vão derretendo a estrutura do Outro no Outro. Não ficamos, porém, na análise, 
como a multidão inconsistente, porque, exatamente na vertigem de um Outro que não existe, 
encontramos coisas que valem a pena guardar. Não são o real, são os nomes que ganhou em uma 
vida e parecem encarnar o que excede a situação em que se apresentam, sem, no entanto, remeter 
a nenhum infinito. 
Uma velha piada pode materializar este acontecimento. Quantos portugueses são necessários para 
trocar uma lâmpada? Cinco. Um para segurá-la e quatro para rodar a escada. Como se vê ela retoma 
o pêndulo, mas o traz à terra. Nessa cena grotesca, desde que levada a sério, acrescenta-se o trabalho 
de rotação, inteiramente sem valor que não víamos por estarmos buscando infinitos. Ele estará ali 
enquanto houver vida e independe dos dispositivos que tentam defini-la, ou os torna meio ridículos, 
como a escada, a lâmpada e o bocal. Elas nos ajuda a rir dos dispositivos de quantificação 
generalizada em sua desmedida ambição contemporânea de cifrar a vida, pois o importante, até 
mesmo com os números, é poder, tal como diz Borges, viver a “inalterável soma de vezes que te dá 
o destino” para desfrutar da “amizade silenciosa da Lua”. 
Remeto vocês, para concluir e dar corpo a este terceiro Outro, aos relatos de passe da Associação 
Mundial de Psicanálise, em que analisantes contam como, ao final de uma análise levada às últimas 
consequências se veem às voltas com este tipo de gozo fora de esquadro, que está na cena, mas não 
faz pare dela, é corporal, mas não se encontra em nenhum lugar do corpo. No mesmo sentido, 
devemos nos remeter à discussão de nossos dias da filosofia ou da antropologia que se pergunta 
como entender o homem no plano do momento pós-humano que vivemos. Que antropologia vai 
pode delinear nosso Outro pós-humano (se entendemos o dispositivo “humano” como o Outro do 
pêndulo)? 
O certo é que estamos na situação da cena de Groucho Marx narrada por Luis Fernando Veríssmo: 
Groucho Marx como general, cercado por generais, diante de um mapa de campanha: “Uma criança 
de três anos entenderia isto”. E depois de uma pausa: “Chamem uma criança de três anos, rápido”. 
Uma criança como esta, que está ali sem estar, presença sem corpo encarnada pelo ridículo de nossos 
planos, talvez seja o que de melhor podemos encontrar em uma análise. 


