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Resumo !
   Jean-Pierre Lebrun em sua obra Um Mundo Sem Limites elucida a falta de referencial 
que o ocidente vem sofrendo durante a pós-modernidade. A Lei não tem espaço na vida 
do sujeito se não houver legitimidade, se não houver reconhecimento. Nesta época em 
que tudo é tido como construído, a que recorrer para ter alguma autoridade quanto a que 
limites cabem ainda serem colocados? Em A Perversão Comum, ele aponta como esse 
fenômeno gerou uma mutação do laço social, pois a incompletude que mantinha a ordem 
nesta civilização foi abolida para dar espaço a seres “completos” que não querem saber 
de um menos-de-gozar que possibilite algum nível de harmonia em uma sociedade. São 
todos igualmente únicos, no sentido de que não só se exige a incontestável aceitação de 
todas as idiossincrasias alheias, como se prega que a hierarquia é perversa. Não é 
tolerável aceitar subordinar-se a outrem e abrir mão de parte de seu intocável gozo. Com 
alguns pais se mantendo na posição de súditos eternos que não querem traumatizar Sua 
Majestade o Bebê, uma consequência que tem emergido na clínica é de indivíduos que 
têm se afogado em seu gozo. O Homem Sem Gravidade vem descobrindo à duras penas 
que não era por causa de um Deus pai que ele era incompleto e agora terá que aprender 
como se sustentar no vazio. Ou este começa a abrir mão de parte de seu gozo em prol do 
grupo ou pode-se esperar pela próxima ideologia prescrevendo o que é certo ou errado. !
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Abstract  !
Jean- Pierre Lebrun in his book Un Monde Sans Limite elucidates the lack of referential 
the occident has been suffering during post-modernity. The Law has no room in the life of 
subject if it there’s no authenticity, if there’s no recognizing. In this time that everything is 
taken as constructed, to what will they be able to appeal for have some authority about the 
limits that still can be placed? In Common Perversion he points how this phenomenon 
engendered a mutation of the social bond, ‘cause the incompleteness once kept the order 
in this civilization was abolished to make room for “complete” beings that don’t want to 
know about a restricted enjoyment that makes some level of harmony possible in a 
society. They’re all equally unique, meaning that not only it requires an incontestable 
acceptation of all the others idiosyncrasies, as it profess the hierarchy is perverse. It’s not 
tolerable accept be subordinated to others and give up of part of its untouchable 
enjoyment. With a few parents keeping themselves eternal subjects that don’t want to 
traumatize of His Majesty the Baby, a consequence which is emerging in clinical is 
individuals that have drowned in their gust. The Man Without Gravity is discovering at high 
cost that it wasn’t because of a God the father he was incomplete and now will have to 
learn how to sustain himself on empty. Or he starts to waive part of his pleasure on behalf 
of the group or we can wait for the next ideology prescribing what’s right or wrong. 
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