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Resumo: Este breve artigo tenta traçar as diferenças e nuances que marcam os conceitos de
sublimação em Sigmund Freud e de escabelo em Jacques Lacan. As implicações de cada um
destes conceitos recaem tanto sobre a compreensão psicanalítica do ato de criação e quanto
sobre a compreensão analítica da obra de arte.
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Resumé: Ce  court  article  a  l’intention  de  relever  les  différences  entre  les  concepts  de
sublimation chez Sigmund Freud et  d’escabeau chez Jacques Lacan. Les effets  impliqués
dans  chacun  de  ces  concepts  atteints  et  la  compréhension  psychanalytique  de  l’acte  de
creation et la compréhension analytique de l’oevre d’art.
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Nos idos do ano de 1915, Sigmund Freud trabalhava na composição de um conjunto

de textos chamados de metapsicológicos – inicialmente pensados na forma de doze ensaios –

onde seriam desenvolvidos, através dos aspectos dinâmico, econômico e topológico, temas

fundamentais sobre psiquismo que nutriam a teoria psicanalítica. Este projeto permaneceu

inacabado. Sendo composto em sua forma definitiva de apenas cinco trabalhos, a chamada

metapsicologia freudiana não fez jamais vir à luz o texto em que Freud se dedicaria a pensar

um dos mais controversos e complexos caminhos da pulsão, a saber: a sublimação. Conceito

hoje largamente difundido no seio da teoria psicanalítica, a sublimação guarda a característica

de ser, ao mesmo tempo, um dos mais obscuros temas oriundos das pesquisas psicanalíticas.

Além disso, existem apenas poucas indicações nos textos freudianos sobre como pensar a

questão  da  sublimação.  Estas  indicações  esparsas  foram  justamente  aquelas  que  deram

margem a um sem número de especulações teóricas sem uma aparente unidade, e o próprio

Freud,  ainda  que  não  tenha  preparado  um  trabalho  formal  que  pudesse  estabelecer  as

diretrizes teóricas desse conceito,  por vezes trabalha o termo sem desenvolvimentos mais

profundos (o que é sem dúvida alguma incomum em sua obra). 

Contudo, em 1923, surge o texto que introduziu a chamada segunda tópica na teoria

psicanalítica – espécie de revisão geral da concepção dinâmica do psiquismo que incluía as

figuras do eu, do isso e do supereu. O eu e o isso torna-se um artigo onde Freud apresenta um

esquema elucidativo de um dos conceitos trabalhados na ocasião da publicação dos textos
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metapsicológicos  que  havia  gerado  profundos  abalos  no  que  diz  respeito  à  questão  da

agressividade em Freud, a saber: a melancolia. Aquilo que havia sido apresentado em Luto e

melancolia de 1917 – a perda do objeto que cria um vínculo identificatório patológico com

aquilo que foi perdido, fonte das autopunições do melancólico –, agora era trabalhado através

da  relação  eu/supereu/isso.  É  no  sentido  de  uma  compensação  pela  perda  do  objeto  na

melancolia, impulsionada por uma tentativa de dessexualizar os investimentos do isso – e,

portanto, de desfazer o vínculo de investimento sexual nos objetos do mundo – e, ao mesmo

tempo, lançando o próprio eu ao empreendimento de substituir o objeto, onde vai ser buscada

a  explicação  para  a  identificação  oral  com o  aquilo  que  foi  perdido,  como acontece  na

melancolia.  O supereu ataca,  portanto,  o  eu  como se fosse o objeto.  A destrutividade da

pulsão de morte utiliza-se do supereu para voltar-se contra o eu e, com isso, dessexualiza seus

investimentos, mantendo-os em uma esfera narcísica. O eu reconhece a crítica que o supereu

lhe direciona e assume conscientemente toda a culpa para si. 

Ora, sem a mediação do sexual, o vetor destrutivo da pulsão de morte age sem freios,

sem a mediação de Eros. A violência do supereu na melancolia se revela uma “cultura pura da

pulsão de morte” (FREUD, 1996, vol. XIX: 54). Mas o que pretendemos destacar aqui é uma

importante indicação que Freud nos oferece nesse texto, apontando que a conversão da libido

em libido narcísica na melancolia, isto é, a mudança de um objetivo sexual da libido para um

objetivo não-sexual, seria possivelmente o caminho de toda sublimação  (FREUD, 1996, vol.

XIX: 32). Aquilo que é o fator mais destrutivo na melancolia, a cultura da pulsão de morte,

sem a mediação salutar do sexual, torna-se, sob a pena de Freud, algo aproximado ao ato de

sublimar. 

Uma dessexualização dos investimentos pulsionais leva, por um lado, à presença de

uma (auto) destrutividade muito acentuada. Contudo, por outro lado, essa dessexualização da

pulsão configura-se como a própria fôrma de origem do processo de sublimação. Destruição

e criação se tocam nesse momento. É sabido que o conceito de sublimação, fazendo oposição

ao investimento (besetzung) sexual da pulsão, se vincula, sob a pena de Freud, ao ato de

criação  artística.  Helene  Deutsch  (DEUTSCH,  2000),  discípula  próxima  de  Freud,

desenvolveu um estudo muito precioso sobre a melancolia onde busca, entre outras questões,

compreender  como opera essa  cultura pura da pulsão de morte da qual  se refere Freud.

Muito fiel às hipóteses freudianas em seus escritos, Deutsch mostra que quanto mais antiga é

a fase do desenvolvimento à qual a libido recua, menos sólida será a ligação entre tendências

libidinais e tendências destrutivas, ou seja, maior será a desunião das pulsões e, portanto,
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mais agressivas serão as repercussões das atitudes do supereu (DEUTSCH, 2000, p. 322). No

caso  da  melancolia,  a  fase  oral  da  libido,  momento  do  canibalismo  arcaico,  representa

justamente este movimento de introjeção do objeto e de dessexualização radical da libido

deixando, ao mesmo tempo, à violência da pulsão de morte um largo campo de ação. Sendo a

oralidade  o  momento  mais  arcaico  das  faces  da  libido,  a  destruição  do  objeto  e  sua

incorporação  são  solidários  do  desligamento  mais  profundo  entre  o  mundo  sexual  e  a

destrutividade da pulsão de morte.  E a perda de interesse no mundo é contemporânea da

destruição do objeto no interior do eu, através do supereu. O processo de dessexualização da

pulsão leva a uma absoluta desconfiança na satisfação possível que os objetos parciais (isto é:

sexuais) possam oferecer. E isso se presentifica muito claramente nas queixas melancólicas,

na  medida  em  que  -  denunciam  os  pacientes  -  nenhuma  solução  possível  pode  trazer

satisfação e prazer novamente para um mínimo ato em suas vidas.

Do mesmo modo, e  a primeira vista  paradoxalmente,  o processo de  sublimação é

dependente do mesmo princípio. A sublimação se utiliza do objeto criado para contornar a

Coisa, das Ding – esse objeto/vazio inalcançável em direção ao qual aponta o desejo e todos

os  nossos  investimentos,  mas  que  permanece  como  horizonte  impossível,  para  além do

mundo dos objetos. Tal qual a famosa alegoria de Heidegger em que o oleiro, ao construir seu

vaso, contorna o vazio, a sublimação se utiliza do objeto artístico para contornar o vazio da

Coisa, núcleo duro do desejo. Dessexualizando a pulsão, a sublimação dispensa a satisfação

parcial que poderia ser proporcionada por este ou qualquer outro objeto, para visar um mais

além dos objetos. Uma roda deixa de pertencer a uma bicicleta e ganha acento na crítica da

contemplação (Duchamp),  as manchetes deixam de pertencer aos jornais e ganham corpo

geométrico (Picasso e Braque), o velho par de botas sujas perde seu valor de utensílio e

ganha forma no quadro (Van Gogh). Dito de outro modo, a sublimação possibilita o manejo

do objeto, extraindo-o de sua realidade mundana e evidente de objeto de satisfação sexual,

para fazer dele Outra coisa. Retirado do mundo dos objetos, isto é, do contexto de continuum

utilitário de objetos doadores de satisfação das minhas vontades, o objeto perde seu próprio

“estatuto de objeto” enquanto tal. Enigma, inominado, a obra artística se apresenta enquanto

forma e conteúdo que busca apreender o que não tem forma ou conteúdo. Pura indicação: eis

aí (o que está além disso)! Como se a apreensão contemplativa (e participativa) da arte não se

contentasse com satisfações parciais, mas buscasse o todo, ainda que se dobrando sobre o

objeto. Eis a tensão que a sublimação provoca e demanda à obra de arte (e que a obra de arte

provoca  à  sublimação):  um passo adiante  só pode levar  à  aniquilação (morte)  do  objeto

enquanto tal,  um passo em retorno e reencontramos o objeto em sua condição de objeto
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sexual, isto é, doador de satisfações  parciais. Trata-se verdadeiramente de uma escolha que

nos impõe a sublimação. Ou bem desligamos os laços (sexuais) que nos conectam ao objeto –

e encontramos no objeto outra coisa que sua satisfação ou utilidade, talvez uma inutilidade

valiosa -, ou recriamos esses laços reconhecendo sua condição parcial – e assim abandona-se,

de modo geral, o ato artístico. O fato é que, nesse contexto, a sublimação impõe à criação o

rearranjo dos modos de ligação ao objeto. 

Esse  rearranjo  dos  modos  de  ligação  ao  objeto  atinge  um ponto  radical  para  as

vanguardas  modernistas  do  campo  artístico  no  século  XX,  culminando  no  desejo  de

destruição  do próprio  objeto  artístico  e,  em última  instância,  do  objeto  enquanto  tal.  As

palavras de Paul Klee em 1915 são absolutamente elucidativas sobre um dos caminhos dessa

destruição: “Mais esse mundo é aterrorizante hoje, por exemplo, mais a arte se faz abstrata,

enquanto  que  um  mundo  afortunado  suscitaria  uma  arte  imanente”  (KLEE  apud

KAUFMANN, 1999, p. 222). Ora, essa dissolução do objeto no campo da arte abstrata é

também, segundo a perspectiva de Klee, uma retirada do interesse pelos objetos do mundo.

Não se trata de um fechamento da arte sobre si mesma, numa espécie de solipsismo radical,

mas trata-se de uma  reconfiguração das possibilidades de laço com o mundo. No mundo

medieval,  onde a  presença de Deus deveria  ser  sentida  em toda parte,  a  arte  retratava  a

plenitude  da  presença  de  Deus  na  figuração  do  homem  em  sua  relação  com  o  mundo

transcendente ou no próprio ato de re-produzir a natureza na criação artística – o artista era

responsável por uma produção da natureza, ainda que de nível inferior, tal qual o próprio

Deus. Num mundo onde não há uma presença que garanta o sentido único e universal em

todos  os  campos  e  direções  da  experiência,  a  arte  está  livre  para  se  retirar  dos  objetos,

produzindo o  visível.  A arte  não tem mais  a  função de representante e  apresentadora  da

plenitude da presença do Outro transcendente e garantidor desse mundo, seja ele qual for. É

nessa direção que aponta a observação de Pierre Kaufmann: “esquecemos muito facilmente,

com efeito, que a dissolução do objeto pela arte não figurativa está organicamente ligada à

retirada do Outro pelo qual esse objeto foi investido de sentido” (KAUFMANN, 1999, p.

222). 

Anos mais tarde,  após o artigo freudiano  O eu e o isso,  Jacques Lacan – em seu

seminário sobre  A ética da psicanálise de 1959/1960 – vai retomar a indicação de Freud

sobre a sublimação, articulando igualmente esse conceito com o conceito de pulsão de morte.

Tendo como ponto de partida a idéia de que “toda arte se caracteriza por um certo modo de

organização em torno [do] vazio”   (LACAN, 1997, p. 162), isto é, de que toda arte é uma
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forma de lidar com o vazio da Coisa; Lacan vai sustentar a ideia de que a sublimação será o

caminho dessexualizado da pulsão que não almeja (através do objeto) alcançar a Coisa, mas a

“produz”. Alça, portanto, como Lacan define a sublimação, o objeto à dignidade da Coisa. 

Dessexualização e pulsão de morte estão no mesmo terreno. Se, para Freud, o impulso

destrutivo da pulsão de morte clama por uma satisfação direta, um retorno ao inanimado; para

Lacan, essa tendência destrutiva,  que desfaz os laços de que goza a pulsão sexual,  é um

impulso ao recomeço, recomeço a partir do nada. Destruindo as ligações do sexual, a pulsão

de morte produz artifícios para criar novos laços, produz um novo vínculo com o objeto,

produzir um recomeço, uma origem nova. Ela é, portanto, criacionista. Mais do que ligada à

destruição,  a  pulsão  de  morte,  em  sua  vertente  sublimatória,  está  ligada  à  criação,  ao

recomeço.  O  que  faz  Lacan  dizer  que  “a  noção  de  pulsão  de  morte  é  uma  sublimação

criacionista”  (LACAN, 1997, p. 260). 

Deste ponto onde a criação aparece como uma forma de lidar com o impossível (a

Coisa),  vamos dar um salto de cerca de 15 anos no ensino de Lacan, chegando até seus

trabalhos do ano de 1975/1976 sobre a literatura de James Joyce. Reencontraremos aí o tema

da  criação  sofrendo  uma  nova  guinada,  de  fôlego  renovado,  a  partir  das  recentes

investigações  lacanianas  daquele  período,  notadamente  em  torno  de  sua  teoria  dos  nós.

Buscamos,  portanto,  a  questão  da  criação  e  chegamos  à  conferência  Joyce,  o  sintoma,

publicada em  Outros escritos e com uma versão (versão que foi proferida verbalmente no

congresso sobre Joyce que aconteceu na Sorbonne) no livro do seminário de Lacan sobre o

sinthoma (LACAN, 1975/1976). 

No princípio dessa conferência, Lacan introduz um termo um tanto obscuro, escrito de

formas múltiplas, e que é atribuído a humanização do LOM (foma homofônica à l’homme, “o

homem” em francês). Não será possível tecer as considerações necessárias para repensar o

uso  desta  espécie  de  sigla  que  remete  a  figura  do  homem depois  de  tantos  anos  de

desenvolvimento de teorias anti-humanistas por parte de Lacan. Nos limitamos a apontar de

esta humanização do LOM está vinculada ao estranho termo “escabelo”. 

O conceito de escabelo será fundamental nesta conferência, a ponto de Lacan afirmar

que é fundamental que ele – o escabelo – aconteça para que alguém possa ser chamado de

homem. Com ele, LOM lomellise, isto é, há um processo de hominização, o homem advém

como tal. No entanto, antes de mais nada, é preciso sublinhar que Lacan brinca e explora este

termo, grafando o escabelo de diversas maneiras, jogando com a homofonia e a pluralidade

de sentidos  que daí  se  produz:  hissecroibeau, hessecabeau, S.K.beau, escabeau.  Ou algo
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como: “Ele se crê belo”, “S que tem beleza”, “SK belo”, entre outros. Lacan toma o conceito

ao “pé da letra”, ou, dito de outro modo, ele se utiliza da letra, da inscrição significante deste

termo, para produzir criações que rearrangem o sentido possível do conceito. Como letra,

como escrita no campo do real, o escabelo não é dotado de um sentido, mas é motor de

criações  possíveis  de  onde  se  produz  sentido.  No  entanto,  é  preciso  salientar,  todas  as

possibilidades  de  leitura  das  muitas  grafias  utilizadas  no  texto  associadas  à  ‘escabelo’

permanecem  imediatamente  associadas  ao  belo,  à  noção  do  belo  que  remete  ao  campo

artístico. Mas, afinal, o que é um escabelo? 

De um ponto de vista lexical, o escabelo é um pequeno banco sem encosto utilizado

como escada para atingir alturas não muito grandes, ou ainda, para descansar ou apoiar uma

parte do corpo, como os pés, por exemplo. E é justamente a partir daí que Lacan vai partir

para pensar o escabelo de que se trata em seu texto. Essa “hominização” que produz LOM,

possibilitada pelo escabelo,  não é nada além de uma espécie  de sustentação daquilo que

oferece a esse LOM o sentido de seu ser, a saber: o corpo. 

Como salienta Heidegger, só o homem se pergunta sobre seu ser (Dasein). Contudo,

para Lacan, a questão do ser não se coloca pelo fato de o homem estar lançado no mundo

entre outros entes e – podendo se ver ele mesmo como um ente entre outros, mas dotado da

questão sobre o fundamento de sua existência –, parte daí para a questão da busca por aquilo

que da linguagem é o mais indeterminado e nebuloso, isto é: o que significa “ser” – hipótese

sustentada em Ser e Tempo. 

Ao contrário, em Lacan, o ser tem uma função que é a de gerenciar o fato de haver

um corpo. “O sentido do ser é presidir o ter”  (LACAN,  2003, p. 561), e, pode-se inferir daí

que LOM tem um corpo que é aquilo com o que ele se relaciona. É importante ressaltar, ele

tem um corpo, mas não é um corpo. A idéia do ser se sustenta apenas e somente enquanto não

a questionamos. Dito de outro modo, enquanto se “ocupa” com o corpo, enquanto é com o

corpo que LOM tem que lidar, ele pode acreditar ser. Ele vive do ser, conforme afirma Lacan,

enquanto tem seu corpo. Enquanto vive do ser, LOM o esvazia. Do mesmo modo como havia

feito em seu seminário sobre A lógica da fantasia (LACAN, 1966/67), Lacan mostra que o

ser serve sempre como sustentação e como apoio para algo que oculte a reflexão sobre o

próprio  ser (e, portanto, que não se torne evidente que essa questão é vazia e impossível).

Com sua fina observação, neste seminário Lacan nos faz ver que aquilo que funciona como a

própria  garantia do  cogito  cartesiano – a certeza do ser, deduzida do ato de pensar: penso,

logo  sou –  parte  da  questão  radical  colocada  sobre  o  pensar  (a  dúvida  hiperbólica  de
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Descartes o faz duvidar de tudo, exceto do fato de que ele duvida, e que, portanto, a dúvida é

um dos modos do pensar) apenas para aproximá-la do ser, sem jamais questionar o próprio

ser! Descartes só pode afirmar o ser, isto é, ter a clareza de que ele é algo que é (res cogitans)

porque, segundo Lacan, ele jamais colocou o  ser em questão. Assim se inaugura a questão

moderna sobre o pensar que lança à penumbra a problemática sobre a questão do ser. No

entanto, ainda que a matriz heideggeriana nesta reflexão de Lacan seja sensível, ele jamais

cede a uma solução no estilo de Heidegger em que se colocaria o esquecimento do ser e sua

pergunta fundamental pelo  Dasein em primeiro plano. Lacan acredita que esta pergunta é

justamente aquilo que há de absurdo. Impossível pensar o ser sem incluir aí a problemática

do corpo. 

Tal qual a questão cartesiana, o fato de LOM ter um corpo e, além disso, ter de se

haver com esse corpo, elide o ser que supostamente o garante. Ora, do fato de o homem ter

um corpo, deduziu-se a alma (Aristóteles). Mas antes de deduzir-se uma alma, é preciso saber

o que “produz” um corpo. Lacan indica que antes do próprio corpo (esfera ou saco, como ele

vai se referir ao corpo em sua suposta consistência) há as três ordens que o determinam, os

três  nós que são trabalhados ao longo do seminário daquele ano.  Para que haja LOM, é

preciso que se escreva essa trindade, essa amarração entre os nós. Portanto, se o homem tem

um  corpo,  é  porque  ele  fala  com  seu  corpo,  ou  seja,  é  porque  esse  corpo  é  efeito

condicionador do modo como real, simbólico e imaginário foram enodados. “O S.K.belo é

aquilo que é condicionado no homem pelo fato de que ele vive do ser (= esvazia o ser)

enquanto tem... seu corpo: só o tem, aliás, a partir disso.”  (LACAN, 2003, p. 561). 

O escabelo é aquilo que sustenta o corpo como produto de uma amarração, ao mesmo

tempo em que é produzido a partir das possibilidades desse corpo. “Já que o homem tem um

corpo, é pelo corpo que se o tem”  (LACAN, 2003, p. 565), isto é, o escabelo é aquilo que

empreende uma amarração que produz corpo, mas é a partir do corpo que se produz essa

amarração. Essa apropriação do corpo, que não faz um “ser do corpo” e, ainda menos, um

controle  racional  sobre  aquilo  que  faz  o  corpo,  é  algo  de  abosolutamente  próprio.  Cada

amarração é característica. Ao apresentar sua pesquisa sobre a santidade, que vai levá-lo a

grafar  o  sintoma como ‘sinthoma’ (sinthome,  que é  também homofônico  a  saint  homme,

‘santo’ em português) Lacan destaca a santidade de Joyce para aproximá-lo desse sintoma

que não é compartilhável porque não está inscrito no campo do símbolo, mas é a condição

para que o simbólico se estruture junto ao real e o imaginário. Esse sinthoma é indizível

porque faz parte das condições que produzem o dito, o corpo, e o indizível no laço que enoda
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R.S.I. O que se pode transmitir do sinthoma, no entanto, é precisamente aquilo que há de

mais próprio e intransmissível, o próprio gozar. Aquilo que faz de um corpo algo que se tem,

o escabelo, é intransmissível e próprio, mas esta via absolutamente particular de gozar, este

gozo que não se universaliza em uma regra geral é o que se transmite nos produtos e obras

daqueles que fazem de seu sinthoma (saint homme) o atestado de sua santidade: 

É que não existe via canônica para a santidade, a despeito do querer dos Santos;
não  há  via  que  os  especifique,  que  faça  dos  santos  uma  espécie.  Há  apenas
escabelastração, mas a castração do escabelo só se realiza pela escapulida. Só há
Santo a não se querer sê-lo, a se renunciar à santidade.  (LACAN, 2003, 563)

O escabelo,  ainda que ligado ao belo,  é uma amarração própria que, além de estar

ligada ao corpo, se liga ainda à obra, à criação artística. Ora, se a sublimação, até então, era o

conceito psicanalítico que havia tomado o monopólio da teorização sobre a criação e a obra

de arte, o escabelo esbarra forçosamente na problemática que pertence à sublimação. Qual é,

afinal, a diferença entre a sublimação e o escabelo em Lacan? Jacques-Alain Miller enfatiza

que escabelo é um nome da sublimação (MILLER apud LACAN, 2007, p. 208). Deste ponto

de vista, ao que parece, o escabelo surge como um caso particular da sublimação. Contudo,

parece-me necessário fazer uma distinção ainda mais refinada. 

Enquanto  a  sublimação  é  um modo  de  lidar  com o  vazio  da  Coisa  pela  via,  por

exemplo, da criação artística; o escabelo, conforme afirma Lacan, diz de uma “escolha”. Não

se trata aqui da escolha da neurose de Freud, mas de uma escolha pela heresia. Heresia que,

sendo  héresie em francês  soa,  em seu tom homofônico,  como o R.S.I.,  os  três  registros

lacanianos (Real, Simbólico e Imaginário). Ora, a escolha possibilitada pelo escabelo é uma

escolha  por um modo próprio de articulação entre real,  simbólico e  imaginário.  Feita  a

“escolha” da articulação dos três registros, Lacan aponta que há uma boa maneira de lidar

com ela: 

A boa maneira é aquela que, por ter reconhecido a natureza o sinthoma, não se
priva de usar isso logicamente, isto é, de usar isso até atingir seu real, até se fartar.
(LACAN, 2007, 16). 

E é isso que Joyce faz. Lacan afirma que “Joyce é o primeiro a saber escabelotar bem,

por  ter  levado  o  escabelo  ao  grau  de  consistência  lógica  em  que  o  mantém,

orgulhartosamente”  (LACAN, 2003, p. 565). Joyce fez do escabelo letra; do sinthoma, arte.

Serviu-se do Pai em sua literatura, fundou um nome que o inscreveu no campo do Outro ao

mesmo tempo em que alcançou o modo de escrita que o faria ser lido e reconhecido por seu

nome  pelas  próximas  gerações.  O  sintoma  nomeado Joyce  –  sinthoma como  avesso  ao

símbolo que faz laço, mas aqui ainda não grafado por Lacan com “th” – é aquele que fez do
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escabelo visível, consistente, no mesmo ato em que produzia sua obra, que produzia o nome

‘Joyce’. 

A sublimação, enquanto fórmula geral daquilo que produz um certo “empuxo-à-obra”

pela  via  do  pulsional  (pulsão  de  morte),  desfazendo  os  laços  do  sexual,  tem  como

contraponto o escabelo, sendo aquilo que faz o laço entre os nós sem uma fórmula geral.

Lacan dá um caráter artístico a criação de si na psicose, ao mesmo tempo em que “psicotiza”

a criação através do escabelo. O efeito disso é que para além da sublimação, a criação não

permanece pautada por uma relação com o objeto e por uma mística da obra de arte que faria

de todo criador um insatisfeito com as satisfações parciais; mas, ao contrário, lança a criação

a uma dimensão inominável, própria à amarração responsável pela huminização do homem.

O mistério da criação artística, via escabelo, é o de como esse gozo inominável pode ser

compartilhado como obra, como produto de uma cultura. O mistério de Joyce é ter feito de

sua obra escabelo, mas evidenciando a operação do escabelo de maneira consistente em seu

próprio escrito. Joyce transformou o que é particular em algo “compartilhável”, fez de seu

gozo, obra. “Ter havido um homem que pensou em [...] dar a fórmula geral do escabelo, é a

isso que chamo Joyce, o Sintoma”  (LACAN, 2003, p. 564).
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