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EDITORIAL

Caros leitores,
Temos aqui, o número 09 da
Revista LACAN XXI da FAPOL.
Um número excepcional!
Convidamos os responsáveis pelas Jornadas locais do Continente Americano, que ocorreram
no ano de 2019, para enviarem
um único texto que refletisse o
trabalho ocorrido em cada localidade. Assim, pudemos receber os
efeitos epistêmicos e clínicos do
que foi tratado, tanto no aspecto
dos interesses territoriais, quanto
no que concerne à preparação das
Escolas da FAPOL, em direção ao
Congresso da AMP, que ocorreria
em Buenos Aires, de 13 à 17 de
“Geografía dos sonhos” Fotografía Beth Barone São Paulo, 2018 /
abril de 2020.
O tema do sonho se apresentou de forma privilegiada, demonstrando a conexão de nossas Escolas com
a política da AMP, conforme poderão verificar, de forma explícita, nos textos de Nieves Soria, Rolando
Gianzone, Ana Teresa Groisman, Louise Lhullier e Maria Eliane Neves Batista.
O mesmo tema se apresentou, ao menos como pano de fundo, nas abordagens da clínica psicanalítica contemporânea, nos textos de Cordero Febres, Graciela Bessa, Carolina Puchet, Laura Arciniegas e Gladiz Martinez.
Ao abordarem temas mais amplos, concernentes ao lugar do sujeito nesse mundo que se transborda a cada
instante, Valéria Ferranti, Gabriela Spina e Analícea Calmon, atualizam a inquietante busca do despertar para
continuar sonhando.
O dispositivo do Cartel, inventado por Jacques Lacan, perdura como porta de entrada para a Escola e se
apresenta como célula de seu funcionamento.
É o Cartel que propicia o laço e inaugura o lugar de formação.
Apresentamos o texto de Luis Tudanca, que nos faz avançar em torno do tema: “O Cartel na formação do
analista da orientação lacaniana”.
Sob o tema proposto para esse número, “DISCURSO PSICANALÍTICO E A ÉPOCA”, recebemos muitos
textos espontâneos, tornando impossível destacar um aspecto relevante de cada um deles. Sugiro a leitura atenta
do arsenal da Rubrica 05, “O que estamos trabalhando nas Escolas da FAPOL… “
Ouso, simplesmente, citar alguns deles que ainda ecoam da leitura que fiz: Luiz Felipe Monteiro, com “O que
autoriza a ação analítica?”; “as novas formas de parentalidade”, de Gabriela Basz; “a prevenção como sintoma da época”, de Bousoño.
Como não indicar os textos de Mónica Gurevicz, Roxana Vogler, sobre o Cartel?
E o que dizer do texto de Graciela Allende, por abordar a questão do feminino?
“Um psicanalista é um sinthoma?”, nos pergunta Alberto Murta! E outras perguntas: “O amódio?” “A
mulher não existe?” Muitas propostas de trabalho...
Deixo para vocês, a escolha e desenvolvimentos a fazer, a partir da leitura que os espera.
Dos “Comentários dos Escritos e Outros Escritos de Lacan”, temos as contribuições de Maria Cecília
Galletti Ferretti, “Psicanálise e ciência: o desejo do analista”, e de Ricardo Seldes, “Incidências da psicanálise no porvir: renovar a aposta”. Este é um espaço reservado para que possamos usufruir do trabalho delicado
e dedicado de nossos analistas da AMP, em torno de uma passagem específica do texto de Lacan.

FEDERAÇÃO AMERICANA
DE PSICANÁLISE DE
ORIENTAÇÃO LACANIANA

Publicação FAPOL

8

Rômulo Ferreira da Silva - Diretor Responsável por Lacan 21

VOLUME 9 - MAIO 2020

LacanXXI

Preciosidades!!!!!
PORÉM, esse número de LACAN XXI chega até vocês em um contexto diferente daquele em que ele foi
projetado. Havia um entusiasmo enorme, porque reflete o trabalho das Escolas, no íntimo de cada uma delas,
destacando os acontecimentos das Seções que as compõem.
Às vésperas do Carnaval, estava tudo pronto para o fechamento da Revista, mas, de acordo com as notícias
que nos chegavam sobre o COVID-19, parecia que estávamos sendo contaminados, texto à texto, revisão à revisão, sobre a necessidade de tomarmos outro rumo. Parecia não ter mais sentido publicarmos uma revista com tal
conteúdo, frente à catástrofe que se anunciava.
Consequentemente, ocorreu um atraso nos trabalhos. E quanto mais demorávamos para publicar a revista,
mais distante ficávamos dos acontecimentos agudos, nocivos e preocupantes em todos os âmbitos dos nossos
laços.
O que se apresentou de forma decisiva para que o trabalho fosse concluído, foi a constatação de que nunca
estaremos preparados para o surgimento do real.
O real que se apresenta com o evento “pandemia” do coronavírus não é o real da psicanálise, é o real da
natureza que a ciência se incumbe de contorná-lo. Pode ser o real da religião também, que já transborda em interpretações, seguindo a dispersão das religiões.
O real da natureza, abordado ou não pela ciência, pela religião ou pela lógica de mercado, não deixa de incidir como o real que nos interessa, particularmente.
Além dos efeitos que podemos sofrer a partir desse evento - seja pelas perdas de entes queridos, pela incidência em nossos corpos do famigerado vírus, pelas imposições de mudanças de hábitos e formas de estabelecermos os laços sociais - temos efeitos de real propriamente dito!
E então, para que serve essa revista quentinha, como se dizia antigamente, saindo do forno, do agito das
máquinas impressoras, com todo o material referente ao mundo antes pandemia?
Ela não deterá o inimigo ínfimo e poderoso que nos ameaça. Ela não traz nenhuma chave de leitura para os
últimos acontecimentos.
Todo o trabalho efetuado antes não nos preparou para o enfrentamento de tal inimigo!
Será?
Só poderemos encontrar caminhos para a novidade que se apresenta, se pudermos nos pautar no quê, em um
instante antes, vislumbramos o mundo à nossa volta. O “DISCURSO PSICANALÍTICO E A ÉPOCA” nos orienta, ao menos, para termos um ponto de partida para fundarmos os estádios, nos quais ocorrerão as novas partidas.
Estou certo de que a leitura da LACAN XXI N. 09 contribuirá para cada um dos analistas da FAPOL no
enfrentamento da crise que se apresenta.
Fiquem em casa, leiam a LACAN XXI!
Esse é o oitavo número sob a responsabilidade da equipe que trabalhou durante os últimos quatro anos da
gestão da Federação Americana de Psicanálise da Orientação Lacaniana, orientada por Flory Kruger, a quem
agradeço pela confiança e pela parceria. Agradeço à Angelina Harari, nossa Presidente da Associação Mundial de
Psicanálise e assessora da Revista.
Agradeço e reconheço os bons resultados que pudemos obter com esse trabalho, ao Staff da Revista: Adolfo Ruiz,
Cleide Monteiro, Cristina Maia, Graciela Allende, Jussara Souza da Rosa e Silvina Rojas, assim como à equipe de tradução e edição dos textos; pelo empenho, entusiasmo e capacidade criativa, para o bom andamento dessa publicação
bilíngue, on line. Ao Bruno Senna, por sua disposição ímpar e incansável diante de nossas dificuldades!
A LACAN XXI nos forneceu, efetivamente, um espaço de estreitamento dos laços transferenciais com a
Escola de Lacan!
Desejo um bom trabalho para a próxima equipe da Revista, assim como, para a próxima gestão da FAPOL.
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O SILÊNCIO DO INCONSCIENTE
Nieves Soria – EOL - AMP

Miller se pergunta acerca
do momento em que os oráculos
calaram na antiga Grécia,1 situando um efeito similar a respeito do
inconsciente na época atual. Caído o discurso do mestre clássico,
vivemos numa época na qual escasseiam as formações do inconsciente, que se manifesta fundamentalmente como silêncio, o que
nos confronta com sua dimensão
mais real.
Se o estatuto do inconsciente para Lacan – diferentemente de
Freud – é ético e não, ôntico, não
por isso é menos real. Com efeito,
à medida que avança seu ensino,
vamos encontrando uma fusão
entre o inconsciente e o isso, anteriormente separados. Assim,
em “Televisão”, indicará que no
inconsciente, “isso fala”,2 e em
seu Seminário 21, definirá o isso
como o silêncio do inconsciente.
Esta dimensão real do inconsciente terminará se articulando com a inexistência da relação
sexual. Lacan esclarece o estatuto
do sentido sexual que Freud encontra no inconsciente, ao colocar
que o sentido não é sexual, mas
porque substitui o sexual que falta. Em seu Seminário 21,3 irá propor um contraponto entre o instinto, como um saber que permite
aos animais copularem adequadaDifusão XXVIII Jornadas Anuais da EOL 2019
mente, e o inconsciente, como um
saber desarmônico, disruptivo, parasitário e patogênico, definindo-o como uma “semiose escorregadia que faz
cócegas no corpo, na medida que não há relação sexual”.4
O inconsciente é essa falha estrutural que se manifesta como um saber desarmônico composto pelas ruínas
do saber mítico, parasitando o ser falante como um cancro, enfermidade de transmissão sexual que causa chagas
e úlceras. O cancro é, assim, metáfora de um saber ligado à falha sexual que se transmite e se herda e do qual o
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sujeito atual pode escolher se desabonar. Como a falha do sexo é dual, haverá um modo macho e um modo fêmea
de falhar a relação sexual, o que dará lugar a dois estatutos diferentes do inconsciente. É este dualismo estrutural
que ataca ferozmente o discurso de gênero mainstream, brotar do discurso capitalista, em sua transferência negativa à psicanálise.
Na última aula do Seminário 21, vai dizer que é a primeira vez na história que o ser falante pode não estar
enamorado de seu inconsciente, não ser seu incauto. É a prevalência do discurso da ciência que o possibilita, ao
romper com a relação de conhecimento, que levava a que o sujeito estivesse enamorado de seu inconsciente,
ainda que sem sabê-lo. Em nossa prática atual, trata-se, então, dos impasses que propõe o discurso da ciência na
abordagem da falha estrutural do falante, pela perda do instinto. Junto com a entronização do eu e a possibilidade
crescente de passar por cima de certos reais – o sexo e a morte – que atravessaram a experiência do falante, até a
instalação definitiva do discurso capitalista nas últimas décadas, surgem novas leituras da falha estrutural como
um erro a corrigir, aposta na qual confluem as TCC e o mencionado discurso de gênero.
Assim, na atualidade encontramos duas respostas subjetivas do lado do rechaço do inconsciente: a mais
exitosa é a inibição, que pode conviver com toda sorte de ações enquanto fique detido qualquer movimento do
desejo para evitar o encontro com a castração. Nesta vertente, o sujeito se apresenta com um armado egóico rígido
e quando algum encontro com o real atravessa a muralha da inibição, é a angústia massiva que se faz presente sob
a forma do ataque de pânico. No outro extremo, encontramos o sujeito perdido, errante, afetado por uma angústia
difusa diante de um vazio disforme, que ilude o encontro com a modalidade singular na qual foi afetado pela falha, desconhecendo que é esse mesmo rechaço do inconsciente que lhe impede de se orientar no desejo.
Lacan definia o inconsciente como “a insistência pela qual se manifesta o desejo”,5 uma insistência desarmônica e anti-homeostática, por ser da ordem da repetição, do mais além do princípio do prazer, princípio dos
pontos suspensivos que introduz o sintoma na não relação sexual. Em sua desconexão do inconsciente, o sujeito
do discurso capitalista termina padecendo da separação de seu desejo, o que pode conduzi-lo à análise. Escutando
o silêncio de seu inconsciente para causar seu dizer, orientado por uma política do sintoma, o analista encarnará
essa falha da qual o sujeito nada quer saber, ensinando-lhe a amar essa falha incômoda, esse erro fastidioso, já
que não amar o inconsciente não lhe impede este ex-sistir de se sustentar fora da realidade fantasmática, como
pura alteridade.
Recordemos que Lacan trazia na primeira aula do Seminário 24, que o inconsciente permanece como Outro,
sendo impossível de identificar-se com ele. O inconsciente é o lugar do héteros, da alteridade radical e irredutível,
do que escapa ao um totalizador e nisso, é feminino. Não é sem seu estofo que o sintoma realiza essa extraordinária operação de tradução que o faz se sustentar no real. E é aí nesse espaço que sobrevive a singularidade do
sujeito em sua dignidade, aquela que o distancia não apenas do animal com seu instinto, sem falha, mas também
do ciborg como ideal a alcançar através do discurso científico, ideal de sutura da falha, através da operação da
tecnociência.
Tradução: Mª Cristina Maia Fernandes
NOTAS:
1 Miller, J-A. Un esfuerzo de poesía. Clase 1, 13 de noviembre de 2002. Paidós. Buenos Aires
2Lacan, J. Outros escritos. “Televisão” (1974) Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2003. p. 537
3Lacan, J. Seminário 21. Aula 14, 21 de maio de 1974. Inédito
4Ibidem, Ibid. Aula 1, 13 de novembro de 1973. Inédito
5 Lacan, J. Outros Escritos. Ibidem, p. 540
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ATUALIDADE DAS FORMAÇÕES
DO INCONSCIENTE

Nos inícios de suas investigações clínicas,
Freud examina os sintomas, os sonhos, os lapsos, os atos falhos e os chistes. Encontra nesses
fenômenos, aparentemente tão diferentes entre
si, um efeito comum. Diferentes expressões do
inconsciente que lhe deram indícios de seu funcionamento.
Freud toma o conceito de inconsciente da
psicologia da época e o redefine. Este descobrimento o leva a inventar a psicanálise, para intervir sobre ela.
Os sintomas, assim como as outras formações
do inconsciente, escapam à intenção ou domínio
do sujeito. Produzem-se numa dimensão que não é
a do eu nem a da consciência. Mostram o fracasso
de um querer dizer e aportam um sentido novo.
A partir do tratamento das histéricas, Freud
descobre que o surgimento de seus sintomas é a
expressão de um conflito psíquico velado e, muitas
Difusão Curso anuais EOL Seção Rosario 2019
vezes até, disfarçado. As formações do inconsciente, incluindo o sintoma, são a expressão de uma verdade íntima e, ao mesmo tempo, desconhecida.
Em A interpretação dos sonhos1 (1900), Freud fala de condensação e deslocamento, como os mecanismos
primordiais de que o sonho se vale para disfarçar ou tornar incompressível à consciência, os conteúdos inconscientes.
Lacan, por sua vez, substituirá os conceitos de condensação e deslocamento por metáfora e metonímia, para
demonstrar que o inconsciente funciona com as mesmas leis da linguagem.
Lacan, em seu primeiro ensino, emprega sua teoria do significante, para esclarecer a lógica que rege as
formações descobertas por Freud. Ele as relê durante seus primeiros nove seminários e intitula o quinto é, precisamente, As formações do inconsciente2 (1957/58).
Demonstra o isomorfismo, a lógica comum que existe entre as diferentes formações do inconsciente e a
estrutura da linguagem. Como podem ser escutadas e interpretadas, a partir desta nova leitura.
Lacan se vale do inconsciente redefinido por Freud e, para ambos, constitui um dos conceitos fundacionais
da teoria psicanalítica.
Lacan utilizará as formações do inconsciente estudadas por Freud, destacando sua dimensão simbólica. Realizará o esforço de uma formalização e, ao mesmo tempo, começará a pensar o particular do sintoma. Começando
por demonstrar que o Outro está em falta, castrado, e há um vazio impossível de preencher que é a causa do desejo, ele localizará as formações do inconsciente como um meio de expressão que coloca a palavra em movimento.
Com ela, surge a oposição sentido-sem sentido.
Em direção ao particular do sintoma e abandonando sua estrutura formal, Lacan se orientará para o aspecto
real do mesmo e a repetição incessante de um gozo indestrutível que se encontra em seu centro. Isso leva a uma
disjunção entre os conceitos de inconsciente e sintoma. Uma dimensão do inconsciente por fora do Outro e que
será pensada como Um. Um inconsciente que dá conta da posição do sujeito em relação ao gozo.
Entre um inconsciente, que para Freud é memória, e um que Lacan chama de saber, como conhecimento de
uma articulação significante, nossa clínica de orientação lacaniana funda suas raízes.
Lacan dirá que não há formação do analista, que existem apenas formações do inconsciente. O trabalho de
formação de um analista está relacionado ao que as formações do inconsciente podem nos ensinar no contexto
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de uma análise. Laurent argumenta que a lógica que está em jogo na retórica do inconsciente permite fazer-se ao
modelo de seu próprio inconsciente, ou seja, analisar-se.
Utilizamos duas lógicas: uma, que concebe o sujeito do ponto de vista da linguagem, e outra, que pensa
sobre ele, com base em sua relação com o gozo. Ambas estão presentes em uma análise3.
O “disparate” é a estrutura formal de todas as formações do inconsciente, incluindo o sintoma. A ciência o
lê como um transtorno neuronal e até o saber popular o interpreta como erro involuntário. Nossa leitura vê nesses
fenômenos, o real, como expressão da dinâmica de lalíngua.

As épocas e a psicanálise mudam.
A atualidade em que vivemos não é a mesma em que nasceu a psicanálise.
A Viena de Freud se desenvolveu em um contexto histórico que era o da modernidade no Império Austro-Húngaro. Etapa de importantes mudanças. A explosão liberal na Europa, muito diferente do liberalismo atual.
Em 1900, Freud publica A Interpretação dos Sonhos. Momento em que se impõe fortemente o ideal da Razão,
característico do Iluminismo, que se reflete em todas os âmbitos. Freud antecipará que seus resultados nefastos
colocarão em jogo, a máquina industrial criminosa nazista. A modernidade cultiva um ideal gnosiológico, persegue o conhecimento e seu dispositivo é a ciência como saber que se sobressai.
Hoje, a prática clínica da psicanálise enfrenta duas ações primordiais: por um lado, entra em disputa com as
chamadas terapias alternativas. Por outro lado, a psicanálise sustenta os resultados de sua utilidade, de maneira
mais eficaz que aquelas, porque não se ocupa apenas da resolução de certos sintomas que, em pouco tempo, retornam ou passam para outro diferente. A eficácia da psicanálise é maior porque pode gerar e afetar a dimensão
pulsional de um sujeito, em sua capacidade de desenodamento sintomático. Aponta para o pulsional do gozo e
para cernir o mais singular disso. Outras terapias tentam modificá-lo. Uma psicanálise de orientação lacaniana se
desenvolve em uma dimensão ética e como uma prática clínica, com uma ética primordial em nossa época, como
foi também em seus inícios. Responde a uma moral que nos faz responsáveis por
 nossos desejos e nossas paixões.
Elude a moral de vítima. Para Freud, na Carta 1254, há escolha de neurose – se é histérico, obsessivo ou paranoico
- significa que se é responsável, em vez de vítima. Até inclui a responsabilidade moral pelo conteúdo dos sonhos.
Uma psicanálise é uma operação contra os modos de satisfação da moral de cada época. Na moral vitoriana
da época Freud, o imperativo moral era “não goze”.
Na atualidade, o imperativo é “goze”. Nossa cultura nos impõe gozar com entusiasmo, caso contrário, me
deprimo porque não respondo ao paradigma da época. A ética da psicanálise só responde a uma moral de nos
responsabilizarmos por nossos desejos e gozo. Por tudo isso, temos, na atualidade, inconvenientes para o estabelecimento da transferência e para a abertura do inconsciente. São muitos os pacientes com angústia porque o
objeto que deve ser velado deixou de ser.
Miller definiu nossa época como a do Outro que não existe; a subjetividade padece o efeito de um debilitamento progressivo da ordem simbólica. É a época da psicose, assim como a de Freud foi a época da neurose (Gustavo Dessal dixit5). Qual espaço, então, para as formações do inconsciente que orientam nossa prática analítica,
na tentativa de esclarecer o real, nos conteúdos traumáticos e pulsionais da psique? Como questioná-las, diante
de sintomas que têm o corpo como protagonista: adições, depressão, anorexia, bulimia, crises de angústia, etc.?
Hoje nos encontramos com sujeitos que, justamente, não seguem pela via do Sujeito suposto Saber. Isso nos
exige imaginar e descobrir novas manobras.
Tradução: Flávia Cêra
NOTAS:

1 Freud, S. A Interpretação dos Sonhos (1900). Vol. IV Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud Edição Standard Brasileira.
Rio de Janeiro: Imago. 1996.
2 Lacan, J. O Seminário, livro 5: as formações do inconsciente (1957-58). Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1999.
3 Sobral, G., “Las formaciones del inconsciente”. Jacques Lacan. El psicoanálisis y su aporte a la cultura contemporánea. Fondo de
Cultura Económica, Madrid, 2017, págs. 143
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4 Freud, S. “Fragmentos de la correspondencia con Fliess” (1892-99), Obras completas de Sigmund Freud, v 1, p 320, Amorrortu,
Buenos Aires 1990.
5 Dessal, G. “El manicomio global” en gustavodessal.18/timeline.
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A SURPRESA QUE PERTURBA E ANIMA1
Ana Tereza Groisman - EBP - AMP

Não entendo de sonhos, mas
uma vez anotei um que me parecia,
mesmo sem eu entender, querer dizer alguma coisa. Como eu fechara
a porta ao sair, ao voltar, esta se
tinha emendado nas paredes e já
estava até com os contornos apagados. Entre procurá-la tateando
pelas paredes sem marcas, ou cavar outra entrada, pareceu-me menos trabalhoso cavar. Foi o que fiz,
procurando abrir uma passagem.
Mal, porém, foi rachada a primeira abertura, percebi que por ali
nunca ninguém tinha entrado. Era
a primeira porta de alguém. E, emDifusão XXVI Jornadas Clínicas da Escola Brasileira de Psicanálise.
Seção Río e Instituto de Clínica Psicoanalítica de RJ
bora essa estreita entrada fosse na
mesma casa, vi a casa como não a
conhecia antes. E meu quarto era o interior de um cubo. Só agora eu percebia que antes vivera dentro de um cubo.
Acordei, então, toda banhada de suor, pois fora um pesadelo, apesar da aparente tranquilidade dos acontecimentos
no sonho. Não sei o que simbolizava. Mas “uma primeira porta de alguém” é alguma coisa que me atemoriza e me
fascina a ponto de por si só constituir um pesadelo.
Crônica de Clarice Lispector2
Escolhi começar com essa crônica, de Clarice Lispector, pela simplicidade e sofisticação que sempre encontro em
seus textos, do que se passa no mais íntimo de nosso ser, nosso coração selvagem. Essa pequena crônica, a meu ver,
retrata com precisão, o que poderíamos pensar como uma passagem de entrada no discurso do inconsciente, um retorno
ao mais íntimo que se torna desconhecido. Esse escrito também coloca em evidência, a relação entre os três significantes que se enlaçam em análise: vida, sonho e surpresa. Minha pergunta, então, seria: que relação podemos estabelecer
entre eles, nos diferentes momentos de uma análise?
O trabalho com os sonhos coincide com o nascimento da psicanálise e, a cada vez que repetimos o passo freudiano, renovamos nossa aposta no inconsciente. O sonho acompanha a análise e, à medida que é interpretado, interpreta
o sonhador. Ele desperta o sonhador como irrupção de conteúdos inconscientes em sua estrutura linguageira, franqueando o acesso ao material recalcado e expondo a relação singular que o sujeito estabelece com sua alteridade íntima.
O sonho é o sonhador e produz uma narrativa que, pelas vias da livre associação, não seria tão facilmente
alcançável. Porém, é no relato do sonho que se escreve em análise, que vimos surgir seus elementos díspares e dissonantes que, por vezes, interrompem a fala. Algo escapa à compreensão, as imagens oníricas não se traduzem inteiramente em palavras, o que possibilita a emergência de um objeto heterogêneo ao sujeito. E, entre um e outro, o intervalo
fecundo, uma “primeira porta de alguém”.
O inconsciente real, ou o inconsciente propriamente dito, é um saber impossível de se reintegrar ao sujeito, mas
sofremos os seus efeitos, em torno dos quais tecemos e desfiamos nossa mortalha da fantasia. Na leitura dos sonhos em
análise, passamos do simples relato à decomposição de seus elementos, fazendo emergir o detalhe que não se dobra
facilmente à interpretação: seu caroço de real.
Toda vez que falamos, deparamo-nos com os limites do simbólico e do imaginário em relação ao real e, em
cada etapa de uma análise, diferentes caminhos serão traçados em torno do impossível de dizer.
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Miller, em “Coisas de Fineza” (7a Lição), propõe separarmos as análises em 3 tipos: as que se iniciam, as que
duram e as que, eventualmente, terminam. Evidentemente, elas estão conectadas, já que as análises que terminam,
começaram em algum momento e duraram um certo tempo, mas, ao separá-las, podemos vislumbrar a sutileza
de cada etapa.

UM SONHO DE INÍCIO
As análises se iniciam como sonhos, há surpresa, revelação, descoberta e efeitos terapêuticos. Instaura-se
um vazio que alivia, à medida que esvazia a demanda e possibilita em seu horizonte que algo da inconsistência
do Outro se fixe. “Uma análise que se inicia ocorre em uma atmosfera de revelação.”3
É o sonho da “lua de mel”, como nomeia Miller, porém, um longo processo será percorrido até que essa
revelação que tende a ser novamente velada, não possa mais sê-lo.
Em seu testemunho de passe, Irene Kuperwajs nos conta uma passagem de sua última análise: um sonho
que, ao ser interpretado, propicia o início do trabalho analítico nas duas vias, a do sintoma e a da fantasia: o sintoma de calar-se e a fantasia de ser doce, que obturam a falta do Outro. É importante frisar que é só na saída da
análise, que essa entrada pode ser lida.
Para Miller4 , passe é nome que Lacan dá à disjunção entre o sujeito e o objeto que se opera na experiência
analítica, o que habitualmente chamamos de “Travessia da fantasia”. A fantasia empanturra e dá consistência ao
Outro. Mas, com o passe de Irene, aprendemos que, para que uma análise se inicie, é preciso que esta disjunção
já conste do bilhete de entrada. Colocar em cena o objeto da fantasia já opera a fratura da fantasia que já começa
a se desenhar. Foi rachada a primeira passagem. A construção da fantasia permite que sujeito e objeto, elementos
excludentes, entrem em relação.

Se, no início, o que vivemos é a surpresa da revelação, nas análises que duram, adentramos na “selva obscura” como nomeia Miller, onde reinam a repetição e o desassossego, um pesadelo onde nos percebemos enjaulados
pela fantasia, presos no “interior do cubo”. O vazio que alivia no início é recoberto pela viscosidade do gozo,
acionado na fantasia, que dá consistência ao Outro e objetifica o sujeito. A surpresa aparece (ou desaparece) como
repetição do mesmo e, assim, somos sempre surpreendidos pelo mesmo impasse. É a posição de objeto tampão
que resiste em ceder lugar.
A surpresa, ao longo da análise, fica mais do lado da repetição do que da novidade, um impasse que obstaculiza a saída. Ela pode ser vista como um efeito do inconsciente e como um relance de consciência, lembrando que
a consciência, desde Freud, não passa de um estado altamente fugaz, o que é consciente, só o é por um momento.5
A surpresa pode ser abafada pela interpretação gasta da fantasia, ou pode dar origem a algo novo, sustentado pelo
desejo do analista. A presença desse desejo possibilita que novas rotas possam ser traçadas.
É nas análises que se iniciam e nas que terminam, que podemos identificar a surpresa como um efeito de
despertar: na entrada, o despertar para o inconsciente e, na saída, o despertar da fantasia. Nas análises que duram,
tudo fica mais difícil. É na repetição própria à fantasia que ela se fixa. Proponho, então, duas formas de pensar a
surpresa: a surpresa do novo, característica das análises que iniciam e das que são concluídas e a dura surpresa do
“de novo” das análises que perduram.

ANÁLISES QUE OCASIONALMENTE TERMINAM
Em análise finita e infinita, Freud afirma que há sempre manifestações residuais. Não acho que isso contradiga
a teoria que Lacan constrói do final de análise, já que não nos curamos do inconsciente nem da fantasia, mas
podemos fazer desse furo, um resto fecundo que não nos engole, mas, ao contrário, torna-se um ponto de partida
em direção à elaboração de um saber, não mais agarrado aos grilhões do Outro, mas enlaçado ao sinthoma de
cada um.
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O fim da análise supõe um passo avesso ao da construção da fantasia, quando, diante do furo que desperta,
no lugar de recorrermos ao tecido esgarçado da fantasia, apostamos no salto em direção ao novo e à criação, pensando fora da caixa, ou do “cubo” de Clarice, fazendo do vazio que antes nos enterrava, um lugar parturiente de
onde um novo sujeito possa advir. A satisfação encontrada na análise que termina surpreende e renova a aposta
no inconsciente, não mais transferencial, mas como sede do vazio fecundo, fonte do ato que dá passagem de
analisante à analista.
Vida e análise, em alguns momentos, tornam-se inseparáveis, como diz Freud, não se trata de óculos que
possamos tirar ou colocar ao sairmos por aí. Uma pessoa em análise vive em análise, pois o trabalho com o inconsciente não dá trégua. Mas, em outro sentido, vida e análise não se sobrepõem. A fantasia que nos adormece e
com a qual nos vestimos para nos defender do real, orienta a vida, mas deve ser desmontada em análise.
A surpresa na análise modifica a surpresa na vida e a surpresa da vida pode trazer ganhos importantes à
análise. Para concluir, retomo a crônica do início e suas palavras precisas que nos ajudam a iluminar a floresta
obscura da análise, vista pelo lado de dentro. A “primeira porta de alguém” só se revela a partir do lado de dentro
e, só de fora do cubo, que Clarice e cada um de nós, poderá inventar sua saída.

NOTAS:
1 Trabalho originalmente apresentado nas XXVI Jornadas clínicas da EBP-Rio e do ICP RJ, intitulada: A vida (não) é um sonho: real e surpresa na
psicanálise.
2 Lispector, C., “O sonho” (1968), Todas as crônicas, Editora Rocco ltda, Rio de Janeiro, 2018, p. 164.
3 Miller, J.A., “A favor do passe ou dialética do desejo e fixidez da fantasia”, Aposta no passe: seguido de 15 testemunhos de Analistas da Escola,
membros da Escola Brasileira de psicanálise, organização e tradução de Ana Lydia Santiago, Contra Capa, Rio de Janeiro, 2018, p. 95.
4 Idem.
5 Freud, S., “Compêndio de psicanálise” (1940), Compêndio de psicanálise e outros escritos inacabados, Obras incompletas de Sigmund Freud,
Autêntica, Belo Horizonte, 2018, p. 51.
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DORMIR, SONHAR, DESPERTAR, DORMIR...

Durmo e desdurmo, diz
Bernardo Soares1, um dos heterônimos de Pessoa, no Livro
do Desassossego. Se dormindo
sonhamos, ao desdormir não é
certo que despertemos. Despertar é um significante que acolhe
muitas significações e sinônimos, tais como: tirar do sono ou
torpor, estimular, dar origem a,
causar, acender, aguçar, animar,
atiçar, induzir, instigar, reavivar,
ativar, iniciar, provocar, excitar
etc. Já desdormir – o verbo existe, sim – só quer dizer deixar de
dormir: passar do sono à vigília,
sem que, para isso, ninguém nos
provoque, anime, atice, induza,
instigue, excite etc.
Para a psicanálise, não há
um despertar definitivo. Somente despertares fugazes, flashes,
uma agitação do corpo, que disparam a busca louca por sentido, pela tela da fantasia, pela
moldura que arme como cena,
aquilo que foi experimentado
Difusão XIV Jornada de Escola Brasileira de Psicanálise. Seção santa Catarina
por um instante, como sem enquadre algum.
Mais que o sono, visto como necessidade, associado à fisiologia, o sonho se apresenta como algo contingente, um evento de caráter enigmático que remete a muitas perguntas, e do qual, se ocuparam muitos
saberes e artes. A suposição de que um sonho é um enigma a ser decifrado pode ser encontrada desde épocas
muito remotas e em diversas culturas. No entanto, como acentua Lacan, o “trabalho de pioneiro”2 empreendido por Freud, inaugura um método preciso de interpretação no trabalho com o sonho e, nesse movimento,
a própria psicanálise. O lançamento da Traumdeutung se configura, assim, como momento fundante da
psicanálise enquanto método.
A interpretação do sonho do analisando, segundo Freud, cabe ao analista. Nessa primeira perspectiva,
a do inconsciente transferencial, imperam a lógica do significante e as regras de decodificação pela via da
metáfora e da metonímia, visando ao sentido. O analista segue a “via régia do inconsciente”, para decifrar o
enigma sobre o desejo que se realiza no sonho do analisando. No entanto, já em Freud se encontra a observação de um limite, uma falha do sonho, algo para além da possibilidade de decifração, o “umbigo do sonho”.
Lacan vai mais longe, privilegiando, justamente o trabalho que visa a esse “umbigo”, furo no saber,
“que ressoa e produz ondas”3, como escreveu Marie-Hélène Brousse. Já nas palavras de Eric Laurent, enquanto a fórmula freudiana trata os sonhos como uma realização de desejo, na fórmula lacaniana, os sonhos
apontam para a realização do despertar. Esta perspectiva remete à distinção que faz Jacques-Alain Miller
entre a “interpretação de reconhecimento”, própria do primeiro ensino de Lacan, “a interpretação que reconhece o desejo subentendido e o exibe”, e
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um outro regime da interpretação que incide não sobre o desejo, mas sobre a causa do
desejo [...] trata o desejo como defesa, trata a falta-a-ser como uma defesa contra o que
existe. E o que existe, ao contrário do desejo que é falta-a-ser, é o que Freud abordou por
meio das pulsões e que Lacan nomeou de gozo.4

Compreende-se como despertar para a realidade, ou seja, para a representação cuja moldura e cuja consistência são dadas por uma frase da fantasia. [...] O despertar para a realidade é apenas fuga do despertar para o real, aquele que se anuncia no sonho quando o
sujeito se aproxima, como Freud mesmo o observa, do que ele nada quer saber.7
O sonhar, portanto, integra a experiência humana e opera como proteção contra o inexplicável horror do
real, seja através dos sonhos noturnos, seja dos diurnos.
Instantes de despertar remete ao limite do possível quanto ao acesso a “um real”, que é para cada um, como
o trovão, real da fantasia materna de Marcus André Vieira, no seu caso8, como ele próprio acentua. Esse limite
anuncia a possibilidade de uso do sonho que vai além da interpretação, ou seja, de um tratamento para os desarranjos do real próprios da época em que vivemos. Que o tratamento opere nessa direção implica, a meu ver, o
desejo do analista como desejo de exceção ante o caráter fundamental do desejo de dormir, embora não se limite a
isso. Lacan diz, em A Terceira, que o que o agitava era, sobretudo, o desejo de despertar. Para Miller, o que move
o analista é o desejo de despertar-se e despertar o Outro, despertar-se do desejo do Outro9. O desejo de despertar,
como desejo do analista, revela-se aí, como condição para o ato analítico, que só se afirmará como tal, pela sua
repercussão de gozo. Assim como acontece quando se estremece ao som de um trovão, sabendo que houve um
relâmpago, mesmo que não o tenhamos visto.
Portanto, talvez seja o caso de falar de despertares, raios e trovões, que provocam, sacodem, ou, para usar a
expressão que ouvi recentemente de um analisando, “dão um tapa na nuca e a gente acorda sem saber quem é”.
Mesmo sabendo que isso passa, é bom lembrar que deixa rastros e é por isso que se pode falar de “uso no tratamento analítico” que vai além da interpretação.
NOTAS:
1 Pessoa, Fernando, Livro do Desassossego, Companhia das Letras, São Paulo, 2011, p. 69.
2 Lacan, J. O seminário, livro 3: as psicoses (1955-1956), 2. ed., J. Zahar, Rio de Janeiro, 1988, p. 19.
3 Brousse, M.H., “O artifício, avesso da ficção; O que há de novo sobre o sonho 120 anos depois?”, https://congresoamp2020.com/pt/articulos.php?sec=el-tema&sub=textos-de-orientacion&file=el-tema/textos-de-orientacion/19-09-11_el-artificio-reverso-de-la-ficcion.html
4 Miller, J.-A., “O ser é o desejo, Lição de 11 de maio de 2011 do curso de Jacques-Alain Miller: O Ser e o Um”, https://congresoamp2020.com/pt/
articulos.php?sec=el-tema&sub=textos-de-orientacion&file=el-tema/textos-de-orientacion/el-ser-es-el-deseo.html
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Portanto, mesmo que o sonho não seja mais tratado como enigma a ser decifrado, seu valor para a psicanálise se mantém, pois, para além da interpretação de reconhecimento, é possível “fazer dele, o melhor uso
para virar-se com os desarranjos do real”, como escreveu Oscar Reymundo recentemente, “e isso marca uma
orientação do nosso campo”5. Não por acaso, o título escolhido para o próximo Congresso da AMP é O sonho,
sua interpretação e seu uso no tratamento lacaniano. O uso do sonho para a psicanálise de orientação lacaniana,
portanto, não se restringe a sua interpretação. No tratamento orientado pelo real, o “melhor uso” do sonho visa
ao despertar. Isso funciona tanto para o analisante quanto para o analista, pois, seja no divã, seja na sua poltrona,
ambos correm o risco de adormecer, embalados pelo sentido, capturados pelo gozo da decifração, que aponta para
uma análise interminável.
Como já acentuava Freud, o desejo fundamental é o de dormir, o de nada querer saber sobre isso, sob a proteção do sonho ou da fantasia. No entanto, assim como há um tempo de dormir e de sonhar, há também instantes
de despertar. Trata-se de uma tese, que encontra sustentação na experiência analítica.
Instantes, substantivo plural, refere-se a pontos determinados no tempo ou a momentos fugazes. Como adjetivo, sugere urgência e insistência. Fugacidade, urgência e insistência dizem um pouco desses flashes que interrompem o sono, quando surge no sonho “alguma coisa que ameaçaria passar ao real”6, ou quando, em vigília, algo
da ordem do real faz vacilar a fantasia. Sonha-se, para continuar a dormir, como ensinou Freud, mas o despertar
do sonho, completou Lacan, também tem essa função. Nas palavras de Miller:
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5 Reymundo, O., “O que nos faz sonhar hoje”, inédito.
6 Lacan, J., O seminário, livro 20: mais, ainda (1972-1973), 2. ed., J. Zahar, Rio de Janeiro, 1985, p. 76.
7 Ibid., p. 105
8 Vieira, M.A., “Do objeto à letra”. Vieira, M.A., De Felice, Thereza (org.), A arte da escrita cega: Jacques Lacan e a letra, Subversos, Rio de Janeiro,
2018, p. 154
9 Miller, J.-A., Lacan elucidado: palestras no Brasil, Zahar, Rio de Janeiro, 1997, p. 397.
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O QUE É O TRAUMÁTICO?
Maria Eliane Neves Baptista - EBP - AMP

O trauma é, antes de tudo, um acontecimento imprevisto, insensato, que se instala a partir dos efeitos de
sintoma e de gozo engendrados no corpo.
Freud trata da natureza do trauma em Estudos sobre a histeria 1 e, posteriormente, em Introdução ao simpósio sobre as neuroses de guerra. 2
Descobriu Freud, que a histérica sofria das reminiscências de um trauma de sedução que, para ele, se constitui como uma defesa diante da lembrança do encontro com o sexual.
Escreveu Philippe La Sagna:

O sentimento de estranheza,
a ausência de significação, a angústia, os pesadelos que dele decorrem, levam o sujeito, a perder
a noção do que acontece na realidade.
No
caso
Emma
(1895[1950]), o trauma de sedução é trabalhado por Freud
em Projeto para uma psicologia
científica,4 onde ilustra a noção
de après-coup, e em Três ensaios
sobre a teoria da sexualidade.5
Emma se acha dominada pela
ideia compulsiva de não poder
entrar sozinha nas lojas e associa
Difusão XIV Jornada da Escola Brasileira de Psicanálise. Seção Pernambuco
o fato à lembrança de um acontecimento, quando tinha 12 anos. Ao entrar em uma loja, vê dois vendedores rindo juntos e foge assustada. Recorda
que eles riam de suas roupas e ela sentiu atração sexual por um deles.
Esteve Emma em duas ocasiões em uma confeitaria para comprar doces e, na primeira vez, o proprietário
rindo, agarrou-lhe as partes genitais por cima da roupa. O encontro com o desejo sexual do Outro, diante do qual
a criança se coloca, constitui para Freud a cena da sedução.
Mas, é somente no segundo tempo, quando ela estava com 12 anos de idade, que o acontecimento é interpretado como sexual e adquire valor de trauma. A dimensão enigmática desse encontro é o que produz um efeito
traumático posterior que não se define pela cena de sedução, mas por suas consequências.
Se na teoria freudiana, o encontro traumático é fonte de questionamentos referentes à sedução, encontra-se
em Miller, que Lacan considera o verdadeiro núcleo traumático, a relação de lalangue com o corpo.6
Lacan introduz o termo lalangue separado da estrutura da linguagem.7 Enquanto pertencente à ordem singular, lalangue não tem significação e, na teoria lacaniana, é considerada como uma tentativa de veicular o real
impossível de ser simbolizado. O impacto causado pelas palavras escutadas, incompreensíveis e inarticuláveis
atinge o corpo e indica a dimensão de buraco, próprio ao traumatismo.
É lalangue, incidindo no corpo, que tem valor de trauma. Assim, a segunda cena do caso Emma – o riso
do vendedor – faz ressoar o real de lalangue pela via do enigma, do que não tem significação; ou seja, não é o
acontecimento em si, mas a perspectiva de um gozo impossível de simbolizar.
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Na perspectiva freudiana, o acontecimento é contingente, e é a sexualidade enquanto tal,
que é verdadeiramente traumática. O trauma aparece como o enodamento de dois reais: o
acontecimento traumático de um lado e, de outro, a incidência da sexualidade no fantasma. Isso reforça o mal-entendido do trauma!3
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Recentemente, recebi em meu consultório uma criança de 7 anos chamada Lucas, cujo pai desapareceu
de casa quando ele estava com 6 meses de idade e nunca mais voltou. Sua mãe procura atendimento devido às
dificuldades apresentadas por ele em permanecer no colégio e em se relacionar com crianças de sua idade. Acrescenta que Lucas procura sempre crianças mais novas, com quem partilha jogos que, segundo ela, são bastante
infantis para sua idade.
Na entrevista, a mãe de Lucas diz que, pouco tempo depois de ter sido abandonada pelo marido, enamorou-se de uma colega de trabalho, com quem estabelece uma relação homoafetiva e com quem Lucas manteve um
bom relacionamento.
Conta também que em uma ocasião, quando voltava de uma festa de aniversário infantil, onde as crianças
estavam acompanhadas pelo pai e pela mãe, Lucas, que até então não havia perguntado nada a respeito do pai,
indagou sobre ele. “Onde está meu pai?” A mãe respondeu, dizendo-lhe o que ocorrera. “Seu pai viajou e nunca
mais voltou. Agora você tem duas mães.”
Na entrevista com Lucas, ele diz que não gosta de ficar no colégio porque, mesmo sabendo que a mãe não irá
deixá-lo, tem sempre medo de que ela não vá buscá-lo no término da aula. Passa na cabeça que a mãe vai esquecê-lo e diz: “Tenho medo do meu pensamento”. O medo de Lucas, sinal da presença do real, provoca-lhe angústia.
Numa sessão em que entrou acompanhado pela mãe, desenhou uma casa. Quando foi indagado sobre quem
morava na casa, disse: “Nessa casa não tem pai, só mãe”.
As indagações sobre as novas formas de família com casais do mesmo sexo refletem, muito mais, a preocupação do casal homoafetivo, do que a das próprias crianças. A clínica psicanalítica tem-se confrontado com
essas mudanças na constituição familiar e constatado, cada vez mais, que a formação do casal, nem sempre tem
a conotação heterosssexual.
A realidade familiar com a qual Lucas convive, obrigatoriamente, não irá se constituir modelo de identificação. O fato de ter duas mães não é determinante para que ele escolha ser menino ou menina. Ele elegeu como
substituto paterno, a companheira da mãe, que lhe permite dar sentido ao que não tinha anteriormente, demonstrando que as funções homem e mulher, necessariamente, não correspondem às de pai e mãe.
O que se constitui questão para Lucas é a marca do desaparecimento do pai, o cenário familiar do abandono.
Lucas sofre pelo que é do real, do encontro com o impossível de suportar se fez enigma.
Confrontado com o vazio, diante do não saber, ele vive o quê de mais doloroso pode atingir a criança pela
ausência de palavras do Outro, o sentimento de rejeição que o atingiu em seu ser.
Miller diz o seguinte: “no primeiro momento, há um fato que não se integra, um fato sem sentido e que,
apenas num segundo momento, o fato do traumatismo poderá ter sentido”: “dans un premier moment, il y a un
fait que’on n’intègre pas, un fait sans sens, et que dans un second temps seulement, le fait du traumatisme pourra
avoir ce sens”.8
O pensamento de Lacan a respeito do troumatisme é que: “Inventamos um truque para preencher o buraco
no real, ali onde não há relação sexual, Um se inventa”.9
Lucas tem um interesse especial pela família da analista. Pergunta quantos filhos tem, qual a idade deles e
onde estudam. Na relação transferencial, ainda tem necessidade de inventar saídas diante da opacidade do trauma
que a vida lhe impôs.
NOTAS:

1 Freud, S., “Estudos sobre a histeria”: Breuer e Freud (1893-1895), Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas, V.
II, Imago, Rio de Janeiro, 1987.

2 Freud, S., “Introdução à psicanálise e às neuroses de guerra” (1919), Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas, V. XVII, Imago,
Rio de Janeiro, 1989.
3 La Sagna, P., “Les malentendus du trauma”, la Cause du Désir, Nº 86, Mars de 2014, p. 40, tradução livre.
4 Freud, S., “Projeto para uma psicologia científica” (1950 [1895]), Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas, V.

I, Imago, Rio de Janeiro, 1990.

5 Freud, S., “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade” (1905), Edição Standard

Brasileira das Obras Psicológicas Completas, V. VII, Imago, Rio de Janeiro, 1989.
6 Miller, J.-A., O ultimíssimo Lacan, Paidós, Buenos Aires, 2013.

7 Lacan, J., O Seminário, livro 20: mais, ainda (1972-1973), Jorge Zahar, Rio de Janeiro, 1985.
8 Bonnaud, Richard. “Encore des coups”, La Cause du Désir, Nº 86, Mars de 2014, p. 127, tradução livre.
9 Lacan, J., O Seminário, livro 21: le non-dupes errent. Lição de 19 de fevereiro de 1974. Inédito.
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ABUSOS

Monica Febres Cordero de Espinel - NEL - AMP

Para a construção deste texto, tomei os aportes das diferentes comissões que prepararam as
Jornadas da NEL Guayaquil, em
outubro de 2019: “Dos abusos ao
abuso Tratamentos em psicanálise. O que se depreende como impossível: Governar, Educar e Psicanalisar”. Ao mesmo tempo, me
detive em alguns dos textos que
se apresentaram nas Mesas das
Jornadas e que, a meu ver, mostram os desafios e ressonâncias da
psicanálise em nossa época.
O argumento da jornada
foi uma provocação ao trabalho.
Tomo do pensamento de Baumann, a crítica sobre a indiferença, o esfriamento ético sobre
o sofrimento dos outros, que não
Difusão das II Jornadas da NEL Guayaquil
passam a ser necessariamente inimigos, mas estatísticas, circunstâncias, obstáculos, detalhes desagradáveis e travas que estorvam.
Neste contexto, a Jornada buscou precisar a perspectiva psicanalítica na trama pulsional do abuso. O abuso,
que implica ir mais além do desejo e do fantasma, faz do outro, um objeto: criança, mulher, parceiro. A subjetividade se vê ameaçada pela vontade de gozo do agressor, sob os diferentes rostos que toma em nossa época.
Frequentemente, é o corpo que é posto em jogo: castigos, violações, maus tratos, até o crime. Porque na época
do Outro que não existe, o mal-estar na cultura é avivado por um empuxo em ir mais além do prazer e o que há
mais além, bem sabemos, é uma dimensão de gozo. Embora, no mal-estar atual os abusos se denunciem, nem por
isso se sabe algo da substância constitutiva referida ao gozo, sobretudo porque se trata de um gozo inédito para
o próprio sujeito.

O ABUSO E O IMPOSSÍVEL DE PSICANALISAR
Piedad Ortega de Spurrier

Esta impossibilidade se relaciona com as dificuldades próprias da época. Quanto ao abuso, “quando a linguagem morde o corpo ... todos somos abusados por esta inscrição”. Logo virão encontros que comemoram esta
marca “que, ao ser tratada pelo sentido, constituem nossa história única, irrepetível”.
Quanto a certos abusos, podem “...existir coordenadas do inconsciente” que os favoreçam, porém também
há a contingência, “a intrusão do real por fora de todo livreto ou programa do gozo”. Essa intrusão do real é uma
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“Pareceria que analisar seria a terceira
daquelas profissões impossíveis
em que se pode dar antecipadamente
por certa a insuficiência do resultado.
As outras duas, desde sempre conhecidas
são o educar e o governar.”
Sigmund Freud
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“forma privilegiada do abuso”, frente ao qual, “... a presença do analista convida ao esforço de nomear, apalavrar
essa experiência, numa tentativa de circunscrever aquele furo fora do sentido, para que se produza um ato de
nomeação ...”
Quanto à especificidade das respostas frente ao que irrompe desde o real, “... o método psicanalítico não é
um protocolo, é uma orientação que nos exige saber ler o essencial sobre a maneira como cada paciente faz com
um real que se lhe impõe de forma abusiva e, com frequência, se cristaliza em seus ditos ...”

O ABUSO E O IMPOSSÍVEL DE EDUCAR
O impossível de educar é o que escapa à intenção educativa com seus critérios de eficácia, adaptação e produtividade e que, a partir de seus imperativos, ameaça apagar as diferenças. Se a isto se somam as expectativas vindas de ideais delirantes dos pais, a criança ou o adolescente se encontra em situações, cuja saída são o fracasso escolar, a violência
ou o acting out. Frente a isto, a psicanálise propõe o singular em oposição a um ideal válido para todos e aponta a que
cada sujeito possa dizer algo sobre o que está em jogo em sua vida. Porque as crianças e os jovens, com seus sintomas,
mostram um saber que escapa aos ensinos formais. Sabem da incongruência dos adultos, dos seus fracassos, das formas
como não estão à altura de suas funções ou as tergiversam. Conhecem os falsos semblantes da educação quando esta
demanda aprendizagens repetitivas que pouco ou nada têm a ver com momentos pulsionais que atravessam. Conhecem também sua impotência para regular formas de gozo que os ameaçam: o abuso de seus corpos, o acosso escolar, a
indução ao consumo, a exposição à violência e à pornografia.
A sessão analítica é o lugar onde podem falar desse outro incoerente e podem elaborar um saber que lhes
sirva para tomar distância dos atos que têm feito acontecimento de corpo. E é do analista, impedir que os acontecimentos que fizeram marca e deram lugar às repetições sintomáticas, se convertam num destino que leve ao pior.
A psicanálise se opõe à posição de objeto em que se transformam a criança e o adolescente, e aposta na
emergência do sujeito, ali onde tudo parece esquecê-lo. Há palavras que podem ser ditas para apaziguá-lo e tratar
esse real, contorná-lo, ali onde os impasses da civilização apontam ao impossível de educar.

O ABUSO E O IMPOSSÍVEL DE GOVERNAR
Antonio Aguirre

Os abusos de um regime procedem do encontro com o impossível de governar. Não há saber que funcione.
Então, se atua. Temos regimes abusadores e temos os que sofrem este abuso. Também há os que provocam o estouro violento do regime, os provocadores inconscientes. Como sair deste ciclo fantasmático de gozo?

A POLÍTICA PRAGMÁTICA
Juan de Althaus

“O discurso capitalista, ordenado a partir da predominância do mais de gozo do consumo, é, por estrutura,
abusivo. Os regimes de estado de direito democrático, sendo os mais desejáveis, conseguem paliar, até certo limite, esta operação. Fica sempre um resto de gozo. Nos regimes totalitários, não há intenção de limitar o gozo,
o qual se apresenta de forma perversa ...
...Há regimes de direita e de esquerda no século XXI, que são catalogados de neo populistas, impregnados
de distintas formas e graus de totalitarismo, e politicas sádicas em relação às populações, as quais tem que sofrer
do pior, em benefício do líder libidinizado ...
Sobre os EEUU, ícone do pragmatismo moderno, se colocou, “... desenvolvido pelos filósofos Charles S.
Peirce, John Dewey e Wiliam James, o rechaço às ideias absolutas, eles sustentam que o conhecimento é uma
crença, a verdade não tem nada a ver com a realidade, senão com sua utilidade prática, quer dizer, os conceitos e
palavras dependem das consequências práticas de seu uso...
A pragmática lacaniana é diferente da filosofia do pragmatismo. No entanto, Lacan extraiu um pouco da
seiva dali, como a discordância entre a linguagem e a realidade, a contingência, a invenção, a validação da prática
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e o uso do uso, se pode dizer. Porém, isto não se implementa a partir de uma perspectiva epistêmica, mas a partir
da ética psicanalítica, que é um bem dizer e um bem fazer com seu sintoma”.
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Tradução: Lenita Bentes
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QUE TEMPO PARA A PSICANÁLISE?

Lacan aborda o tempo, a
partir de um problema de lógica conhecido como sofisma dos
três prisioneiros. 1 É possível
extrair três tempos distintos,
desligados de uma cronologia:
o instante de olhar, o tempo
de compreender e o momento
de concluir. Sob essa perspectiva, o tempo não é mais uma
sequência de instantes em que
é possível apreender um todo.
Dessa forma, Lacan subverte o modo como se regulava o
tempo de duração de uma sessão analítica, que passa a ser
marcado pelo tempo lógico.
Assim, Lacan “retira a sessão
analítica de ser uma gestão do
Difusão da XXIII Jornada da Escola Brasilera de Psicanálise. Seção Minas Gerais
tempo, em contabilizar o tempo de compreender com o tempo cronológico” 2.
Esse modo de conceber a lógica temporal da sessão analítica muda a concepção da relação do
inconsciente com o tempo, tal como Freud a postulou? O inconsciente atemporal de Freud é o inconsciente como repetição que se manifesta via neurose de transferência, compreendida em termos gerais
como a reedição do passado. Ou seja, na teoria freudiana o analisante transfere à pessoa do analista,
os impulsos infantis e suas consequentes fantasias. “Se a transferência é apenas repetição”, afirma
Lacan no Seminário 11, “ela será repetição sempre da mesma rata, funcionando para que seja possível
a restauração do que está oculto no inconsciente” 3. Portanto, o inconsciente-repetição é regido pelo
funcionamento do Autômaton, uma vez que é possível observar a “insistência de signos”, ligada a esse
funcionamento automático no inconsciente da cadeia significante.
A via que melhor esclarece, segundo Miller, as relações entre o inconsciente, o tempo e a sessão
analítica é o Sujeito Suposto Saber (SSS). Quando, efetivamente, há um significante que instala uma
questão sobre o que ele quer dizer, ele se vincula a um Outro do qual espera que faça surgir o sentido
do primeiro. A articulação entre esses dois significantes, significante da transferência e significante
qualquer, St→Sq, instala-se sob a barra o sujeito suposto saber, s(S 1, S 2, S 3, S 4...), que é o “conjunto informando sobre os significantes no inconsciente” 4. Uma das consequências em fazer do SSS, o estatuto
do inconsciente na sessão analítica, é dizer que inicialmente está o acontecimento semântico, ou seja,
na transferência, os sintomas ganham sentido e “esse efeito de sentido transferencial ocupa o lugar do
referente ainda latente” 5. Trata-se aí, do trajeto do sentido ao objeto, do sentido à referência libidinal
do objeto a. Assim, é necessário o fator tempo para que o referente se revele.
Miller demonstra que essa formalização está presente na parte esquerda do discurso analítico: a/S 2.
“Acima, temos o fator libidinal e, embaixo, a suposição de saber. Esta articulação apresenta, de modo
sincrônico, essas duas dimensões ligadas uma à outra, a referência ao objeto e a suposição semântica,
apresentada na sincronia de um só tempo” 6.
A formulação do inconsciente como SSS é a sua apreensão como inconsciente fenomenológico,
que não responde a leis, mas tem uma causa. Ele se apresenta na descontinuidade, aparece sem nenhuma
previsão e também se fecha.
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O inconsciente abordado como sujeito introduz uma dimensão temporal no próprio funcionamento
inconsciente, uma vez que o que está em jogo é uma falta a ser que, no Seminário 11, está coordenada
com um funcionamento pulsátil, de abertura e fechamento; na divisão do sujeito, nessa fenda, algo pode
se realizar. Então, o que irá regular o tempo de uma sessão não será mais o relógio, um tempo contínuo,
mas o tempo pulsátil do inconsciente. A transferência passa a ter uma função de causa, pois mobiliza os
significantes inconscientes. Sob essa perspectiva, o inconsciente está em espera, é o que está por vir, é
tiquê.
A tiquê rompe a regularidade dos significantes que constituem o inconsciente-repetição pela contingência da interpretação, que opera pela via do sem-sentido, afrouxando o laço entre a verdade com
que se apresenta esse inconsciente-repetição e a sua determinação. Os S 1 isolados, impossíveis de se
articularem ao S 2, circunscrevem o ininterpretável. A tique, como acontecimento imprevisto, põe em
jogo “não o que já está lá, o que carrega efeitos, mas sim, como um efeito se produz, nele, de modo
aleatório. É nesse sentido que as manifestações do inconsciente surgem como acontecimentos, inteiramente, imprevisíveis” 7.
Qual a relação entre acontecimento imprevisto e tempo? Santiago indica que “a vertente do sujeito
no funcionamento do inconsciente faz prevalecer uma temporalidade que se abre para a contingência,
ou, pelo que se passou a denominar entre nós, o acontecimento imprevisto” 8. Desse modo, o acesso ao
real, na experiência analítica, faz-se pela contingência.
O passe de Tarrab esclarece esses pontos. Perto do final de sua análise, mas ainda acreditando que
a chave de sua saída poderia ser dada pelo saber, na saída de uma sessão, seu analista lhe diz: “Teremos
que esperar o acontecimento imprevisto” 9. Ao cabo de três anos, após o fim da análise, tornaria a ver
seu analista porque, numa noite, desperta com um sufocamento, fica sem ar, não pode respirar, abre
as janelas, é uma experiência vivida com angústia. Pela manhã, vai ver o analista, não só preocupado,
como também com o sentimento de indignação de que isso não terminaria nunca. Enquanto espera, a
indignação dá lugar à evidência: “Se sufoco, então o ar pode me faltar, e isto está fora do regime de ser
o alento do Outro”. Esse sufocamento está fora da lógica da repetição, ser o sopro que falta ao Outro. A
angústia experimentada por esse sufocamento que o desperta é o acesso ao real, pela via da contingência, tal como Santiago aponta. A dimensão temporal aí se inscreve, na medida em que o referente não
se apresenta mais de forma latente. Ao mesmo tempo em que se evidencia o mais-de-gozar, também cai
o ser de sentido sustentado no fantasma.
Tomar o inconsciente como sujeito a partir da transferência como SSS circunscreve o percurso
analítico que vai do sentido ao referente: o tempo que conta é o da contingência que abre a via para o
encontro com um real-sem-lei. No caso de Tarrab, por exemplo, a solução neurótica em torno dos dois
sopros: um como marca de gozo no corpo advinda d’alíngua materna; o outro que sustenta sua fantasia,
ser o sopro que falta ao Outro 10. O sujeito constrói sua verdade mentirosa, a partir das ressonâncias
desse gozo inscrito no corpo. Mas, há um limite, há sempre um furo no saber – o sufocamento marca o
encontro com o real, contingente, evidenciando a dimensão do objeto: “sopro, alento, voz”.
Santiago afirma que “o princípio do real fora-do-sentido e sem lei comporta uma prática que aspira ir além da palavra, que se deixa fechar pela elucubração de saber própria da mentira simbólica do
inconsciente, para, nesse instante, tocar o real do gozo e fazê-lo dizer algo” 11. Tem-se aí, a produção do
claro instante? A contingência cria o tempo na experiência analítica?
NOTAS:
1 Lacan, J., “O tempo lógico e a asserção de certeza antecipada. Um novo sofisma” (1945), Escritos, Rio de Janeiro, Jorge Zahar Ed., 1988, p. 197-213.
2 Bassols, M., “Tiempo y goce”, http://psicoanalisislacaniano.blogspot.com/2007/07/tiempo-y-goce.html
3 Lacan, J., O seminário, livro 11: Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise (1964-1965), Jorge Zahar Ed., Rio de Janeiro, 1979, p. 137.
4 Miller, J.-A., El ultimíssimo Lacan (2006-2007), Paidós, Buenos Aires, 2012, p. 14.
5 Miller, J.-A., Los usos del lapso (1999-2000), Buenos Aires, Paidós, 2005, p. 67.
6 Ibid., p. 68.
7 Santiago, J., “O tempo como contingência na experiência analítica”, Ianini, G., Pinto, J., Rocha, G., Safatle, V. (Orgs.), O tempo, o objeto e o avesso:
ensaios de Filosofia e Psicanálise, Belo Horizonte, Autêntica Editora, 2003, p. 32.
8 Ibid., p. 34.
9 Tarrab, M., “E o sopro torna-se signo”, Opção Lacaniana, Revista Brasileira Internacional de Psicanálise, Nº 46, 2008, p. 134.
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10 Tarrab, M., “Entre relâmpago e escritura”, Opção Lacaniana, Revista Brasileira Internacional de Psicanálise, N. 46, 2006, p. 94-100
11 Santiago, J., “O tempo como contingência na experiência analítica”, op. cit., p. 37.
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SABER FAZER COM A DIFERENÇA
Carolina Puchet Dutrénit - NEL - AMP

Exerço minha prática clínica na Cidade do México, a cidade onde nasci. Cresci ouvindo
dizer que ela é uma das maiores
do mundo. Essa imensidão é, por
um lado, inacreditável, porque é
muito viva; é difícil ficar entediado porque acontecem coisas em
diferentes níveis o tempo todo.
Há congestionamento de carros,
uma inumerável oferta cultural,
desportiva e de entretenimento.
Mas, por outro lado, essa
imensidão também significa viver
com cautela e com um certo medo
da violência cotidiana, dos assaltos, da insegurança. Agora, crescer na Cidade do México como
mulher sempre significou, a certa
altura, sentir medo. Medo de andar na rua, medo dos homens no
transporte público, medo dos homens nas ruas. Medo dos homens.
Atrevo-me a dizer que esse
sentimento é um denominador
comum às mulheres que habitam
nessa cidade e é algo a que nos
acostumamos de uma maneira um
pouco forçada. Acostumamo-nos
Difusão das III Jornadas da NEL CdMx
a pensar na roupa que deveríamos
vestir, antes de usar o transporte público, para não provocar mais olhares lascivos do que os estritamente necessários. Acostumamo-nos a ouvir os homens na rua nos dizer coisas sobre nosso corpo. Acostumamo-nos a que se
saíssemos sozinhas à noite, algo muito ruim poderia nos acontecer. Acostumamo-nos que nossos próprios amigos
e familiares falassem mal sobre mulheres, tratando mal suas parceiras. Acostumamo-nos a calar: “Caladinha,
você parece mais bonitinha”.
Hoje, a violência contra as mulheres (não só na cidade como em todo o país) chegou a um nível tão elevado
que, pela primeira vez na história, as mulheres decidiram fazer uma paralização que nomearam #UmdiaSemMulheres1. No dia 09 de março de 2020, as mulheres convocaram as mulheres a não saírem às ruas, para dizer à sociedade e ao governo: basta, nem uma a menos. Não mais mulheres maltratadas. Não mais mulheres maltratadas.
Não mais mulheres assassinadas.
Os feminicídios são, para os mexicanos, uma notícia com a qual amanhecemos todos os dias. É, sem dúvida, uma realidade que já não é possível enfrentar com nosso silêncio. As meninas, adolescentes e jovens de
hoje estão nos ensinando outro modo de entender a violência com a qual crescemos. É um modo disruptivo, de
empoderamento, de rechaço aos homens. Não querem os homens opinando em algo que trata das mulheres. Os
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homens só podem observar e escutar. Passamos do silêncio a uma denúncia enfática, agressiva e sancionadora
para os homens.

A época atual realça, mais que nunca, o insuportável da diferença sexual: homens e mulheres claramente
divididos, ou mesmo, confrontados. Agora, para os psicanalistas, a diferença é de outra ordem, não tem a ver com
a diferença anatômica dos sexos. É um modo de ordenamento que o sujeito que nasce na linguagem utiliza para
simbolizar a não relação sexual.
Sexual ou não, grande ou pequena, a diferença é um dos fundamentos da ordem linguageira. Opera, porque
é, em primeiro lugar uma operação para, ao mesmo tempo, separar e enlaçar. É um par que permite, seja metonimicamente ou metaforicamente, um ordenamento de significantes, de palavras, de conceitos, de imagens, de
sons.2
O sujeito, desde tenra idade, tenta fazer uma divisão entre homem e mulher por meio da observação do
corpo anatômico porque há algo que habita em seu próprio corpo, esse que sente, que lhe custa reconhecer como
próprio, que lhe é impossível explicar com palavras. Trata-se do gozo que o habita e que para cada um resulta,
em certa medida, estrangeiro.
Para Freud, a maneira de introjetar a diferença anatômica entre os sexos comportava uma saída pela lógica
fálica para homens e mulheres. Quer dizer, os meninos sairiam, uma vez que tivessem atravessado o complexo
de Édipo, e as meninas, o complexo de castração, por meio da produção da equação simbólica pênis-filho. Para
Lacan, no entanto, a diferença anatômica como algo que tem a ver com a biologia é deixada de lado e ganham
preponderância as posições sexuadas, que foram teorizadas, levando em conta que os sujeitos são tocados pela
linguagem. O feminino e o masculino são modos de gozar que estão além de ser homem ou mulher. O gozo fálico
e o gozo feminino ou gozo suplementar são gozos que habitam tanto as mulheres como os homens. O gozo fálico
pode se inscrever no Outro, algo se pode dizer sobre ese gozo, inclusive se poderia dizer que tem uma representação imaginária. A dificuldade que todo sujeito enfrenta é com o gozo feminino, porque este é rebelde ao esforço
de significantização.3
A diferença, para os psicanalistas, não está organizada pela ordem binária, senão pelo Todo e não-todo. Todos os sujeitos que falam gozam da diferença, muitas vezes em excesso e isso se torna insuportável. Não todos
gozamos da mesma maneira, cada um o fazemos a nosso modo.

NÃO TOD@S, UM@ POR UM@

A época que nos coube viver, nosso mal estar na civilização, está marcado pela decadência da função do
pai, pela queda do Outro como organizador do simbólico, pela pluralização dos gozos e seus modos de regulação.
Claro, isso tem efeitos na subjetividade e os analistas deveriam poder transmitir por que nosso discurso oferece
uma alternativa diferente a outras ofertas terapêuticas que buscam normativizar, dar soluções standards em nome
de ter uma maior eficácia em um tempo recorde.
Se, como disse Lacan, há que estar à altura da subjetividade da época, como isso pode acontecer em meio à
violência desmedida contra as mulheres? É claro que não podemos oferecer um movimento #todasgozamos, mas
se um psicanalista tem algo para oferecer é seu desejo de escutar. Seu desejo de localizar um sujeito para além de
uma vítima, um sujeito falado pela linguagem, que deixou marcas de gozo em seu corpo. O psicanalista deveria
poder acolher a diferença de outro modo e saber fazer com ela.
Os psicanalistas, nesta época, deveriam poder transmitir que a diferença é o mais digno que temos como
sujeitos de linguagem. Que os tratamentos standards para todos desconhecem o mais íntimo do um a um. Reconhecer que a diferença é algo que nos habita a cada um permite fazer um laço distinto com os outros.
Tradução: Ruskaya Maia
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NOTAS:
1 Arteta, I., “Cuál es el origen del paro nacional del 9 de marzo #UnDíaSinMujeres”, https://www.animalpolitico.com/elsabueso/origen-paro-nacional-9-marzo-sin-mujeres/
2 Brousse, M.-H., “El Agujero Negro de la Diferencia Sexual”, https://psicoanalisislacaniano.com/2019/08/08/mhbrousse-agujeronegro-diferenciasexual-20190502/
3 Camaly, G., “Feminización del mundo vs. posición femenina”. http://www.revistavirtualia.com/storage/articulos/pdf/8u1BI8KSVXxYNPdRzj0pqX5
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SONHO E INVENÇÃO

Que lugar para o sonho em
uma prática orientada pelo real? Em
uma prática que aponta a cernir o
real do sintoma?
Em “O Ser e o Um”, Miller
sublinha, em Lacan, a passagem do
reconhecimento à causa, e o deslocamento que faz sobre o ponto de
aplicação da prática analítica, do
desejo ao gozo. “… há outro regime
de interpretação, cujo fundamento não é o desejo, mas a causa do
desejo; este segundo regime é o de
uma interpretação que aborda o desejo como uma defesa contra o que
existe, e o que existe, em oposição
ao desejo, que é falta a ser, é aquilo
que Freud abordará a título de pulDifusão das Jornadas da NEL Bogotá
sões, e é designado como gozo, por
1
Lacan”.
Efetivamente, o último ensino de Lacan coloca seu acento na perspectiva do Há o Um, da existência, lalíngua e o gozo e isso não é sem consequências sobre a prática, a escuta e a intervenção analítica.
Nesta perspectiva, a interpretação destaca uma via diferente daquela da tradução ou do deciframento que
alimenta o sentido, fazendo da análise, uma experiência interminável, a serviço de continuar dormindo. Trata-se,
então, de privilegiar a via que permite cifrar o gozo, cernindo um pedaço de real próprio de lalíngua do falasser,
que, em um trabalho analítico, sob transferência, se faz possível. Requer-se de uma análise, que ela dure e de uma
escuta, que aponte não somente ao ser, mas à existência, o que implica uma formação que nos permita escutar
lalíngua, o gozo, material último do qual é feito o sintoma e o sonho de cada um.
Freud soube localizar no umbigo do sonho, o ponto onde se revela o limite da interpretação e se detém toda
possibilidade de sentido. Deparou-se ali com um real, colocando acento nessa opacidade que remete ao sem sentido e ao indizível, ponto limite no campo das representações que se refere àquilo que não é possível ser dito por
estrutura. Lacan soube tomar a proposição do impossível freudiano e continuar com a pergunta pela contingência
do encontro entre o significante e o gozo que atravessa toda sua obra, assim como pelas vias, tortuosas, contingentes e imprevisíveis em que este se leva a cabo para cada ser falante.
Já no Seminário 11, Lacan localiza que a função da tichê, do real como encontro essencialmente falho,
se apresenta sob a forma do trauma mais além da insistência significante do autômaton. O trauma, como o real
inassimilável, “é concebido como devendo ser tamponado pela homeostase subjetivante que orienta todo o
funcionamento definido pelo princípio do prazer”2
Posteriormente, no Seminário 20, Lacan sublinha que o essencial de lalíngua não é mais o sentido e sim o
gozo, de forma que o trauma é de lalíngua, da marca de gozo que tal encontro produz e percute no corpo, fazendo
surgir o falasser. Traumatismo que perdura e se impõe em sua insistência no seio mesmo dos processos que, como
nos sonhos, reaparece para não se deixar esquecer.
Ressaltemos que “O real de Lacan é um negativo do verdadeiro, pelo fato que esse real não está enlaçado
a nada, está separado de tudo, inclusive de tudo, tudo; não tem leis, não obedece a nenhum sistema e condensa o
fato puro do traumatismo”.3 Então, nesta ordem, o sonho pode - um sonho - tocar, cernir, constatar, indicar algo
do real singular de um falasser? É o que nos ensinam os AEs em seus testemunhos, onde o sonho tem um lugar
central. Sonhos, especialmente os que aparecem ao final da análise, que já não são para serem contados, e sim
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para serem lidos, pois escrevem uma letra, uma palavra, uma frase que, embora não sejam a última palavra, são
a do final. Uma escritura fora de sentido vinculada ao núcleo traumático contingente que é também o osso do
sinthome. É preciso, ainda, verificar que “surgiu um novo partenaire no sujeito que lhe permita ler logicamente
esses sonhos, para além do Édipo, e na perspectiva conclusiva da borda entre sentido e real”.4 Isto é fundamental
na demonstração de um final de análise.
Frente ao impossível que insiste, acaso não é o sonho um artifício, uma das formas que temos para cernir,
bordear e tentar nomear, esse pedaço de real mais próprio e singular com o qual fazemos laço?
A psicanálise aposta na produção de um laço inédito. Esse laço se faz com esse Um que se consegue isolar
em uma análise que chega ao seu final. O mais singular é produto da análise que aponta à existência, não sem o
ser, mas para além dele. Constatada a inexistência, a inconsistência do Outro, com esse “pedaço de real” que se
pôde cernir, inclusive nomear – não necessariamente de forma fixa, mas de maneira singular a cada vez –, seria
possível um novo laço. Isto tem efeitos na clínica que realizamos no um a um, mas também – é a aposta –, nas
diferentes formas de inserção e presença de cada analista no mundo hoje. Um uso próprio, singular, na forma de
habitar e fazer Escola, e fora dela, se faz necessário para que a psicanálise continue existindo. Neste sentido, trata-se de uma invenção, de um saber fazer com isso, de um “arranjar-se com” a cada vez. Os sonhos, especialmente
os de final de uma experiência analítica, podem mostrar alguns pedaços de real com os quais um analista pode
fazer. Os testemunhos dos AE dão conta disso. A invenção que possibilita seu sinthome, o Um do gozo, o “Há o
Um”, momento de existência, não de essência. Algo disso se faz Um e depois se desfaz. Configura Um dizer, do
impossível. Por isso é incômodo e a forma de colocá-lo em ato, é única. Finalmente, é com isso que poderemos
incomodar hoje o discurso universalizante da época!

NOTAS:
1 Miller, J.-A., Curso de la Orientación Lacaniana, “El ser y el Uno”, De la falta en ser al agujero. Clase del 11 de mayo de 2011, Inédito.
2 Lacan, J., O Seminário, livro 11:Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise, Jorge Zahar Editores, Rio de Janeiro, 1996.
3 Miller, J.-A. “Piezas sueltas”, Paidós, Buenos Aires, 2013, p. 50. Tradução livre.
4 Gorostiza, L., “Una demostración encarnada” Revista Lacaniana de Psicoanálisis, EOL-Grama, Buenos Aires, Año XII, No. 22, abril de 2017, p.83.
Tradução livre.
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ISSO SE GOZA

Isso se goza é o sintagma que
colocou a NEL-Cali a trabalho, em
suas II Jornadas locais. Sintagma
de muitas ressonâncias, pois diz
respeito ao mais próprio de uma
experiência analítica, mas também
permite interrogar e ler os fenômenos de nosso mundo atual.
Para isso, teríamos que precisar, de entrada, que a noção de
gozo, tema central que nos convocou ao trabalho, não pertence
ao campo do prazer. Por isso que,
quando se fala de isso se goza, é
preciso diferenciá-lo de eu gozo
de. O gozo é aquela satisfação
paradoxal que se vive como algo
estranho, incoercível, inassimilável, que escapa ao domínio do
sujeito. Nessa perspectiva, isso se
goza vai de encontro aos ideais de
sucesso, bem-estar, autogestão e
auto-realização que empurram o
sujeito contemporâneo a ser dono
de si. Diferente do que nos ensina
um fim de análise em relação ao
gozo em sua dimensão de mais de
vida,1 de satisfação que se pode
Difusão das II Jornadas da NEL Cali
viver enquanto tal.
Como se pode ler o isso se goza da subjetividade contemporânea para, enquanto praticantes da psicanálise,
estar à altura de nosso ato, se estamos imersos em um mundo que vive mutações do discurso do Mestre que nos
atravessam e frente às quais, não existe vacina alguma? Como nos servir do discurso analítico para que seja seu
avesso em nossos consultórios, nas instituições, na Escola, na cidade?

A QUEDA DO UM DO PAI E A ASCENSÃO DO UM DO EU
O estado de civilização atual torna cada vez faz mais flagrante, o quanto é afetado pela queda do Um. Um do pai
que, a partir de seu estatuto de exceção, era o que servia de referência para lidar com as confusões da vida e do sexo e
quem estabelecia um ordenamento na linhagem e nas gerações. Era um tratamento possível para um gozo permitido ou
proibido, mas localizado. Tal como propõe J-A Miller em Comandatuba,2 a perda da potência do Um unificador produz
a dispersão dos Uns sós, estabelecendo uma proliferação de subconjuntos ao infinito, onde as fronteiras se perdem e o
gozo se solta. A liberação do gozo das garras da proibição teve por efeito, desencadear a tirania do supereu. Instala-se,
então, o imperativo ‘goza!’, sem mediação e encapsulado em um autoerotismo que funde suas raízes no consumo infinito de objetos. Diz Miller: “o “um” sozinho, se posso dizer, será o standard pós humano”.3
Da mesma forma, a evaporação do pai 4 deixa um resto, uma cicatriz que, tal como assinala Lacan, não é
outra coisa senão a acentuação da segregação que se mistura em todos os níveis e que multiplica cada vez mais as
barreiras.5 Trata-se da ascensão ao zênite social de todas as formas de racismo, em nome do direito de inscrever
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a diferença que, sim, seria a que falta, a que não seria como as outras, a diferença excepcional. Essa diferença que
se declara e reivindica pode ser lida a partir de outro Um que ganha muita consistência na atualidade, o Um do
eu.6 Lacan, desde o começo de seu ensino, qualificou o eu como uma função de desconhecimento. Não tanto porque o eu se cria outro que ele é – esse que se capta como unidade em imagem virtual produzida num lugar onde
não se está realmente - , senão fundamentalmente por crer-se para si o que se é para os outros.7 Miller propõe
a equação de mesmarse,8 se existisse o verbo um eu=eu. O desconhecimento do eu a partir desse acento, o que
suprime? A mediação que implica passar pelo Outro. É uma equação circular, de altíssima tensão, cuja saída é a
violência. Uma época que constata a inexistência do Outro é um terreno de cultivo propício para o fortalecimento
deste delírio de identidade.
O gozo que habita essa mesmedade não é muito flexível à análise. Menos ainda quando aparece tão alimentado pelo discurso do Mestre, que transforma o sujeito contemporâneo em um auto gestor de si. À psicanálise,
apresenta-se um grande desafio: como saber manobrar para produzir certo afrouxamento desse gozo egóico da
unicidade ,9 para que o sujeito possa suportar a divisão que abre as possibilidades de uma análise?
A divisão subjetiva é a que dá conta de que o eu não é senhor em sua própria casa porque habita nele, outro gozo que lhe é desconhecido, o gozo do objeto que insiste, que se repete por fora dessa unicidade. Essa é a
dimensão do gozo que sustenta o fantasma e que pode ser igualmente muito consistente. Todavia, é preciso fazer
um esforço a mais para poder falar de singularidade como a concebe a psicanálise, para que não seja confundida
com a identidade particular.
Estamos na época do eu que empurra a um identidatismo radical, a uma euisação.10 Esta radicalização faz
com que o direito à diferença se torne tão rígido que bloqueia o laço social. Nada mais distante da singularidade.

O isso se goza que propõe a psicanálise opera contra a radicalização da identidade. Em O ser e o Um, J.-A
Miller se dedica a transmitir uma orientação precisa, a partir do último ensino de Lacan, para que a psicanálise
não seja uma farsa. Nessa orientação, a noção de real é bússola.
O real é proposto por Lacan como uma causa que tem efeitos: o parlêtre como resposta. Para a ação do
psicanalista, trata-se de alcançar o real em sua condição de reino, reinado, domínio da causa, sempre e quando
se busquem obter efeitos de transformação. É preciso, então, poder intervir ali onde isso está em jogo, onde se
decide.11
Para isso, é preciso fazer operatória a noção que subjaz ao isso se goza: Yad’lUn, há o Um.12 Esse Um, significante Um-todo-sozinho, opaco ao sentido, que tem a faculdade de produzir gozo enquanto energia vital. Esse
haum remete ao traumatismo original do parlêtre, esse choque quando alíngua fura o corpo, se incrusta nele e o
acontece de gozo, gerando uma repetição impossível de eliminar. A partir dessa marca, virão as seguintes maneiras de comemorar indefectivelmente essa impressão que não se sabe, nem se pensa; se goza.
Nessa perspectiva, pode-se notar que o Um de gozo, pelo qual a psicanálise se orienta, esse gozo situado
como acontecimento de corpo,13 não é nem o Um do pai que dá coesão, que regula e localiza o gozo, o Um pelo
qual o sujeito é representado, nem o Um do eu com seu gozo de unicidade. Tampouco é o Um do furo. Com esse
gozo, se tece a singularidade de uma existência. É a matéria prima de um sistema, o sinthome, com o qual se pode
encontrar um funcionamento vivificante dessa marca de gozo. Isso é o que nos transmitem os AEs, através de seu
trabalho de testemunho. Um há, já sem dois, mas também sem o cinismo de quem se identifica ao objeto de seu
gozo e se isola nele. O sinthome, como instrumento, é um arranjo inédito com o gozo que o tira do autismo do
sintoma; é experimentar a diferença absoluta no próprio corpo, como mais de vida que se deseja enlaçar.
Tradução: Ruskaya Maia
NOTAS:
1 Vieira, M.A., Seminário ditado nas II Jornadas da NEL-Cali, 2020, inédito.
2 Miller, J.-A.,“Una fantasía”. Conferência ditada no IV Congresso da AMP 2004, em Comandatuba, Brasil, http://2012.congresoamp.com/es/template.php?file=Textos/Conferencia-de-Jacques-Alain-Miller-en-Comandatuba.html
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3 Ibíd.
4 Lacan, J., “Nota sobre el padre”, Revista Lacaniana de psicoanálisis, Publicação da Escola da Orientação Lacaniana, Grama, Buenos Aires, Ano XI,
No 20, junho de 2016, p. 9.
5 Idem
6 Vieira, M.A., Seminário ditado nas II Jornadas da NEL-Cali, 2020, inédito.
7 Miller, J.-A., Donc: la lógica de la cura, Paidós, Buenos Aires, 2011, p. 115.
8 Idem.
9 Ibíd., p. 119.
10 Vieira, M.A., Seminário ditado nas II Jornadas da NEL-Cali, 2020, inédito.
11 Miller, J-A., Curso da Orientação Lacaniana, “El Ser y el Uno”, aula 2, 26 de janeiro de 2011, inédito.
12 Lacan, J., O seminário, Livro 19, …ou pior (1972), Jorge Zahar, Rio de Janeiro, 2012, p.123-133.
13 Miller, J-A., Curso da Orientação Lacaniana, “El Ser y el Uno”, aula 4, 9 de fevereiro de 2011, inédito.

FEDERAÇÃO AMERICANA
DE PSICANÁLISE DE
ORIENTAÇÃO LACANIANA

Publicação FAPOL

LacanXXI
RE V I STA FA P OL ONL INE

Psicanálise na Cidade

VOLUME 9 - MAIO 2020

LacanXXI
R E V I S TA FA P O L O N LI N E

SOLIDÃO

Uma jornada implica um
percurso e um percurso implica
movimento. Para as IX Jornadas
da Escola Brasileira de Psicanálise, Seção São Paulo1, elegemos
nos movimentar sobre a Solidão.
Nosso ponto de partida foi
uma pergunta sobre o fazer psicanalítico no tempo que corre, no
tempo da “desinibição do pior”,
como escreveu Nuno Ramos. Pergunta que orientou a Diretoria a
eleger o tema Segregação como
eixo epistêmico para o biênio
2019-2020.
Sabemos com Lacan que a
segregação pode ser tomada em
duas vertentes não excludentes: a
segregação estrutural, inerente à
Difusão IX Jornada da Escola Brasileira de Psicanálise. Seção São Paulo
linguagem, como operação simbólica que exclui necessariamente algo em seu exterior para construir um interior limitado. Princípio freudiano
de uma exclusão primária, do rechaço originário de um objeto ou de um gozo. Qualquer fenômeno segregativo
deve considerar como fundamental que o que ficou fora da simbolização retorna no real. E a segunda vertente da
segregação, onde o retorno pode se dar através da segregação social.
Como cada parlêtre se arranja com a segregação estrutural? E aqui nos deparamos com a Solidão. Uma
solidão estrutural que anda pari passu com a segregação estrutural.
Após lançar o tema e a convocação para que cada membro da Seção São Paulo se colocasse a trabalho, Daniela de Camargo Barros Affonso lança o argumento:
“Que o poeta tenha muito a dizer sobre a solidão, disso não se duvida. E se, para o poeta, solidão é lava que
cobre tudo, o que teria a psicanálise a dizer sobre ela?
Não se pode afirmar que a solidão se configure propriamente como um conceito em Freud ou em Lacan,
mas, articula-se muitas vezes a importantes conceitos da obra de ambos. Muito ouvimos a respeito da solidão na
clínica e nos interessa especialmente perseguir as formas como se apresenta neste âmbito”2.
“[...] a solidão de que se queixam tantos pacientes parece o substrato da ética própria do neoliberalismo em
que há máxima valorização do eu, na busca frenética da autossuficiência, da autorrealização e da autossuperação,
levando ao que Laurent3 chama de paradoxos do individualismo democrático de massa. Lembremos de que, para
Lacan, o discurso capitalista não estabelece laço social.
Em ‘Psicologia de grupo e a análise do eu’ Freud [...] opõe o comportamento do sujeito no grupo àquele em
que está em estado de isolamento. Chega a dizer que as grandes descobertas no campo intelectual ‘só são possíveis ao indivíduo que trabalha em solidão’4. Poderíamos inferir daí algo como uma ‘ética da solidão’?”5
Em “Introdução ao Narcisismo”, “Freud aborda a diferença entre a retirada da libido do mundo no parafrênico e no neurótico. Se o primeiro o faz de maneira efetiva, o segundo o faz [...] de forma aparente, mantendo-a
na fantasia. [...]Haveria, assim, duas formas de solidão: uma alojada na fantasia e outra em que os laços sociais
desaparecem por completo.”6 E quanto à solidão buscada pelo autista?, o argumento ainda indaga. E continua:
“É [...] da dimensão estrutural da solidão que se trata na constituição do sujeito, resultado da experiência de
separação ou de castração. [...] [ela] é essencialmente simbólica, na experiência da presença ou ausência. Lacan,
ao retomar o jogo do carretel descrito por Freud, [...] [mostra] que a relação do sujeito é com a falta de objeto. [...]
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No Seminário 11 Lacan afirma que “não há fort sem da”7. Nesse sentido, o sentimento de solidão estaria ligado à
suposição de que poderia haver uma presença ali onde algo está ausente.
Essa solidão estrutural diz respeito à própria divisão do sujeito, que o torna desejante ao ser introduzido no
campo da linguagem. Tal solidão, inerente à constituição subjetiva, em última análise,é relativa à impossibilidade
de o sujeito fazer Um com o Outro.

Há a solidão própria do ato, continua o argumento, expressa por Lacan no Ato de Fundação da Escola:
“Fundo – tão sózinho como sempre estive em minha relação com a causa psicanalítica…”9. “O instante do ato
[...] deixa o sujeito na solidão, ainda que o Outro permaneça em algum lugar de seu horizonte. Mas há aquele ato
que implica uma ruptura definitiva [...]: o ato suicida. Estaria aí o paroxismo da solidão?
Na perspectiva [...] do falasser e do gozo, abre-se outro campo inesgotável de investigação. Quando o simbólico perde o papel de prevalência, no último ensino de Lacan, a referência ao Um do gozo sobrevém: Há-Um.
É da própria essência do gozo seu caráter autêntico e solitário. Seria cabível falar na solidão de um gozo em que
haveria ausência radical da alteridade? Seria do gozo feminino, aquele que vai além do gozo fálico e coloca a
mulher na posição de “não todo” que se trataria?
[...] Os relatos de passe trazem imenso material sobre a forma singular encontrada para suprir a ausência da
relação sexual, e como o sinthoma passa a ordenar a subjetividade de cada um. Certamente a solidão do final de
análise é diferente daquela de que se queixam os pacientes no início de uma análise. Como diferenciá-las?
E como pensar a solidão neste coletivo, a Escola de psicanálise? Miller10 ensina que “a Escola é a soma de
solidões subjetivas” onde os Uns sozinhos se reúnem em torno do ‘um a mais’: a causa analítica.
[...] Como se vê, são inúmeras as vertentes de pesquisa que se abrem no universo da solidão. Melhor seria
dizer solidões, plural que se impõe diante de todas as facetas aqui aludidas e outras tantas a se explorar. É por isso
que o convidamos, nestas Jornadas da EBP-SP,a, juntos, dançarmos a dança da solidão.” 11
O argumento nos permitiu formalizar as “Perspectivas do tema” em três vertentes:
1. “Quem fala só tem a ver com a solidão”: se Lacan situa a solidão intrinsecamente referida ao parlêtre,
é para indicar, sobretudo, que “quando alguém se põe a falar, não encontra somente o fato de que o Outro está
ausente, que ele não responde, mas descobre também alguma coisa que é efeito desta ausência. Este efeito é que
o saber, o que é possível saber de si, do mundo, do inconsciente, rompe-se [...]”, ou seja, trata-se de “solidão
de ruptura de saber. Esta referência implica uma orientação precisa: poderíamos pensar que, com a psicanálise,
tratar-se-ia de “promover a relação, a troca, a comunicação. Ao contrário, a solidão dá acesso, justamente, ao que
é “impossível de intercambiar, comunicar, o que não se pode falar”, a isto que advém “quando se é confrontado
não somente com a falta do Outro, com sua ausência, mas coma falta que somos nós mesmos em relação a nós.”12
2. Solidões e estruturas clínicas: A experiência da solidão somente pode existir referida ao Outro da palavra
e da linguagem uma vez que está articulada a uma presença ou ausência do Outro simbólico. Nela, portanto, é
a separação do Outro que está em causa e não sua recusa, uma vez que se “supõe um laço com a pergunta pelo
desejo do Outro”, um Outro que poderia solucionar a falta inerente ao sujeito da palavra. Os desdobramentos possíveis deste operador - o laço com o Outro - permitem que situemos a solidão nas estruturas clínicas como paixão
- na neurose -, ou mais precisamente “dor de existir” - na psicose. Estas balsas fundamentais são apresentadas por
Miguel Bassols e elucidam, ainda, que se a “paixão do neurótico obsessivo pela solidão consiste em poder manter
como parceiro uma unidade imaginária do falo, a paixão histérica pela solidão é a paixão da exceção, a paixão de
ser o único ou a única”.13 Se ambas as paixões referidas à neurose implicam um laço com a função do Outro, na
psicose a solidão está mais referida ao silêncio das pulsões suas à experiência de uma solidão extrema, tal como
a de Schereber de ter “sido deixado pelas mãos de Deus na sua dor de existir”?
3. Solidão não é isolamento: Esta tese de Philipe La Sagna1415- ao fazer ver que o isolamento, diferentemente
da solidão, implica exclusão do Outro - não somente lança luz acerca do autismo, como permite ler, para além da
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[...] Lacan, no Seminário 10, enfatiza que a maior angústia do sujeito estaria na falta da
ausência. [...] A angústia da presença do objeto é, certamente, marca do nosso tempo, invadido por infinitos objetos que se impõem ao sujeito. Dupla solidão: a da imposição da
presença cujo efeito seria a deterioração do laço social, e a da necessidade da ausência,
geradora de um eu isolado e fóbico.” 8
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estrutura clínica em questão que isolar-se é evitar a solidão. Busca-se um isolamento recorrendo a um objeto que
estimule, uma droga, uma fantasia ou um delírio, “sem que se tenha a mínima realização da solidão”. Quando estamos na solidão “temos uma fronteira comum com o Outro”, enquanto que o isolamento é um muro se “estamos
em uma época de construção de isolados”,isto decorre do fato de que “não se sabe mais onde começam e onde
terminam as fronteiras.”
A partir destas perspectivas recebemos 57 trabalhos, dentre os quais 30 foram apresentados em mesas simultâneas e dois trabalhos foram para uma plenária. Trabalhos instigantes que renderam boas discussões.
As IX Jornadas da Escola Brasileira de Psicanálise, Seção São Paulo, além dos trabalhos apresentados nas
mesas simultâneas, contou com duas conferências da convidada internacional, Marie-Hélène Brousse, os testemunhos de duas AEs, duas plenárias dos AMEs e uma deliciosa conferência com José Miguel Wisnik abordando
a solidão em Clarice Lispector16.
Uma jornada de grande rigor epidêmico e que por muitos momentos encontrou a arte como uma das respostas para a solidão. Então, para finalizar,valho-me da escritora que esteve presente em vários momentos da nossa
investigação:

“E havia luz demais para os seus olhos. De repente um repuxão: ajeitavam-no, mas ele não sabia: só tinha
mesmo era o terror de rostos inclinados para o seu. E ele não sabia de nada. E não podia se mexer livremente. As
vozes que para ele eram trovões, só uma voz era cantante: ele se banhava nela. Mas logo em seguida era depositado e vinha o terror e ele gritava entre as grades e viu cores que depois ele entendeu que eram azuis. O azul o
molestava e ele chorava. E o terror das cólicas. Abriam-lhe a boca e depositavam coisas ruins na boca, ele engolia. Quando era a voz cantante que lhe dava coisas ruins, ele suportava melhor. Mas era logo depositado entre as
grades. Sombras gigantescas rodeavam-no. E então ele gritava. A mínima luz de tudo isso é que ele acabara de
nascer. Tinha cinco dias de nascido.
Depois de mais velho ouviu sem entender: Este menino já não dá trabalho, mas quando nasceu dava choros
e urros. Agora felizmente é mais fácil de criá-lo. Não, não era mais fácil, nunca seria fácil. O nascimento era a
morte de um ser uno se dividindo em dois solitários. Agora parecia fácil porque ele aprendera a manejar o seu
terror secreto que duraria até a morte. Terror de estar na terra, com uma saudade do céu”. Clarice Lispector
NOTAS:
1 https://ebp.org.br/sp/jornadas/ix-jornadas/argumento-ix-jornadas/
2 AFFONSO, D. de C. B. Argumento Jornadas EBP-SP 2019 “Solidão”. In: https://ebp.org.br/sp/jornadas/ix-jornadas/argumento-ix-

-jornadas/
3 LAURENT, E.,O avesso da biopolitica. Uma escrita para o gozo. Contra Capa, Rio de Janeiro,

Novembro 2016.
4 FREUD, S. (1921) “Psicologia de grupo e a análise do eu”. In: Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud.
Rio de Janeiro: Imago Editora Ltda., vol. XVIII, 1976, p. 108.
5 AFFONSO, D. de C. B. Op. Cit.
6 Ibidem.
7 LACAN, J. Idem, O seminário, livro 11: os quatro conceitos da psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1990, p. 226.
8 AFFONSO, D. de C. B. Op. Cit.
9 LACAN. J., “Ato de fundação”. In: Outros Escritos, Jorge Zahar: Rio de Janeiro, p. 235
10MILLER, J-A.,“Teoria de Turim sobre o sujeito da Escola”, Opção Lacaniana online, nova série, Ano 7, Nº 21.
11 AFFONSO, D. de C. B. Op. Cit.
12 LA SAGNA, Philipe, “Do isolamento à solidão pela via da ironia”, Revista Coringa, n 44, EBP/MG.
13 BASSOLS, Miquel. Soledades. Disponivel em miquelbassols.blogspot.com
14 LA SAGNA, Philippe,“Do isolamento à solidão pela via da ironia”, Revista Curinga, Nº 44. EBP/MG.
15 LA SAGNA, Philippe,“D l’isolament ala solitude”,La Cause Freudienne, Nº 66. Paris ECF, 2007.
16 LISPECTOR, Clarice,A descoberta do mundo, Editora Rocco, Rio de Janeiro, 1999.

FEDERAÇÃO AMERICANA
DE PSICANÁLISE DE
ORIENTAÇÃO LACANIANA

Publicação FAPOL

42

O TERROR

VOLUME 9 - MAIO 2020

LacanXXI
R E V I S TA FA P O L O N LI N E

A QUESTÃO TRANS E A PSICANÁLISE

Em 1953, Harry Benjamin,
endocrinologista alemão, radicado nos Estados Unidos, introduz
o termo transexualidade e trata
seus pacientes com hormônios.
Em 1955, surge o termo
gênero, gender, graças a John
Money, psicólogo e médico
neozelandês, emigrado aos Estados Unidos. Para Money, gênero
define o masculino e o feminino
desde o cultural, além das diferenças biológicas.
Posteriormente, em 1968,
Robert Stoller, em seu livro “Sexo
y género”, introduz o conceito de
“identidade de gênero”. O texto de Stoller é recomendado por
Lacan, no Seminário 18, pela boa
Difusão A Psicanálise e os discursos na cidade. EOL Seção Santa Fé
observação clínica da casuística
sobre transexualismo apresentada ali.
Nos anos ’70, o termo gênero se estende nos textos do feminismo acadêmico anglo-saxão. Já alcançada nas
sociedades ocidentais, a igualdade de direitos de homens e mulheres com reconhecimento jurídico, a investigação feminista penetra na análise das estruturas sociais. Podemos mencionar Simone de Beauvoir, fundadora da
corrente feminista. Esta investigação recorre à oposição sex/gender como instrumento de análise entre os sexos,
pois as desigualdades entre homens e mulheres não podem ser explicadas por uma simples diferença biológica,
distinguindo o biológico do social. Quer dizer, o termo gender vai ser utilizado para afirmar que o feminino e o
masculino são construções sócio/culturais.
Menção a parte merece a política do movimento queer, que nasce nos EE.UU, nos anos ‘60. É uma reação
aos movimentos de gays e lésbicas que reivindicam poder gozar dos mesmos direitos que os heterossexuais. O
termo queer (esquisito, bizarro) reivindica uma diferença mais radical que se sustentaria numa prática particular
de gozo. Partindo desta perspectiva, se postula uma sexualidade performativa, o que quer dizer que, ao ser enunciada, realiza a ação que significa, por fora das categorias homem e mulher, mas também heterossexual ou homossexual. É a busca de uma nomeação a partir de uma prática de gozo. Trata-se de uma proposta de desidentificação
radical. Judith Butler, filósofa americana que parte de Foucault, Simone de Beauvoir, Freud e principalmente
Lacan, é um dos referentes teóricos. Em seus textos mais relevantes, Gênero em disputa e Corpos que importam,
Butler propõe uma multiplicidade de gêneros que não podem ser explicados pelo modelo dualista, um gênero
em construção. O sujeito de Butler é uma estrutura linguística em formação. Questiona a identidade de gênero e
propõe em seu lugar, a ideia de transgênero, termo que acolhe uma multiplicidade de traços e modalidades que
significam um rechaço ao ordenamento sexual estabelecido. Alberga gays, lésbicas, transexuais, travestis, andróginos, intersexo.
Do mesmo modo, se tomamos os desenvolvimentos de Freud, desde muito cedo – 1905, ano em que escreveu seus Três ensaios…–, poderíamos afirmar que foi um precursor destes movimentos. Foi Freud quem se fez
dócil à palavra e aos sintomas das mulheres, das crianças, dos loucos, subvertendo a ordem estabelecida de uma
dura época vitoriana.
A partir de Freud, sabemos que a sexualidade é inerente à criança desde o início da vida, ainda que a escolha do sexo não esteja de entrada. Para isso, é necessário percorrer um caminho de contingências, de encontros e
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desencontros, a partir dos quais, o parlêtre irá tomando uma posição sexuada. Neste movimento, o corpo irá se
construindo. Em dito percurso, jogam seu papel a anatomia, a biologia, o discurso circundante, familiar, social,
educativo, o desejo da mãe e o lugar da criança na fantasmática parental.
A respeito do transexualismo, ainda que Freud não o chamasse assim por ser um termo posterior, sim, ocupou-se do primeiro caso de transexualismo delirante que conhecemos como o Presidente Schreber. A hipótese da
leitura do caso é a defesa contra a homossexualidade, como causa de sua psicose. Freud coloca três tempos da
psicose. A fantasia “que bonito seria ser una mulher durante o coito”, prévia ao desencadeamento; logo, o período psicótico, com o delírio de ser uma mulherzinha; e depois, o período da estabilização com o delírio de ser “a
mulher de deus”. Esta mudança em mulher é o transexualismo delirante de Schreber.
Lacan fala pela primeira vez de transexualismo em 1957, no Seminário 4, e menciona ali um de seus pacientes transexuais, que tinha apresentado no dispositivo da apresentação de doentes.
Inicialmente, o transexualismo e a psicose mantêm alguma relação. Lacan pontua de que modo, na estrutura
psicótica, pode dar-se uma inclinação ao transexualismo, o que denomina “empuxo à mulher”, movimento pulsional que leva o sujeito a uma estabilização no campo da psicose.
Embora Lacan o aplique unicamente aos fenômenos foraclusivos, à psicose, este empuxo à mulher em nossa
época generalizou-se e podemos pensá-lo em sentido amplo. Isto permite considerar o transexualismo não necessariamente do lado da psicose.
Ora, podemos considerar o transexualismo como um sintoma da época?
Acreditamos que sim, na medida em que interroga o gênero, os modos de apresentação dos corpos, em
particular o corpo das mulheres, que pode se apresentar como o objeto mais precioso de uma civilização, porém
também pode se converter no mais descartado. 1
Porém, um fenômeno mais recente ainda é a proliferação deste sintoma em idades precoces, que o Outro
social nomeia como criançxs trans. Um exemplo conhecido, por ser o primeiro caso no mundo de mudança de
gênero aos 6 anos, em outubro de 2013, é o caso de Luana ou Lulu.
Este caso torna-se público e paradigmático a partir do relato que faz sua mãe, Gabriela Mansilla, no texto:
Yo nena, yo princesa. Luana, la niña que eligió su propio nombre.
O caso Lulu, que Éric Laurent nomeia como “a andorinha que anuncia a primavera”, por tratar-se justamente da primeira criança trans que na idade de 6 anos obteve seu novo DNI de acordo com a “identidade de gênero
auto-percebida”, tal como o indica o requisito legal, o que permite repensar a clínica com crianças à altura de
nosso tempo. Nem tanto à luz da metáfora paterna e da significação fálica, mas na orientação do último ensino
de Lacan. Este giro lacaniano permite localizar momentos de fixações precoces da sexuação infantil ou a modalidade segundo a qual, a criança é definida como objeto a. Permite retomar o pai, não em sua versão de proibição
freudiana, mas como uma função lógica, versões efetivas do pai que possibilitem modos singulares de inscrição
e regulação do gozo.
A partir da psicanálise, cabe-nos interrogar e interpretar os sintomas que são produzidos na civilização e que
se apresentam na clínica da infância e adolescência atual.
Então, se alienar-se de um lado ou do outro, feminino ou masculino, não resulta fácil, é porque há que supor
de entrada, um vazio real e não um núcleo de consistência e identidade. Um dos modos em que Lacan formula
esse vazio é com a afirmação: Não há relação sexual. Este axioma sublinha que há algo impossível no sexual, seja
este sujeito hetero, homo, trans, travesti, intersex. O possível neste campo torna-se invenção, solução individual,
sintoma singular.
Tradução: Pablo Sauce
NOTAS:
1 Laurent, É., “Las mujeres. Entre semblantes y síntomas”. Conferencia en la ELP, Mayo de 2016.

https://elp.org.es › las-mujeres-entre-semblantes-y-sintomas-reseña-sobre-la...
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POR UM NOVO TEMPO DE INTERPRETAR ...

Nos primórdios da psicanálise, a interpretação ocupou um
lugar de destaque, ao modo de decifração, tendo como referenciais
princeps, os sintomas e os sonhos.
Atravessando uma linha de tempo, configurada por 12 anos de
experiência, os praticantes da psicanálise - seguindo a orientação
de Freud - passaram a fazer uso
do manejo da transferência, como
modo clínico de produzir efeitos
de interpretação.
Pouco tempo depois, Freud
já dava mostras de entender o
inconsciente como o lugar privilegiado de um saber a ser construído na experiência. E foi com
a prática de analisar sonhos, que
Difusão Jornada da Escola Psicanálise Seção Bahia
ele chegou a tal conclusão, enunciando, em 1915, na conferência
“Premissas e técnicas de interpretação”, que “o sonhador sabe, sim, o que o seu sonho significa; apenas não sabe
que sabe e, por esse motivo, pensa que não sabe”1. Começamos a ver aí, uma abordagem da interpretação pelo
avesso, ou seja, considerada a partir de sua ausência e posta em questão no ponto em que falta.
Continuando a percorrer a linha do tempo, chega-se aos anos 50, com as primeiras considerações de Lacan
sobre a interpretação, cujo ponto de partida foi situar sua fonte na linguagem. Esta pontuação é, sobretudo, endereçada aos analistas pós-freudianos, cuja imprecisão sobre o lugar da interpretação se fazia notar, quando se
propunham, por exemplo, a lhe atribuir regras.
Em lugar de procurar regras, Lacan propôs modificações na teoria da interpretação. Para tanto, começou por
enunciar – ao visitar a interpretação dos sonhos, em Freud - que o deciframento significante do sonho deixa um
resto que não se presta à interpretação, o que Freud, na ocasião, apontou, chamando de umbigo.
Assim, a concepção de Lacan vai se sustentando sob a égide dos poderes da palavra e dos limites do sentido. Não se trata, portanto, de um jogo de palavras sem consequências. Inclusive, à medida em que Lacan vai
sedimentando sua construção teórico-clínica, vai conjugando a interpretação ao tempo, numa perspectiva lógica.
Nesta vertente, a fala e a escrita se estabelecem em tempos diversos. Exemplo, entre o registro de um significante
e um significado, há um tempo a ser considerado. E a perspectiva lógica se prende ao fato de que, tomando-a
como referência, não se pode dizer qualquer coisa. Caso contrário, o tratamento analítico correria o risco de se
ver reduzido à sugestão.
O propósito de Lacan, seguindo Freud, é manter a psicanálise distanciada de procedimentos estandardizados
e aberta à contingência. Diante deste propósito, perguntamos: o que fazem da interpretação aqueles que praticam
a psicanálise?
Fica claro que, ao contrário de decifrar, o analista de hoje se cala, faz silêncio, não interpreta. Nesse mesmo
ponto de origem histórica, está o começo da guinada teórica de Lacan que, partindo dos poderes da palavra, tenta
mostrar como delas se servir para obter efeitos de interpretação, isto é, como pela via dos significantes, atingir a
pulsão, ou ainda, como a partir do simbólico, atingir o real.
Para Lacan, no Seminário RSI,2 onde ele trabalha os três registros – Real, Simbólico e Imaginário – sob a
ótica da topologia, o efeito exigível do discurso analítico não é imaginário, nem tampouco simbólico: é preciso
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que seja real. É nesta linha de avanço que Lacan vai retomar as formações do inconsciente na perspectiva da
alíngua, considerando a homofonia significante l’une bévue (um equívoco) / UNBEWUST (inconsciente). É este
o lastro de uma nova doutrina do inconsciente que garante a subsistência da psicanálise no momento atual. O que
vai interessar ao psicanalista não é a representação, mas a diferença entre os significantes que se articulam para
representar o sujeito. E é justamente a introdução da diferença enquanto tal, que permite extrair da alíngua o que
é do significante. Consequentemente, o significante se torna signo.
Em nada do que inscrevemos de nós mesmos no campo do Outro, podemos nos reconhecer, o que faz Lacan
dizer, no Seminário 203, que o sujeito, como signo de um significante, é pontual e evanescente. E o saber que se
revela vem do significante Um que, contingencialmente, destaca-se de outros, introduzindo a diferença enquanto
tal. Esta perspectiva faz pensar que a intervenção do analista diz respeito a uma contingência que se refere ao
Um. É assim que a função da verdade muda de valor e o todo passa a ser concebido como um deslocamento da
parte. Isto é, o Significante Um (S1) instaura a ordem e a subsistência de uma cadeia significante, o que garante
a articulação do sujeito com o saber. Desta forma, na dimensão do impossível, torna a verdade, um produto do
“saber-fazer”, encarnando-se num significante de índice 1, enquanto meio-dizer ou semi-dizer.
Fica, então, bem marcada a distinção entre a clínica direcionada para o sentido, regida pelo significante
na vertente da representação, e a clínica direcionada para o não sentido, para o gozo, regida pelo significante na
vertente da diferença absoluta. O que marca a passagem de uma clínica para a outra é a introdução da categoria
de semblante, anunciada no Seminário 174 e, essencialmente trabalhada no Seminário 185, quando Lacan postula
que o analista deixa de operar na posição de semblante de objeto, mediante a suposição de saber, e passa a operar
sem a suposição de saber. Para dizer o quê? Segundo Miller, isto quer dizer que se atrelarmos a transferência
unicamente ao SsS, veremos que diz respeito somente à face motor - de abertura do inconsciente - deixando de
lado, a realidade do seu fechamento.
Podemos, então, entender que a suposição de saber pertence à categoria dos semblantes e se opõe a um objeto de gozo, que aparece em consequência do Real como impossível. Tais considerações constituem o caminho
para o entendimento da transferência em conformidade com o que norteia o último ensino de Lacan, vale dizer,
a inexistência da relação sexual, visto que, na perspectiva do significante, a transferência supõe uma relação. Isto
significa uma reação teórico-clínica da orientação lacaniana, a tudo que se pode entender como interpretável ou
articulável no inconsciente. Nesta linha, o atravessamento da fantasia promove uma revelação da fixação do sujeito a um encontro contingente com um objeto no campo do autoerotismo, o que se fundamenta no princípio de
que ali, onde se esperaria algo, não há nada.
Podemos tomar como orientação ao analista, a seguinte frase: “Quando [...] o espaço de um lapso já não
tem nenhum impacto de sentido ou interpretação, só então temos certeza de estar no inconsciente”6. Ela é vista
no Prefácio à Edição Inglesa do Seminário 11, e Miller7, dela se serve, para apontar a disjunção entre o inconsciente e a interpretação, o que marca o avesso do empreendimento freudiano de interpretar o inconsciente, e da
tese lacaniana de 1958 sobre o desejo e sua interpretação - ambos baseados na interpretação dos sonhos. Logo, o
significante do lapso é diferente do significante da interpretação e, portanto, não é um significante representativo,
por estar fora de uma articulação.
Neste campo, surge o indecidível, pois o Um encarnado em alíngua é algo que resta indeciso entre o fonema, a palavra, a frase, enfim, o pensamento. O que abala as duas funções do significante - a de significar e a de
representar - e nos faz entender que o que se tentou apreender no espaço de um lapso, já estava lá. Tais questões,
que surgem da própria experiência analítica, colocam-nos na perspectiva do semblante, promovendo uma abertura para o Real. Para um Real sem lei – um Real disjunto do simbólico – o que vai evidenciar que a experiência
analítica com base na perspectiva do Real sem lei, não se fundamenta na dimensão do todo, o que significa que,
na medida em que um $ se produz, via transferência, como objeto, está se fazendo algo com nada.
Em tal estrutura, em que o limite só aparece de modo artificial, mediante um encontro contingente, é preciso
levar em conta, o lugar de onde o analista intervém e os efeitos da intervenção. Vê-se, então, que, no lugar da
impossibilidade de fazer existir a relação sexual, a relação transferencial se inscreve a partir de uma intervenção
fundamentada numa clínica que não supõe a existência do Outro, mas considera o Um e em que a exclusão do
sentido no Real é o que permite a in(ter)venção.
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NOTAS:
1 Freud, S., “Premissas e técnicas de interpretação” (1915), Obras Completas, V. XV, Imago, Rio de Janeiro, 1980, p. 126.
2 Freud, S., O Seminário, Livro 22, R.S.I. (aulas de 10/12/1974 a 13/05/1975), inédito.
3 Lacan, J. O Seminário, Livro 20, Mais ainda (1972-1973), Zahar, Rio de Janeiro, 1985, p. 201.
4 Lacan, J. O Seminário, Livro 17, O avesso da psicanálise (1969-1970), Zahar, Rio de Janeiro, 1992, p. 209.
5 Lacan, J. O Seminário, Livro 18, De um discurso que não fosse semblante (1971), Zahar, Rio de Janeiro, 2009, p. 174.
6 Lacan, J. Prefácio à edição inglesa do Seminário 11 (1976), Outros Escritos, Zahar, Rio de Janeiro, 2003, p. 567-569
7 Miller, J.A., Perspectivas do Seminário 23 de Lacan, O Sinthoma (2006), Zahar, Rio de Janeiro, 2010, p. 199.

FEDERAÇÃO AMERICANA
DE PSICANÁLISE DE
ORIENTAÇÃO LACANIANA

Publicação FAPOL

LacanXXI
RE V I STA FA P OL ONL INE

O que Estamos
Trabalhando nas
Escolas da Fapol.
Textos Espontâneos

VOLUME 9 - MAIO 2020

LacanXXI
R E V I S TA FA P O L O N LI N E

ÉPOCA E PSICANÁLISE. UM PONTO
DE PARTIDA
Aníbal Leserre - EOL - AMP

Situamos o neoliberalismo como a força que se expande
e determina as coordenadas da
época. Um dos planos de fundo
desta presença, ao nosso entender, é o debate sobre a aceitação
ou rechaço a considerá-lo como o
emergente do fim da história. É a
“nova razão do mundo”, o único
mundo possível? Um debate que
não só se dá no plano das ideias,
mas que se dá nas ruas e se expande em conflitos de intensas densidades.

Mónica Biaggio - Vazio mediador. Tinta sobre papel, Abril 2020.

Em seu texto “Do Trieb de
Freud e do desejo do psicanalista”, sustenta que o conceito de Trieb se opõe a qualquer tipo de exploração tecnocrática, quer seja como recurso técnico ou pela categoria que formam os técnicos neoliberais. Dita exploração
implica em um exercício de poder a partir de uma posição de mestre (S1). Em torno desta questão, sustenta uma
questão absolutamente vigente no contemporâneo, à época: “…ela ruma para uma socialização que não poderá
evitar nem a eugenia nem a segregação política da anomalia.” A figura do analista tende a ser arrastada pelo
discurso da ciência rumo à eugenismo, quer dizer, ao serviço de melhorar a espécie humana, por um lado e, por
outro, é chamado a ser agente de um discurso segregativo, política da anomalia derivada da generalização do
discurso neoliberal. A psicanálise não poderá evitar estes fatos, mas, seguramente, não deve converter-se nem em
seu agente, nem em seu porta-voz.

O ANALISTA CIDADÃO
A posição que nos ensina Lacan, pode se localizar no que sustenta Eric Laurent, quando apresenta o analista
cidadão, para nos situar no campo do social. Trata-se de fazer existir a psicanálise com responsabilidade, já que
hoje, o lugar do comunitário tende a desaparecer à luz do discurso neoliberal e de suas estruturas disciplinárias.
A fórmula de Eric Laurent do “Analista cidadão” marca-se na teoria moderna da democracia:
“Os analistas hão de entender que há uma comunidade de interesses entre o discurso analítico e a democracia, mas, entendê-lo de verdade! É preciso passar do analista
encerrado em sua reserva, crítico, a um analista que participa, um analista sensível às
formas de segregação, um analista capaz de entender qual foi sua função e qual lhe corresponde agora”1.
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É enfático e claro e agrega em seu texto que o analista não tem que ser, de maneira alguma, um analista
neutro. Que deve participar com seu “dizer silencioso” que é distinto do silêncio, diria da neutralidade, do
resseguro do refúgio no consultório ou na instituição analítica. Totalmente o contrário, este “dizer silencioso” implica tomar partido de maneira ativa diante das paixões imaginárias, diante das identificações que
permitem o desencadeamento das paixões narcisistas. Implica manter a articulação entre normas e particularidades, mais além destas paixões narcisistas das diferenças, sem pensar que é o único e atuar com outros
para impedir que, em nome de uma universalidade, por exemplo, como o Neoliberalismo, se esqueça do
particular, da particularidade de cada um; mas também recordar que não se trata, tampouco, de subtrair de
alguém, sua particularidade não apenas por um universal, mas também por alguma razão humanista. Então,
diria que o analista cidadão tem claro, o desejo do analista, fazendo existir a psicanálise no social, transmitindo o interesse que tem para todos, a particularidade de cada um. Cito: “Não se trata de limitar-se a
cultivar, a recordar a particularidade, mas de transformá-la em algo útil, em um instrumento para todos”2.
No meu entender, o analista cidadão articula a posição de Lacan frente aos acontecimentos da época, que foi
a de não ceder frente aos embates que questionavam os princípios mesmos da psicanálise, participar ativamente nos debates contemporâneos, por exemplo, o debate democrático.
Toma relevo, a pergunta leninista: o que fazer? Por um lado, o apoio pleno ao sistema democrático enquanto sustenta direitos e a liberdade da palavra. E, por outro, mas, em íntima conexão, não nos refugiarmos
nos argumentos de neutralidade, questão que não nos obriga a tomar uma posição partidária, mas a sustentar
o desejo do analista. O desejo do analista, enquanto conceito, excede seu domínio de função no marco da
cura e se situa plenamente em relação aos discursos que pluralizam o social como marco simbólico. Trata-se
de nos situar sob as relações de domínio que implicam a treliça do social. Hoje podemos pensar o neoliberalismo no lugar do discurso do mestre (S1), sustentando “Sou o único”, com seus efeitos de dominação ou
captura dos sujeitos que, ao mesmo tempo, ordena o conjunto dos significantes (S2). Uma razão mais para
apoiar a democracia enquanto, “o discurso da democracia difunde S(Ⱥ). Não há significante último, só há
um lugar no qual vem se inscrever os significantes que nos permitem nos orientarmos e os valores que ocultam o buraco consistente em que não há valor final.”3.

SOB QUE TERMOS PENSAR A ÉPOCA
A diversidade que nos atravessa, é difícil agrupá-la sob um só termo. Por exemplo, encontramos análises que
põem seu peso na velocidade, na fugacidade acompanhada da fragmentação e do isolamento correlativo da depressão
que, segundo a OMS, em breve será a causa principal da incapacidade no mundo. Outros põem a ênfase no valor da
imagem, no instantâneo. Ou se destaca o empresário de si, auto referencial, o empreendedor, o cidadão consumidor.
Ou, em termos mais gerais, como a globalização, a flexibilidade, a desregulação, a sociedade do espetáculo, etc. Mas
também, nas mudanças que apontam ao marco simbólico. Para dar um exemplo: passar da palavra povo para gente; isto
tem a dimensão política de gerar o “esquecimento” de categorias políticas e ideológicas, sob a ideia de que são antigas.
No entanto, o que se esconde por trás é o processo de apagar a memória.
A generalização nos faz perder de vista o próximo; me explico: é simplesmente pensar que quando caracterizamos a época com um termo ou um conceito, tem que logo situá-lo nas coordenadas de uma região, de um
país, de uma cidade e, assim, seguimos reduzindo o entorno no qual temos nossa prática e sobre o qual, tratamos
de incidir com nossa ação.
Pensemos algumas coordenadas nomeadas a partir da matriz do mercado, onde os objetos e os indivíduos
não são considerados desde o ponto de vista de sua utilidade concreta, mas pelo seu valor de intercâmbio. Isto traz
junto, uma subordinação à abstração e a suas consequências destrutivas, já que o sujeito cai ou está impulsado por
signos vazios e abstratos que impactam na dimensão de vida, no afetivo, no sensível, nas escolhas, etc. É o que
vários autores situam sob a ideia de servidão voluntária, não apenas no imaginário, mas também no simbólico, já
que penetra na linguagem e alcança o núcleo do indivíduo. O indivíduo é falado pelas configurações neoliberais
e isto nos possibilita situar um ponto fundamental através da seguinte pergunta: alcança o núcleo do sujeito, tal
como o conceitualizamos a partir da psicanálise? Esta me parece uma das perguntas fundamentais para situar
nossa interpretação sobre a época, sobre o mal estar.
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Época que acrescenta a relação entre o objeto nada e a mercadoria, já que a busca por alcançar a satisfação
através do consumo, através de objetos que aparecem como a panaceia da felicidade, adia uma vez e outra, a
satisfação. É o cidadão consumidor-consumido, o indivíduo que caracteriza a época, que dá o clima da época.
Tradução: Mª Cristina Maia Fernandes
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NOTAS:
1 Laurent, E., Psicoanálisis y salud mental, Ed. Tres Haches, Buenos Aires, 2000, p.115.
2 Ibid.
3 Miller, J-A., Un esfuerzo de poesía, Paidós, Buenos Aires, 2016, p.52.
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A URGÊNCIA DE VIDA FRENTE À GUERRA
DE FACÇÕES1

Não é tarefa simples, no
contexto atual do Brasil, fazer
existir a psicanálise na política,
com o tema da lei e da violência,
considerando que não concebemos nossas atividades – seja o Fórum, seja a Conversação – como
movidas pelo imediatismo e pela
urgência de respostas aos graves acontecimentos políticos do
país. Temos tomado os devidos
cuidados e prudência para que a
decisão relativa à cada atividade
do La Movida Zadig seja objeto
de um necessário cálculo, pois, o
que se visa nelas, são as chances
de procedermos a interpretação
dos diversos discursos que busMarcelo Veras - EBPAMP - Fotografia. Série Tempo em Preto e Branco.
cam tratar os sintomas peculiares
das formações socioculturais do Brasil, como foi caso da corrupção e do racismo. É preciso ressaltar que esses
sintomas, de uma maneira ou de outra, atingem o dia-dia de nossa prática clínica, na medida em que concernem
diretamente à matéria de trabalho do psicanalista, a saber: o modo como o poder das palavras interage com o
campo lacaniano do gozo.

ACONTECIMENTO DISRUPTIVO
Quero dizer com isso que dessa vez não foi diferente, pois a escolha de realizarmos um Fórum a propósito
desse tema, exigiu-nos um tempo de reflexão sobre seu alcance e pertinência. O tratamento do problema nos
impele a levar em conta o acontecimento disruptivo recente, acontecimento que, a cada dia que passa, se revela
como um empecilho à implantação do Estado Democrático de Direito em nosso país. Refiro-me à vitória eleitoral
do candidato Jair Bolsonaro que, nas últimas semanas, intensificou a virulência agressiva de suas declarações –
algumas delas falsas - e o restante de cunho fortemente segregativo e violento. Dentre elas, surge a afirmação de
que não existe fome no Brasil e a referência aos governadores do Nordeste como “paraíba”. Negou-se, em tom
sarcástico, o assassinato de Fernando Santa Cruz durante a ditadura militar e afirmou-se, de modo peremptório,
que a jornalista Miriam Leitão mentiu quando disse que foi torturada. Quem pode negar que a violência assassina
dirigida aos caciques da tribo Wajãpi, por parte de garimpeiros ou outros, não seja fruto do discurso de incentivo
ao desmatamento e ocupação selvagem da floresta amazônica por parte do Presidente?
Nessas falas e atos do Presidente, não se trata, de modo algum, de uma suposta inabilidade política que
prioriza os detalhes de uma pauta secundária, pois elas advêm da mentalidade autoritária reinante, que evidencia
o quanto o uso do poder e da lei podem estar a serviço da violência. Em tese, a lei deveria se constituir como signo
da preservação da vida civilizada e do fato incontestável de que esta se apresenta como defesa daquilo que cotidianamente a ameaça sob o modo do que designamos como pulsão de morte. Afinal, qual valor poderia ter a lei e
todo o aparato jurídico que a sustenta, se não permitissem a realização da vida humana e de suas potencialidades?
Se a lei é constitutiva da estrutura do sujeito e da sociedade, ela é, portanto, fundamental e imperativa, opondo-se,
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igualmente, às pulsões destrutivas que não podem ser neutralizadas e debeladas pela simples enunciação de uma
interdição.

A LEI FORA DA LEI
É o que Freud testemunha em seu “Totem e tabu”, a saber: apenas há garantia para a vida civilizada com
a incorporação da lei, precisamente, a lei do Pai.2 Apesar da natureza heterogênea de ambas, a lei e a violência
não se opõem, tanto é que a primeira encontra seu fundamento último, na violência do assassinato do pai. Esse
princípio de que a lei é condição para o fato civilizatório é o que explica o apreço do psicanalista pelos valores
democráticos e republicanos. Quando se afirma que são realidades heterogêneas, isso não quer dizer que, muitas
vezes, na história da civilização, nos deparemos com situações e acontecimentos em que a lei se mostra incapaz
de conter o furor destrutivo e agressivo do homem. Ao caminhar junto com a violência, a lei pode estar fora da
lei e, portanto, tornar-se apenas um álibi do fator coercitivo do poder do Estado. O psicanalista não deverá ficar
inerte diante da lei que se confunde com a violência mortífera, veiculada pelo retorno da ferocidade insensata do
pai, como é o caso da barbárie nazista ou fascista.

a fusão dos dois fenômenos pode vir a ocorrer num momento posterior, mas o que acontece no Brasil de hoje é a formação de novas estruturas criminosas, que disputam o poder
local com outras organizações do mesmo tipo e sua associação com o poder político não
é, ainda, inteiramente explícita. O assassinato de Marielle prova que já existem conexões
entre a esfera criminal e a esfera política que geram muitas apreensões, porém não podemos igualar as milícias fascistas, que agiam à luz do dia, aos grupos criminosos atuais.4
O filósofo esclarece ainda, que antes que
um partido político totalitário ocupe o poder, se fez necessário uma lava emocional que
circula na sociedade, dispostos a renunciar às conquistas democráticas, para defender
teses extremas em matéria de política e no plano dos costumes. Não há no Brasil, um
partido de índole fascista que tenha conquistado o Estado e que pretende controlá-lo totalmente.5
Levando em conta essas considerações, é possível propugnar a existência, no Brasil de hoje, de uma dimensão cultural ou ideológica do fascismo, que visa a pureza higiênica do laço social e que se faz presente sem a
dimensão institucional partidária que, amparada por milícias ou grupos paramilitares, se mostra em condições de
se apoderar do poder de Estado.
Ao contrário do que acontece com os regimes fascistas típicos, Bolsonaro foi eleito quase sem apoio de
um verdadeiro partido. Por outro lado, como afirma Bignotto, “ao seu redor, encontram-se diversos movimentos
extremistas que investidos de uma missão de regeneração social e em guerra contra os adversários políticos que
deveriam ser eliminados da cena pública”.6 Deve-se frisar que essa missão de regeneração é o fator fundamental
para a instalação do fascismo cultural que está na base dos discursos e das práticas de intimidação dos inimigos
que se recusam a compartilhar com as ideias do chefe político autoritário no poder.7 No fundo, essa prática de
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Não se pode dizer que as relações entre a lei e a violência no Brasil de hoje são próprias de um regime,
abertamente e explicitamente, fascista. O filósofo político Newton Bignotto se pergunta se não seria mais simples
nos limitarmos a conceber os impasses atuais nos termos do passado autoritário brasileiro e pensar que há algo
semelhante a um estado de exceção, sem o recurso dos dispositivos totalitários extremos e sem rechaçar o arsenal
jurídico vigente. Segundo ele, não se pode, contudo, negligenciar que o que acontece hoje no Brasil assemelha-se
a muitos elementos que estiveram presentes no nascimento de muitas experiências totalitárias.3 De um lado, “a
existência de milícias nas periferias das grandes cidades brasileiras não pode ser inteiramente confundida com o
papel político que as organizações paramilitares tiveram na Itália fascista”. Por outro, é claro que
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segregação e extermínio do inimigo é apenas um índice da extensão e do nível de gravidade em que a guerra
de facções se configura e toma assento nos dias de hoje. Ao tomar o caso brasileiro como exemplo das relações
atuais entre a lei e a violência, admite-se que não somos uma exceção no cenário político mundial contemporâneo. Como propõe Bignotto, tanto o modelo do estado de exceção quanto o do fascismo institucionalizado como
ideologia de Estado, a partir da qual afirma-se a realidade irredutível e totalitária de um regime político, são insuficientes para dar conta das nossas especificidades. O autor argumenta que no Brasil, embora as leis e instituições
democráticas continuem a existir, elas são ineficazes para frear o ímpeto das partes que ambicionam o poder.8
Parece-nos essencial admitir que um dos fatores catalisadores do fascismo cultural com consequências incalculáveis para as relações entre a lei e a violência é a presença, no ambiente político do país, do que se designou antes,
como guerra das facções.
Nesse contexto, o que reforça essa tendência neo-obscurantista é o fato de que as partes se comportam como
facções, que colocam suas ambições e seu desejo de poder acima de qualquer consideração sobre o interesse público expressos nos diversos modos de fazer laço social. Os vários atores que participam da vida pública, sejam
eles os partidos políticos, sejam os grupos econômicos e os corpos institucionais em geral, se colocam todos do
ponto de vista dos interesses das partes que, por sua própria dinâmica conflituosa, deixam o país à deriva de soluções e direções compatíveis com uma sociedade democrática e republicana.9 Acreditando todos terem razões
suficientes para ocupar, cada vez mais, uma parcela maior do poder, fazem do cenário político, um terreno de
guerra, no qual só importam os desejos particulares.10 A guerra de facções é mais um dos agentes que impulsionam a violência fora-da-lei, violência confundida com a tirania da pulsão de morte e, portanto, fora do laço social
concebido como escritura dos discursos que se orientam em função da estrutura do desejo, e não como em Freud,
por meio da identificação que enlaça as massas.

Para a política lacaniana, “não depor as armas diante dos impasses atuais da civilização”,11 o que pode ser
traduzido, em nosso caso, pela deterioração aguda da performance do Estado Democrático de Direito, supõe reforçar e fazer valer o laço social. No tocante à clínica da civilização, o laço social constitui uma resposta possível
às vicissitudes da pulsão de morte estimulada pelo ambiente atual das guerras de facções. Para se orientar melhor
nessa clínica, em que se visa às solicitações de “urgência de vida”12, frente ao risco da barbárie, é preciso uma
apreciação mais detida dos impasses atuais, encarnados pela larva emocional própria do fascismo cultural. No
tabuleiro dessa guerra, a facção que faz apologia da ditadura e da tortura, cultua o fanatismo das armas, justifica
as decapitações em presídio, coloca-se como inimigo do meio ambiente, propaga a censura à imprensa e, por consequência, se define por uma concepção política em que prevalece o discurso do ódio. Nesses discursos, em cujo
horizonte reside um teor mortífero, há um método que, em última instância, busca alcançar e preservar o poder
de comando13. Acentua-se, assim, a presença de um chefe político que se dedica a proferir falas desorientadas e
atrapalhadas, fruto de seus improvisos disparatados.
Capta-se, nessas falas, um fator estabilizador da debilidade de um Presidente, cujo exercício do poder oscila
entre uma narrativa de arrogância e truculência e, outra, dos argumentos limitados e rasos que, por meio do uso
de um estilo calculadamente informal e grotesco, obstina a seduzir seus eleitores para seu projeto de país. No
contexto atual da guerra de facções, estas últimas encarnam projetos e direções civilizatórias distintas e opostas.
No entanto, se há um método nessas políticas neo-obscurantistas e retrógradas, o campo democrático e republicano não deve morder a isca e incorrer no erro de adotar orientações precipitadas e radicalizadas de confronto,
focalizadas apenas nos conflitos que tiveram origem em nosso passado recente. Ainda que se possa questionar sua
competência para intervir nesse domínio político-social, contudo, como o próprio Lacan afirma, “o psicanalista
se coloca como guardião do coletivo”14.
É difícil perceber essa função de guardião, porque o psicanalista está condenado a ler e a interpretar aquilo
que não vê. Assume, portanto, a convicção de que o ato interpretativo do invisível incide sobre a ação corrosiva
da pulsão de morte sobre o sujeito e, evidentemente, com repercussões sobre o laço social. Em psicanálise, o
inconsciente é sempre transindividual, ou seja, remete sempre ao fato de que sujeito se constitui e se realiza por
obra do que recebe do Outro. Interpretar esse invisível próprio do que pode ser a satisfação silenciosa, agressiva e
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NOTAS:
1 Em “A lei e a violência”, intervenção na Abertura do Forum La Movida Zadig/Doces Bárbaros, ocorrido Rio de Janeiro, em 03 de agosto de 2019.
2 Freud, S. “Totem e tabu” (1913), Edição Standard das Obras Completas de Sigmund Freud, V. XIII. Rio de Janeiro, Imago, 1972, p. 170.
3 Bignotto, N. “Essai sur les idées démocratiques au Brésil. (1889-2018)”, Cicle de Conférences à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales,
Paris, março/abril, 2019, inédito.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ibid.
7 Ibid.
8 Ibid.
9 Bignotto, N. “A política desconstruída: a guerra de facções e seus outros”. In: Novaes, A. (org). Dissonâncias do progresso. São Paulo: Edições
SESC, 2019, p. 111-136.
10 Ibid.
11 Lacan, J., “A psicanálise. Razão de um fracasso” (1967), Outros escritos, Rio de Janeiro, Jorge Zahar Ed., 2003, p. 349.
12 Alberti, C. “Urgence et satisfaction”, Quarto, n. 121, Bruxelles, 2019, p. 36. Ver também: Lacan, J., O Seminário, Livro 7, A ética da psicanálise
(1959-1960), Jorge Zahar Ed., Rio de Janeiro, 2008, p. 62: “Alguma coisa quer. A necessidade (besoin) e não as necessidades (besoins). A pressão, a
urgência. O estado de Not des Lebens é o estado de ‘urgência da vida’” (grifos nossos).
13 Azevedo, R. “Método da loucura derrotará Bolsonaro”, Folha de São Paulo, agosto, 2019. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/
reinaldoazevedo/2019/08/metodo-da-loucura-derrotara-bolsonaro.shtml.
14 Lacan, J., “Da psicanálise em suas relações com a realidade” (1967), Outros escritos, Rio de Janeiro, Jorge Zahar Ed., 2003, p. 349.
15 Freud, S. “Moisés e o monoteísmo” (1939 [1934-38]), Edição Standard das Obras Completas de Sigmund Freud, V. XXIII. Rio de Janeiro, Imago,
1972, p. 128-133.
16 Lacan, J., “Da psicanálise em suas relações com a realidade”, op. cit., p. 349.
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violenta da pulsão, é o que faz Freud em “Moisés e o monoteísmo”15. É com a vida do “grande homem” Moisés,
que se pôde responder aos discursos e aos atos de extermínio do nazifascismo, cuja obstinação maior, era impor
a pureza da raça ariana, assumindo as consequências da destruição devastadora de toda forma de laço social existente no planeta.
Não se desconhece que a segregação, própria da ordem simbólica, faz parte da estrutura de diferenciação
necessária ao que faz laço social. Porém, como a vida civilizada se define por conter em seu cerne, o heterogêneo
e seus restos, essa estrutura de diferenciação não deve e nem pode se transformar em motivação para uma causa
mortífera, que se confunde com uma política de ódio e extermínio do outro. Se o trabalho da civilização gera,
por si só, essa estrutura de diferenciação, esta não deve se constituir como motivo para as práticas segregativas
e de extermínio do gênero humano. A meu ver, esse é o interesse de Freud, em “O homem Moisés e a religião
monoteísta”, quando procura mostrar que o povo de Israel, enquanto povo escolhido, além de instituir os valores
universais e fundamentais do monoteísmo, tem, como acontecimento maior dessa empreitada histórica, a presença do herói e grande chefe, cuja origem é egípcia.
Não importa se essa afirmação é uma verdade comprovável e em conformidade com o fato histórico de
surgimento da religião judaica monoteísta, pois lhe interessa, antes de tudo, extrair o estrangeiro do centro da familiar identidade judaica. Ao esclarecer esse caráter infamiliar e estrangeiro, ele mostra que todo judeu está para
além da raça, da língua e de todo traço de identidade que lhe seja inerente. É, portanto, essa ausência de qualquer
essencialismo, que o torna objeto de práticas e discursos segregativos. Porém, é nítido que, com essa obra, o
fundador da psicanálise interpreta, de modo antecipado, o futuro abominável das relações entre a civilização e
seus restos heterogêneos e, sobretudo, as consequências disso para todo projeto civilizatório compatível com a
urgência de vida do falasser. Ser guardião do coletivo16, nesse momento grave pelo qual passa o país, é saber que
toda resposta que se faz no horizonte, de fixações identitárias, segregativas e violentas, apenas reforçará o triunfo
da facção que abraça projetos que deixam escapar os valores civilizatórios e republicanos, pois esta visa à higiene
do que consideram como os restos inumanos do povo brasileiro.
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A PSICANÁLISE FRENTE AO RACISMO
Liliana Szapiro - EOL - AMP

DO PRÓXIMO
Amarás ao próximo como a ti mesmo. Freud transforma ironicamente esta sentença bíblica e nos coloca:
“É precisamente porque teu próximo não é digno de amor, mas, pelo contrário, é teu inimigo, que deves amá-lo
como a ti mesmo”.1
Diz-nos Lacan, com relação à questão:

E, assim, o próximo está
sempre a um passo de converter-se
em inimigo.
Se o outro mais próximo é sempre uma ameaça, perguntamo-nos,
então, como é que não estamos em
pé de guerra permanente. Tentar responder a esta pergunta nos leva a refletir sobre o pacto primeiro. Assim,
recordamos a colocação freudiana3
acerca de que na origem está o proto
pai, figura mítica na qual se projeta o
desejo de açambarcar todos os bens
e todos os gozos. Os filhos o assassinam, diz Freud, mas depois, sob o
peso da culpabilidade, elevam o pai
odiado à figura de um pai idealizado
do amor, um pai todo amor que ama a
todos os filhos por igual. É em nome
do pai morto que os filhos pactuam
Sérgio de Campos - EBP AMP - Fantasias. Óleo sobre tela.
um contrato social, submetendo-se
voluntariamente à Lei. Lei, contrato,
que estabelece um laço entre eles. A ligação entre os irmãos evidencia, pelo pacto com o pai morto, a referência a um lugar
simbólico, a entrada em jogo de um referente comum, que, se não os une fraternalmente, ao menos os localiza em situação de
poder comparar-se uns aos outros.
O próximo, então, é aquele a quem me ligo, não sem ambivalência, em torno do pai morto. Aquele a quem reconheço
— tanto como me reconheço — devedor de uma referência que nos supera.

A DESQUALIFICAÇÃO DO OUTRO COMO PRÓXIMO. O RACISMO
Agora, se houve contrato social, como pensar os extermínios do outro dos quais a história não para de testemunhar? Por exemplo, Tzvetan Todorov4 assinala que a conquista da América foi um dos maiores genocídios da história.
Tomando as notas da época em que Colombo chegou à América, dizem que uma das questões centrais da conquista
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[...] cada vez que Freud se detém, como que horrorizado, diante da consequência do
mandamento do amor ao próximo, o que surge é a presença desta maldade profunda que
habita no próximo. Mas, daí, ela habita também em mim. E o que me é mais próximo do
que esse âmago em mim mesmo, que é o do meu gozo, do que não me ouso aproximar?
Pois assim que me aproximo – [...] - surge essa insondável agressividade [...].2
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girava em torno da língua dos indígenas. Colombo negava-se a reconhecer que era uma língua diferente, a ponto de
sentenciar que não era uma língua e enviou, então, seis indígenas à Espanha, para “que aprendam a falar”.
Ou a língua do conquistador ou nenhuma. Nega aos indígenas, a característica mais definidora do humano,
que é o haver pactuado a prática de uma língua.
Porém, mais frequentemente, o que desqualifica o outro como próximo não é a língua, mas algo mais sutil e
escuro: seu suposto modo de gozo. A respeito disso, J. Lacan nos coloca que, no racismo, se trata de considerar o
gozo do outro como “subdesenvolvido”.5 Assim, o ódio, enquanto ódio ao ser do outro que justifica sua abolição,
se pôs em jogo em tempos mais recentes no assassinato de milhões de judeus e dezenas de milhares de ciganos,
pelos nazistas. Foi uma matança em massa, planejada, que não apontava às cidades, cujos territórios queriam ocupar, mas aos que “eram” judeus, aos que “eram” ciganos. Quer dizer, ao ser do próximo, mas sustentando que o
outro não era um próximo. Foram aniquilados por serem diferentes, ainda que compartilhassem ou até fossem até
professores da mesma língua. Foram assassinados porque era suposto a eles, uma modalidade de gozo diferente
e, por isso, ameaçadora. Seu extermínio foi apontado, não importava a qual grupo social pertenciam, nem se eram
compatriotas ou estrangeiros; era a condição própria de seu ser o que se atacava, o que se queria destruir.
M. Foucault explica que o discurso racista, o discurso do que ele chama a luta de raças (que é posto em
forma no século XVII, quer dizer, no momento em que começa o desenvolvimento científico mais rigoroso), é
reorientado e se converte no discurso de um poder centralizador6. Assiste-se, então, diz Foucault, ao aparecimento
paradoxal de um racismo de Estado, à violência que uma sociedade exerce contra parte de si mesma, contra seus
próprios produtos. O Universal tem sempre o efeito de segregação do particular. Particular que retorna à maneira
desta parte maldita, da qual nos fala Bataille.7

Quando, em Televisão8, perguntam a Lacan sobre por que ele pressagiava uma ascensão do racismo, responde que:
No desatino de nosso gozo, só há o Outro para situá-lo, mas na medida em que estamos separados dele”. (...) “Somando-se a isso a precariedade de nosso modo de gozar,
que agora só se situa pelo mais-de-gozar (...), como esperar que se leve adiante a
humanitarice de encomenda de que se revestiam nossas exações?” Deus, ao recuperar
com isso a força, acabaria por ex-sistir, isso não pressagia nada melhor que um retorno de seu passado funesto.
Está nos dizendo que Deus, sendo ele A Lei, poderia chegar a ex-sistir no real. E que isto não pode ter outra
consequência, senão a do “retorno de seu passado funesto”. Está se referindo, entre outras questões, supostamente, ao nazismo. Ao sustentar Deus como a Lei absoluta, posso justificar que “o outro não é mais que o que
eu disponho”, o que articula um discurso do poder com a existência que justifica que aniquile o outro que não
reconheço como próximo.
O mundo atual dá prova disso. O ódio se manifesta hoje em dia, ainda na guerra das religiões, no despertar
dos nacionalismos, nas diversas formas de xenofobia e no auge dos fundamentalismos que estimulam o ódio, ódio
que, no dizer de Jacques Assoun, 9 se esforça por perpetuar ao infinito, um Um não serial, que permitiria constituir
um Outro totalmente odioso, esse Deus obscuro, do qual nos fala Lacan.
Considero que esta questão se coloca em jogo neste momento na América Latina, na ascensão dos totalitarismos apoiados em grupos de fanáticos religiosos, tanto no Brasil como na Bolívia. É assim que agora na
Bolívia, os novos governantes justificam suas ações no amor a Deus e queimam a whilpala (bandeira dos povos
originários), como gesto civilizador.
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Também, certamente, do outro lado do planeta, nos fundamentalismos islâmicos que justificam a matança
do outro pela obediência a esse Deus único que não se assenta no Nome-do- Pai, segundo nos disse J.-A. Miller.
Este autor também coloca que, no caso das matanças perpetradas pelos fundamentalismos, o sujeito identificado
como servidor do desejo de Alá, se torna agente da vontade de morte inscrita no Outro. Acrescenta Miller:10
Neste desvio do Islã que é o Estado islâmico, não há fascínio algum pela causa perdida,
nem história alguma de castração. Há ali: corto a cabeça do outro e estou no narcisismo
da causa triunfante, não no da causa perdida.
Quer dizer, não se trata aí, de um gozo situado pelo objeto a como causa. E, como pressagiava Lacan, “Deus
recuperou com ele a força”.11

O LUGAR DA PSICANÁLISE
O discurso da Psicanálise está articulado à lógica modal que possibilita o singular, não ao Universal, ao
qual está associado esse Deus obscuro. E é em relação ao desejo singular do sujeito, onde a psicanálise busca seu
lugar na civilização. É aí que sustentamos a incidência de nossa práxis que, ao reintroduzir a singularidade do
sujeito desejante, propicia um vínculo diferente com o outro, abrindo-se, assim, o horizonte de uma convivência
possível.

NOTAS:
1 Freud, S., O Mal-estar na civilização (1930 [1929]), Obras Completas de Sigmund Freud, V. XXI, Edição Standard Brasileira, Rio de Janeiro: Imago
Editora Ltda, 1974, p. 132.
2 Lacan, J., O Seminário, livro 7, A Ética da psicanálise (1960), Rio de janeiro: Jorge Zahar Editor, 1991, p. 227.
3 Freud, S., Totem e Tabu (1913), Obras Completas de Sigmund Freud, V. XIII, Edição Standard Brasileira, Rio de Janeiro: Imago Editora Ltda, 1974,
p. 20.
4 Todorov, T., La conquista de América. El problema del otro (1982), Siglo XXI Editores S.A, México D.F, 1987.
5 Lacan, J., “Televisão”, Outros escritos, Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2003, p. 533.
6 Foucault, M., Genealogía del racismo, Editorial Altamira, La Plata (Argentina), 2006.
7 Bataille, G., La parte maldita (1949), Icaria Editorial, Barcelona, 1987.
8 Lacan, J., “Televisão” Op cit., p. 533.
9 Hassoun, J., El oscuro objeto del odio, Editorial Catálogos, Buenos Aires, 1999, p. 30.
10 Miller, J.-A., “En dirección de la adolescencia” (2015), El psicoanálisis. Revista de la escuela lacaniana de psicoanálisis del campo freudiano,
Número 28, Textos del Siglo XXI. http://elpsicoanalisis.elp.org.es/
11 Lacan, J., “Televisão”, Op cit. p. 533.
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OLHE UMA MÃE
Osvaldo L. Delgado - EOL - AMP

Diante da perda de um ente
querido, perdemos o lugar de falta
que representamos para este. Nela
não está em jogo só a dimensão
de objeto a e no lugar do amado,
mas também a de deixar de ocupar o lugar de ser uma falta.
Se o Outro está desaparecido, nem vivo nem morto, é
impossível deixar de ocupar um
lugar de falta. Mas também pode
ocorrer, e ocorre, encarnar ainda
mais esse lugar. Não há nem desapego com respeito ao objeto, próprio de um luto chamado normal
por Freud, nem um processo de
melancolização. Ao contrário, se
pode produzir um potente desejo
de seguir encarnando esse lugar.
O se passou com as mães
da Praça de Maio? Chamando-se
“Mães” afirmaram que o objetivo
do desaparecimento era impossível. Esse termo não foi uma apelação, mas uma nomeação.
Essas Mães conseguiram
encarnar o paradigma ético da
sociedade argentina. Este paradigma diz que é proibido satisfazer-se torturando e assassinando. Aquele que transgrede
esse limite ético, será julgado
e condenado. Fazer desaparecer pessoas implica no ato mais
Alejandra Korek - EOL AMP - O que estamos fazendo III – Colagem analógica 2017.
cruel à humanidade.
Chamaram a si mesmas de “Mães”, o nome que marcou a impossibilidade estrutural do desaparecimento.
Por isso as chamaram de “loucas”. Produziram o ato que inscreveu para sempre o NÃO ao supremo sacrifício
sádico oferecido aos deuses obscuros: não, não desaparecerão jamais.
O que se produziu nestes seres que usam na cabeça a fralda de seus filhos e suas fotos que nos olham? A
experiência é semelhante a que nos descreve Maurice Blanchot em Thomas el oscuro: “Ele é inclusive a última
possibilidade que tenho de ser visto quando já não existir. Esse olhar que continua vendo-me em minha ausência.
É o olho que meu desaparecimento, à medida que se faz mais completa, exige cada vez mais para perpetuar-me
como objeto de visão”.1
Como bem o formula Lacan em o Seminário 11, Freud nos ensinou o valor da pulsão escópica como aquela
que “elude de mais completamente o termo da castração.”.2
FEDERAÇÃO AMERICANA
DE PSICANÁLISE DE
ORIENTAÇÃO LACANIANA

Publicação FAPOL

59

I.

LacanXXI

VOLUME 9 - MAIO 2020

R E V I S TA FA P O L O N LI N E

II.
Ana María Careaga coloca que “muitos familiares relatam distintas circunstâncias em que, acreditando ver
a seus filhos na rua, alguns contam que se aproximaram da pessoa para ver se esta era ou não seu familiar desaparecido; outras dizem que, frente a possibilidade, no puderam olhar”.3,4

Diante destes episódios podemos rapidamente dar conta do campo do olhar na economia de um luto em
estado de suspensão, em vivo nem morto, desaparecido.
Mas o que imediatamente nos chama a atenção é quando “não puderam olhar”. ¿É só para proteger-se da
possibilidade da decepção? ¿Ou se trata da esquize do olho e o olhar que poderia tornar-se sinistro?
Se trata só de olhar, ou de ser olhado por esse olhar do Outro? ¿Ser visto, vendo?
Dizem que diante da possibilidade de que fosse o familiar, não puderam olhar, sem esclarecer se era pelo
temor de que fosse ou que não fosse. Podemos pensar, simplesmente, que se trataria do segundo. Mas isto não
esclarece a questão.
Lacan no Seminário 11 nos diz que: “É por isso que ele é, mais que qualquer outro objeto, desconhecido, e
é talvez por essa razão também que o sujeito consegue simbolizar com tanta felicidade seu próprio traço evanescente e punctiforme na ilusão de consciência de ver-se vendo-se em olhar se elide. Se então o olhar é esse avesso
da consciência, como vamos tentar imaginá-lo?”.6
Se não vejo o vejo olhar-me, o desaparecido segue me olhando, e sigo sendo uma falta para esse Outro que,
como a lata de sardinhas no exemplo de Lacan, me olha, e esse olhar constitui o sentido de minha existência.
No capítulo XVI do curso El ultimísimo Lacan, denominado “Lo visual”, Jacques-Alain Miller formula um
fato clínico que se apresenta no último ensino de Lacan. Este fato clínico é a inibição para imaginar. Diz Miller
“o fato clínico maior é a hiância que segue presente entre o imaginário e o real”.7
Há continuidade, para Lacan, entre o sonho, a poesia, a filosofia, o fantasma e o delírio, em o que “se vê ao
simbólico passar ao imaginário”.8 Destaco aqui, a elaboração que desenvolvo, para o fantasma. Por sua vez, em
uma análise trata-se de superar a hiância entre o imaginário e o real.
Podemos acaso ler como a inibição que destaca J.A. Miller –a partir do ultimíssimo ensino de Lacan – esse
ato onde, diante da possibilidade de que fosse o familiar, não olhar?
O olhar afetaria a economia fantasmática, e superaria a hiância entre imaginário e real, mas não mediante
uma análise, mas uma passagem ao ato impossível de suportar?
Mãe, ao mesmo tempo te sigo vendo enquanto me vês, sigo existindo no lugar de teu olhar, ainda que não
olhes desde onde eu te vejo! Mãe, vês que queimo!
Tradução: Jussara Jovita Souza da Rosa
NOTAS:
1 Blanchot, M., Thomas el oscuro, Editorial Pre-textos, Valencia, 2002, pp. 86-87.
2 Lacan, J., O Seminário, livro 11, Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise (1964). Rio de Janeiro: Zahar, 2008. p. 78.
3 Careaga, A. M., “Terrorismo de Estado. Justicia y psicoanálisis. Tomar la palabra”. En Delgado O. (comp.) Consecuencias subjetivas del terrorismo
de Estado, Grama ediciones, Buenos Aires, 2015, p. 63
4 N. da A.: O sublinhado é meu.
5 Careaga, A. M., Op. Cit., p. 65.
6 Lacan, J., Op. Cit., p. 83.
7 Miller, J.-A., El ultimísimo Lacan, Editorial Paidós, Buenos Aires, 2012, p. 258.
8 Ibid., p. 258.
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“(…) avós que buscam rostos parecidos aos que poderiam ser seus netos, de filhos que
buscam em outros pais da geração dos seus, identidades arrancadas para poder escrever-se e reescrever-se incessantemente”.5
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A SOLIDÃO DA INVENÇÃO
COMPARTILHADA

Uma massa pode erigir alguém como líder, colocando-o no
lugar de seu ideal, de seu supereu
ou como um “Nome”1. O que
determina sua eleição? Ela está
orientada pelo líder, pela massa,
pela época? O condutor ocupa o
mesmo lugar psíquico para todos
e cada um dos que formam o grupo? A escolha que se leva a cabo
propiciará, de alguma maneira, o
tipo de relação que se estabelece
entre os membros?
Essas são algumas das perguntas que me formulo. Interessa-me, particularmente, pensar a
massa que se constitui em torno
do líder que opera como Um-Nome2.
Em que consiste essa modalidade de identificação? Que
operação se produz para que se
desencadeie?
Para introduzir o tema, considero a observação feita por Éric
Laurent, a respeito da condição
propícia de um líder político à alLiliana Zaremski - EOL AMP - Fotografia Sem titulo
tura da época: “A política implica
inventar limites que girem ao redor da busca de algo que permitiria fazer cessar esse empuxo que aparece de
maneira tão destrutiva, tão superegoica”.3
Se o modo de exercer a função não determina a condição com que cada um dos membros da massa se enlaça
ao líder, ainda assim, ele modula a forma e influencia no laço que se estabelece entre os membros. Diria mesmo
que essa forma de liderança que queremos tratar aqui, o líder-Nome, só se torna tal, em certas condições muito
particulares: depois de ter ganhado a confiança dos que recentemente se tornaram membros da massa; antes houve somente algo da ordem de uma aposta (e talvez, em alguns casos, nem mesmo isso).
O que se põe em jogo e determina a identificação é “a confiança inédita em um nome”4 que poderia conduzir,
em certa medida, a um “novo amor”5, no sentido em que assinala Laurent: um amor que é proteção frente ao gozo.
Confiança em um nome, no lugar de amor ao líder-Ideal, o temor ao líder-supereu.
A confiança surge como consequência da constatação da sustentação de uma posição ética por parte daquele
que encarna o nome, quer dizer, a posteriori. Diz Laurent:
Vemos esforços para buscar limites que não vêm mais nem da tradição, nem dos sistemas
de moral existentes (…) Esta solidão de cada um é também um efeito da queda do patriarcado. Não há mais grandes identificações comuns. (…) um líder (…) que funciona da boa
maneira e permite fazer suportar esses movimentos de gozo e de ódio e canalizá-los de
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uma maneira que não seja destrutiva (…) Agora não há mais uma autoridade baseada em
discursos estabelecidos, mas antes surge de todas essas tentativas distintas que são modos
novos de inventar limites, responsabilidades, encarnações e um leque de soluções muito
diversas que são testadas em diferentes países”. 6
Poder sustentar isso que nos propõe Laurent, requer uma posição que é, por um lado, de responsabilidade
frente ao próprio gozo e, por outro, de poder suportar a solidão do ato conforme o desejo por parte daquele que
se ocupa em canalizar os movimentos de gozo e ódio de uma maneira que os torne menos destrutivos. Isso faz
com que o líder-Nome só possa ser um a um. Por condição lógica, a singularidade (o estilo) está tão em jogo, tão
exposta nesse tipo de líder, que só encarna a função não-toda por completo (diferentemente das outras formas de
liderança), algo permanece contingentemente na função lógica do impossível.
O que é se identificar a um nome? Identificar-se a um nome é se identificar ao homem ou ao seu lugar, ou é
se identificar ao que esse nome porta?
Nomear é circunscrever, delimitar um vazio sem preenchê-lo. Laurent nos orienta:

Esse tipo de liderança, pela posição estrutural em que se encontra, que não é a do significante mestre, é
muito mais dependente da massa que as outras duas formas. Condiciona um tipo de relação que é de implicação
lógica. Um líder assim posicionado convoca implicitamente à massa, não a uma atitude de subordinação passiva (tal como descreve Freud a respeito das estudadas por ele: submissão a uma figura forte, a perda da vontade
própria, o predomínio do afetivo sobre o intelectual e a capacidade de moderar-se e de diferir a ação), mas que
exige por parte dela, uma assunção ativa de responsabilidade na montagem de uma invenção que é compartilhada,
contingente, não-toda e sustentada, que, a cada vez, requer inventar um limite diferente:
Nesses movimentos, a dificuldade é como criar uma estrutura de responsabilidade que
possa fazer entrar esses movimentos, não na instantaneidade do conjunto, mas em uma
história que pode incluir a consideração de decisões justas, errôneas, propostas fecundas,
outras nefastas e isto forma parte das apostas da política de transformação”. 8
Incluir-se de forma ativa é implicar-se subjetivamente e isso nunca é sem incômodo, sem erros e sem consequências. Supõe a solidão de não contar com um para-todos, um universal do qual se sustentar. Não perfila uma
massa que se deixa levar, mas uma que acompanha.
Esta invenção compartilhada, da qual fala Laurent, só pode se sustentar numa posição de responsabilidade
de ambas as partes.
Como reconhecer e distinguir as diferentes formas de liderança?
O tipo de liderança que um condutor exerce pode ser lido e discernido a partir do uso e da articulação que
este faça de três variáveis: a modalidade do Um que assume, a distribuição do mais de gozo que realiza e o tratamento do hetero que promove; trata-se de uma articulação entre o Um, o objeto a e o não-todo9. Uma análise
da massa com esses elementos mostrará como cada líder chega a se aproximar, mais ou menos, de uma ou outra
posição, em um ou mais aspectos. Segundo o manejo que o condutor faça deles, teremos, ou não, o resultado que
Laurent adjudica a um saber fazer em política.
Tradução: Ruskaya Maia
NOTAS:
1 Laurent, É., “¿Un nuevo amor para el Siglo XXI?”, en El Caldero de la Escuela N° 18, Grama, Buenos Aires, 2012, p. 2.
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Quando Lacan descreve a posição da civilização moderna diz que esta solidão é um efeito que
aproxima cada sujeito da posição feminina, que é uma posição de solidão em relação a como se
autorizou cada mulher em sua particularidade. Encontramo-nos na solidão da invenção compartilhada”.7
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2 Negro, M., “Los movimientos populares y sus líderes” (Parte I), en La libertad de pluma N° 8, Año 2, septiembre 2019, http://lalibertaddepluma.org/
marcela-ana-negro-los-movimientos-populares-y-sus-lideres/y “Los movimientos populares y sus líderes” (Parte II), en La libertad de pluma N° 10,
Año 3, marzo 2020.
3 Laurent, É., “La política en el cuerpo y en la psiquis”, https://www.clarin.com/revista-enie/ideas/eric-laurent-politica-cuerpo-psi-

quis_0_6jcUXW9l.html

4 Laurent, É., “¿Un nuevo amor para el Siglo XXI?”, op. cit.
5 Laurent, É., “La ley de hierro del superyó”, entrevista para el CIEC,
http://www.eol.org.ar/template.asp?Sec=prensa&SubSec=america&File=america/2011/11-01-30_La-ley-de-hierro-del-superyo-Entrevista-a-Eric-Laurent.html
6 Laurent, É., “La política en el cuerpo y en la psiquis”, op. cit.
7 Ibíd.
8 Ibíd.
9 Negro, M., “Un análisis de las masas a partir de las modalidades del Uno, el plus de goce y el no-todo”, en http://uqbarwapol.com/
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A ESCOLA NÃO É DESSA ÉPOCA

Para pensar a época a partir
do campo lacaniano, há uma frase
muito citada: “Que antes renuncie
a isso, portanto, quem não conseguir alcançar em seu horizonte a
subjetividade de sua época. Pois,
como poderia fazer de seu ser o
eixo de tantas vidas quem nada
soubesse da dialética que o compromete com essas vidas num
movimento simbólico?”.
E, na mesma linha, uma frase menos conhecida: “Que ele conheça bem a espiral a que o arrasta sua época na obra contínua de
Babel, e que conheça sua função
de intérprete na discórdia das línguas”. 1
A primeira parte da citação
interpreta-se dizendo que é necesGraciela Allende - EOL AMP - ¨Sem título¨. Fotografia.
sário que o psicanalista conheça o
momento histórico em que está. Lacan, nesse momento, está se referindo ao que dizem seus colegas em relação
ao fato de ele estar desviando Freud de suas bases biológicas, estabelecendo a importância da linguagem (“o imperativo do verbo”). Recordemos que, a essa altura da obra lacaniana, estamos na primazia do registro simbólico.
Lacan está se movendo para sublinhar em Freud a importância da linguagem. Faz um retorno a seu mestre, mas
dando uma volta a mais na bobina psicanalítica.
A segunda parte da citação tem três elementos chaves: “espiral”, “Babel” e “discórdia das linguagens”.
Espiral é uma palavra importada de dois campos do saber: a física (mais exatamente no tema do magnetismo), e o mundo esotérico. A imagem que ajuda a entender a espiral é o bastão de Esculápio com a serpente
enrolada em forma de espiral:

Na citação, então, o que se fala é de uma força “magnética” que arrasta o analista, “na obra contínua de
Babel”. A referência a esse mito bíblico (descrito no livro do Gênesis) é a seguinte: Babel é um povoado que quis
fazer uma torre para alcançar o céu, e então, com isso, tornar-se famoso. Quando Deus soube disso, conta o mito,
tomou a decisão de puni-los criando diferentes idiomas para que não se entendessem entre si. A consequência
disso é que a torre finalmente não prosperou, e então o povoado se dispersou por toda a face da Terra. Antes da
torre, todos falavam a língua de Adão, a língua Adâmica, que é o hebreu; a língua primeira, única, original, sem
mal-entendidos.
Voltemos a Lacan. Na citação, seu primeiro convite é a que o analista seja de seu tempo. É a ideia sobre a
qual, de maneira repetida, voltamos a cada vez que trazemos a citação em questão. A segunda parte da citação
acrescenta um matiz que ensina sobre a Escola.
A que se refere Lacan quando menciona a época?
Várias peças soltas da mesma citação nos ajudam a responder a essa pergunta (mesmo que parcialmente):
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• A época tem subjetividade.
• A época arrasta-se em direção a uma espiral (para uma direção).
• O contexto da época é “a obra contínua de Babel”.
• A época tem uma dialética.
O psicanalista é arrastado por essa espiral que molda a subjetividade da época; mas então, para onde o arrasta? Para onde o lança? O arrasta em direção à obra contínua de Babel, cuja cidade construiu uma torre para
alcançar o céu, lugar onde habita Deus. Lacan está falando com os psicanalistas de seu tempo que lhe recriminam
abandonar as bases biológicas de Freud para resgatar a ordem simbólica e, com ela, as referências culturais que
percorrem sua obra. A época, então, é a ciência, que arrasta o psicanalista; e ao lado dessa ciência, pelo menos
metaforicamente, também coloca Deus. Em princípio, o analista há de reconhecer essa força que o arrasta a ter
uma relação com a verdade tendo como paradigma a ciência, a objetividade, a ausência de equívoco e, em termos
bíblicos, a língua Adâmica, a de Adão, a língua sem mal entendidos. O mito da torre de Babel não é somente
um mito judeu para falar de um castigo divino contra o ser humano que quer ser semelhante a Deus; também é
um mito para falar sobre a origem das línguas. Dante fala dele no ensaio que chama De vulgari eloquentia. Lá
ele afirma que, no princípio, o ser humano falava uma única língua; depois começa a construir a torre de Babel
para alcançar o céu, e nessa tarefa aparecem as diferentes línguas como castigo divino, e com elas, “a discórdia
das línguas”, o mal entendido, a desarmonia, o desacordo, etc. E, com a psicanálise, podemos dizer que, com as
diferentes línguas, nasce também o sujeito.
Aqui chegamos à última frase da citação: “e que conheça sua função de intérprete na discórdia das línguas”.
Não diz: “Intérprete DA discórdia das línguas”, mas sim “intérprete NA discórdia das línguas.” É a função do
psicanalista interpretar a discórdia das línguas? Pode ser, mas se estaria trocando a preposição utilizada por Lacan, que é “dans” (em francês).
Em quê pode implicar assumir a preposição “em”?
Que a interpretação acontece em meio à discórdia das línguas. E então, dois lugares me ocorrem para localizar esse contexto (meio) em que essa discórdia ocorre: um, o próprio analista; e dois, a Escola.
Que tipo de organização humana é essa que, de entrada, aceita a divisão subjetiva de seus membros, e ao
mesmo tempo, se reconhece ela mesma como lugar da discórdia das línguas?

É A ESCOLA DE LACAN
Miller, na Teoria de Turim sobre o sujeito na Escola, diz: “a Escola deve preservar sua inconsistência
como seu bem mais precioso”.2 Da perspectiva bíblica, o aparecimento da confusão pela diversidade das línguas
é assumida como um castigo. Dante, ao contrário, no ensaio citado, ressalta a importância das diversas línguas
vulgares para a cultura, em oposição ao latim que era assumido como a língua oficial utilizada para a gestão do
Estado e da Religião. Portanto, NA Escola, a inconsistência, a discórdia, a diferença, não são assumidos como
algo de que é necessário se livrar, mas sim são um bem precioso. Digamos com um termo clínico: na Escola, a
relação sexual não existe. De fato, essa não existência é a condição para que a Escola exista. Não nos reunimos
em torno de nenhum mestre que nos revela a verdade, senão que nos reunimos em cartéis para que cada qual
construa uma porção de saber sobre a experiência analítica. Cada Sede ou Seção tem sua disposição burocrática
para responder ao Estado com certa consistência, frente a alguns requerimentos jurídicos e econômicos, mas isso
está longe de ser a experiência da Escola. A Sede ou Seção é o suporte da Escola como experiência, mas a Sede
ou Seção não são a Escola. Do lado da instituição, é necessário sustentar certa consistência, mas do lado da Escola
como experiência, não.
Nessa época, obra contínua de Babel, validam-se somente os textos escritos com o jargão científico (Adâmico), que é o que pretende nomear a realidade tal qual é, sem intervenção alguma dos sujeitos, que são quem
traz “a discórdia das línguas”. Ao contrário, Na Escola falam-se distintas línguas. Nessa época, o psicanalista
é arrastado na direção dessa espiral, obrigando-o a construir sua torre para alcançar ao deus que sabe tudo, sem
fissura alguma. Na Escola, ao contrário, todo discurso é parcial, e fragmentado. Daí que podemos pensar a citação
lacaniana com outros olhos, e então dizer que a Escola (e, por conseguinte, os analistas) não são desta época, pois
se fundam (os dois) NA discórdia das linguagens.
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Tradução: Ruskaya Maia
NOTAS:
1 Lacan, J.,“Função e campo da palavra e da linguagem em psicanálise” (1953). Escritos, Jorge Zahar Editor, Rio de Janeiro, 1988, p.
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322.
2 Miller, J.-A., Teoria de Turin sobre o sujeito na Escola, http://www.opcaolacaniana.com.br/pdf/numero_21/Teoria_de_Turim.pdf.
pág. 13. Data de consulta: 15 de março de 2020.
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O MESTRE CAPRICHOSO E O ANALISTA EM
FORMA DE a

The Favourite, o filme de
Yorgos Lanthimos (2018), retrata
de forma magistral o mestre feminino: com o característico não-saber de todo de qualquer mestre, mas temperado pelo capricho
amoroso. Mistura potente e feroz
na hora de exercer o poder.
A rainha Ana, última monarca da casa dos Stuart, contava
com seu braço direito e amante,
Lady Sarah Churchill, que conduzia todos os assuntos de estado
em plena guerra com a França.
Funcionamento que se vê abalado
quando aparece uma terceira mulher – Abigail Masham –, prima
pobre e ambiciosa de Lady Sarah,
que perturba, com sua sagacidade
e suposta ingenuidade, o partenairato* entre Ana e sua amante,
produzindo a catástrofe.
Um mestre cegado pela infinitização da demanda de amor
pode ser algo muito perigoso.
Talvez nos custe um pouco
imaginar os devaneios amorosos
de Angela Merkel, Cristine Lagarde ou Marine Le Pen; talvez
porque, especialmente em relação
às primeiras, encontramos um especial semblante viril. Contudo,
Alejandra Korek - EOL AMP - “Você pode viver em tempos interessantes…”.
é possível afirmar que tanto o caColagem analógica 25x25 cm. 2019.
pricho feminino quanto a paixão
pelo poder, ainda que nos remetam a gozos diferentes, podem muito bem combinar-se e aumentar-se na figura do mestre.
No contexto atual de governantes e também de militantes e defensoras dos direitos da mulher, que lugar
ocupa, hoje, o discurso analítico, como avesso do discurso do mestre?
Diante da tormenta de paixões dos outros discursos, tanto do mestre, quanto da ciência, do mercado, da
educação, da justiça – que buscam universalizar uma resposta para todos –, o discurso analítico continua sendo
o avesso.
Recordemos o que J. Lacan apresenta no primeiro capítulo do Seminário 17, a partir de seu escrito “De
nossos antecedentes”: trata-se de “uma retomada [...] do projeto freudiano pelo avesso”.
Nesse escrito, Lacan havia retomado seus inícios e sua entrada na psicanálise, a passagem de psiquiatra
a psicanalista, situando que havia introduzido “algumas resultantes de um método clínico de exaustão do qual
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nossa tese de medicina constituiu o ensaio”. Longe de constituir uma oposição a Freud, tomar seu projeto pelo
avesso, ou seja, a partir de Além do princípio do prazer, implicava concentrar-se no gozo. E no momento do Seminário 17, trata-se do gozo preso nos discursos.

Na formulação dos quatro discursos, em 1969, um começo exalta a diferença do discurso analítico em relação aos outros: é um discurso que se diferencia.
Ao formalizar essas estruturas, Lacan se interessa pela dedução lógica desses quatro funcionamentos, há um
que introduz algo novo. O que é novo?
Laço, gozo e lugares são comuns aos quatro. Mas, no discurso analítico, o laço tem outra conotação: sua
vertente amorosa, que denominamos transferência.
Penso que esse ponto é essencial para situar a posição do analista hoje no tocante aos saberes da época em
circulação, cujo denominador comum poderíamos localizar em um “para todos”, potencializado pela ferocidade
de um empuxo ao bem, à verdade e à satisfação.
Quatro anos mais tarde, em “Televisão”, o discurso analítico será definido como “o laço social determinado
pela prática de uma análise” acrescentando que ele mereceria “ser elevado à altura dos mais fundamentais dentre
os laços que continuam em atividade para nós”1. Essa afirmação do doutor Lacan, dirigida naquele momento à
IPA, hoje nos serve para pensar nossa posição diante do mundo: o discurso analítico como laço social que privilegia, diferentemente de qualquer outro, esse singular ponto de enlace.
Na experiência analítica, o analisante, a partir da transferência, vai ser suposto ao saber, esse saber pelo qual
vai se constituir como sujeito do inconsciente. Dito saber se transfere sobre o analista, tratando-se de um saber
que não pensa, nem calcula – dirá Lacan –, mas que nem por isso terá menos efeito de trabalho.
Em nossa saída pela cidade: a saúde, as leis, a educação, a cultura... Como fazemos valer esse traço diferencial, o do laço amoroso e sua particular relação com o saber?
O mestre moderno remoçou seu modo de fazer o escravo trabalhar. Assim, a ciência provê estudos para que
uma mulher possa saber conhecer se, em algum momento de sua vida, desenvolverá um câncer e, por via das
dúvidas, fazer as cirurgias preventivas necessárias. A justiça trabalha procurando respostas a demandas inéditas,
quando o gozo se torna um direto a ser legislado. A educação espera que a neurociência dê uma resposta comum
ao sofrimento da infância.
A psicanálise não evita as perguntas que a ciência ou a justiça fazem, mas se interessa por formulá-las,
colocando-as “em forma”, na medida em que pousa sua atenção no programa de gozo de cada parlêtre. Dessa
maneira, não se trata de medir o sofrimento, senão de que cada uma localize seu tratamento.

O MESTRE CAPRICHOSO
Uma adolescente de 14 anos se assusta diante da possibilidade do primeiro encontro sexual com um companheiro... Pergunta-se, então, se é lésbica.
Um homem mais velho faz um curso de desconstrução masculina para poder continuar com sua companheira, que o acusa de machista.
Outra jovem se pergunta como pode militar em atividades feministas se não pode prescindir das visitas
clandestinas de seu ex-namorado.
A pergunta sobre o sexo, patrimônio antigo da histeria, hoje converteu-se em uma pergunta da época. O
empuxo a uma vida satisfatória e exitosa em todos os aspectos, avaliza e promove uma vida sexual plena, ativa,
desinibida e eficaz, mas que, ao mesmo tempo, deve se manter distante de qualquer perspectiva que possa ser
interpretada como abuso.
Que essa pergunta sobre o sexo tenha avançado além desse terreno não é sem relação com o discurso do
mestre moderno. E podemos dizer que o mestre moderno, muitas vezes, tem forma de mulher que, amparada na
norma, promulga essa vontade fora da lei, que é o capricho.
Em sua “Teoria do capricho”, J.-A. Miller observa que hoje as mulheres dirigem com o significante mestre
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na mão e que essa infinitização de uma vontade insensata tem consequências que nos toca interpretar.
Então, podemos dizer que, hoje, homens e mulheres, gays, trans e a grande variedade de singularidades que
habitam as comunidades LGBT são todos suscetíveis ao empuxo caprichoso do mestre moderno.

O ANALISTA EM FORMA DE a
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Lacan em seu Seminário 17 nos revela: “A posição do psicanalista, eu a articulo da seguinte forma – digo
que ela é feita substancialmente do objeto a”.
O discurso analítico, como avesso do discurso do mestre, sustenta a experiência de uma análise, ao passo
que quem a conduz – o analista – está localizado no discurso em forma de a, fazendo semblante desse objeto que,
para cada parlêtre, foi recortado e adquiriu um peso pulsional de uma maneira diferente. Impossível a universalização dessa posição.
Essa posição afim com o objeto a não é da ordem da clareza nem da precisão, mas representa uma opacidade
que não chega a poder ser nomeada e também um enigmático efeito de recusa. Efeito que não é sem relação a um
discurso que segue contrário àquilo que anda, do exitoso, do que se espera que se diga.
Poderíamos uma maneira mais atual de apresentar hoje a psicanálise como uma resposta diferente diante da
ferocidade do mestre caprichoso?
A posição do analista que encarna e faz circular seu discurso, em forma de a, é na experiência analítica, mas
também na cidade, do lado de fora do consultório, ali onde pode colocar sua voz. Uma vez que essa posição que
consente em ser resto opaco, que aloja e promove a falha sobre o brilho rutilante das exigências de êxito, possibilita que os não exitosos, ou seja, a maioria, encontre um lugar possível.
Diante da multiplicidade de Rainhas Ana que, a partir de sua fragilidade, vociferam um “eu quero” com o S1
na mão, fazendo desaparecer a causa, um analista se presta, a partir de seu em forma de a, para que cada parlêtre
encontre sua própria causa.
Tradução: Diego Cervelin
NOTAS:
1 Lacan, J. Televisão. Outros escritos. Rio de Janeiro: Zahar, 2003, p. 517.
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ALGUMAS NOTAS SOBRE A POLÍTICA
ATUAL DA PSICANÁLISE NA ÉPOCA
Cristina Califano - ELP - AMP

Sabemos que o psicanalista se confronta permanentemente com os novos desafios da época na qual está
imerso. Nossa prática se encontra com situações que requerem inventivas cada vez maiores e aceleradas, assim
como com a necessidade de sermos capazes de sustentar a prática sem perder nossa ética.
As mudanças políticas e sociais nos induzem a realizar uma profunda leitura da política da psicanálise que
devemos seguir no estado em que se encontra a civilização, com seus mercados imperantes e a busca de satisfações substitutivas, diante da promessa de felicidade que nos é imposta, eliminando, desta forma, qualquer tipo de
pergunta subjetiva.
Orientado é o analista a não esperar nada do sentido, nem do social, nem do bem comum, nem do sexual,
nem da falsa ciência. No Ultimíssimo Lacan, Miller, fazendo referência ao seminário de Jacques Lacan, “O momento de concluir”, sustenta:
O que está dito é da ordem da precaução oratória para mostrar que há coisas que sabem
comportar-se, enquanto nós, ao contrário, corremos atrás delas, atrás do modo no qual
dão volta, se invertem, se enodam, etecetera[...]1

Por certo, Lacan começa o seminário dizendo que a psicanálise é uma prática da conversa, o que constitui um rebaixamento da palavra. Mas, justamente como é uma prática da
conversa, tudo depende do seguinte: o analista sabe como se comportar?2
Não deixa de nos surpreender
a antecipação que no ano de 1938,
em um texto tão inicial de Jacques
Lacan - Os complexos familiares
na formação do indivíduo - já realiza um comentário da política como
um tema para refletir, dado que ali
mesmo faz alusão às catástrofes que
aparecem na política, a partir do declínio da imago paterna. Sustenta
ali: “seja qual for seu futuro, este
declínio constitui uma crise psicológica. Talvez seja com esta crise, que
convém relacionar o aparecimento
da própria psicanálise.”3
Tendo presente esse declínio
do Nome-do-Pai, que não deixa de
ter efeitos no social, e a queda do
Outro como semblante, vemos que
ambos ocasionam o fracasso dos
modos de regulação de gozo. Sem
perder de vista que cada momento
histórico tem a leitura contemporânea que corresponda, se espera que
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os psicanalistas se comprometam com os problemas do mundo e estejam atentos ao uso da poderosa ferramenta
que temos em nossas mãos: a interpretação. Trata-se de usar os meios da psicanálise para poder ler os acontecimentos que se sucedem.
Então, são muitas as tarefas às quais o psicanalista se enfrenta na sociedade atual para poder dar resposta
aos embates que recebe. Vai se tratar, em cada ocasião, de sustentar os princípios, pôr à prova nossos próprios
conceitos com o novo cenário no qual a psicanálise se enfrenta em sua prática e, para isso, deve fazer saber de
suas investigações, seus avanços e seus resultados.
Mas também, a época atual se apresenta para nós, com multiplicidade de fenômenos clínicos, com predomínio básico da angústia, desde aquele extremo conhecido como ataque de pânico e depressão, com seu correlato de
inibição do desejo, até a compulsão ao consumo em todas as suas manifestações, com a ilusão de tamponar a falta
com objetos de gozo. Todo esse espectro mencionado nos leva a pensar que se reduz a responsabilidade subjetiva,
dando lugar ao rechaço do desejo de saber. E, por outro lado, todo o amplo abanico de ofertas “terapêuticas” que
são refratárias à psicanálise e que estão sensivelmente instaladas na sociedade, prometendo, como mencionamos
anteriormente, a obtenção da felicidade absoluta, algo ao qual se refere Lacan em “A ética da Psicanálise”:
[…] será que é o final da análise o que nos demandam? O que nos demandam, é preciso
chamá-lo por uma palavra simples, é a felicidade. Com isso, não digo nada de novo - uma
demanda de felicidade, de happiness, como escrevem os autores ingleses na linguagem
deles, é justamente disso que se trata. 4

“Ser analista não é analisar os demais, mas, em primeiro lugar, continuar se analisando,
continuar sendo analisante. Como veem, é uma lição de humildade, a outra seria a via
da enfatuação, quer dizer, se o analista acreditasse estar em ordem com seu inconsciente.
Nunca estamos.6”
Quer dizer, justamente este recorte mencionado anteriormente nos assinala que, efetivamente, a enfatuação
é a oferta que fazem as TCC, colocando-se no lugar exatamente contrário à lição de humildade que nos assinala
Miller. O igual para todos, oferta das correntes terapêuticas, está exatamente no lado oposto da psicanálise, dado
que “a psicanálise tem efeitos terapêuticos, na medida exata em que reconhece a singularidade do desejo”.7
Haveria, então, uma via pela qual, nas TCC, quem leva adiante o tratamento, tem a ideia antecipada do que
convém a cada um, e outra diferente, nossa posição, a de responsabilizar o sujeito do reconhecimento da singularidade de seu desejo.
A pergunta seria: como dar conta da eficácia da psicanálise diante de todos os embates que a ela se apresentam? E a resposta, a meu modo de ver, é verificando que sua eficácia não se mede na comparação entre os fins
esperados e os obtidos, mas em demonstrar que os fins obtidos de uma cura se produzem como resultado de um
percurso.
A psicanálise estará bem orientada à altura da época, fazendo despertar os sujeitos mais além do despertar,
que é a continuação do dormir sob outra forma. A busca de Lacan para a psicanálise é o segundo despertar. Sem
perder de vista que todos os outros métodos oferecem uma única coisa: brindar os meios para continuar dormindo
sob outra forma.8
A psicanálise e os psicanalistas de orientação lacaniana estão trabalhando com as vistas voltadas para o
futuro da época, sem deixar de assinalar nossa eficácia e isso só é possível se nos deixarmos guiar pelo desejo do
analista.
Tradução: Mª Cristina Maia Fernandes

FEDERAÇÃO AMERICANA
DE PSICANÁLISE DE
ORIENTAÇÃO LACANIANA

Publicação FAPOL

71

Para acrescentar depois: “[…] a felicidade ter-se tornado um fator da política”.5
Nesse sentido, há uma reflexão magnífica que encontrei em Miller, em seu curso “Sutilezas analíticas”:

VOLUME 9 - MAIO 2020

LacanXXI
R E V I S TA FA P O L O N LI N E

72

NOTAS:
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A PREVENÇÃO, UM SINTOMA DA ÉPOCA

Melhor prevenir que remediar. O refrão, condensação
de séculos de sabedoria popular, toma hoje um novo lugar.
Em uma época na qual se aspira a que tudo possa ser medido e calculado em prol da eficácia produtiva, a contingência
torna-se uma ameaça. O acaso ineliminável da existência
humana torna-se um risco que atormenta a frágil homeostase do homem moderno; tentar prevenir seu aparecimento
tornou-se um exercício fundamental da cultura de nosso
tempo.
O temor à lei que impunha sua ordem sob a ameaça
da sanção ou da sombra da culpa foi substituído por um
temor difuso, com rostos múltiplos, já que esse risco pode
se apresentar a qualquer momento. Em relação a esse medo
generalizado, a segurança se tornou um bem supremo.
Os sujeitos contemporâneos cedem docilmente seus
direitos, suas liberdades, sua responsabilidade em favor de
um Outro que, sob o manto da proteção, vigia e controla.
Alimenta-se, assim, um poder no qual se espera refugiar-se,
poder que se revela cada vez mais impotente na hora de
brindar a segurança pretendida. Cada vez menos direitos,
também cada vez menos segurança, constituem um circuito
que expõe os paradoxos do reino da prevenção1.
Os desenvolvimentos teóricos de Freud a respeito
da fobia permitem localizar a veia pela qual cada sujeito
se introduz nessa conjunção, o porquê do êxito deste verdadeiro sintoma contemporâneo; seguindo Lacan, podemos localizar as respostas possíveis por parte do discurso
analítico.
Freud desenvolve a construção da “plataforma
fóbica”2 em três etapas; vamos recordá-las brevemente.
Inicialmente, propõe que o sistema pré-consciente-consciência se encontra sob o cerco das representações
coisa, inconscientes, localizando, a partir daí, distintos percursos defensivos possíveis para cada tipo clínico.
Theresa Salazar - Serigrafia. Série Anacronismos, 100x70.
No caso da fobia, a primeira fase do percurso defensivo consiste em negar o investimento da representação palavra à representação inconsciente, isto é, negar o acesso à
consciência; a excitação da representação rechaçada se apresenta, então, como angústia, sem que se perceba diante do
quê.
Na segunda fase, o enlace dessa excitação a outra representação palavra permite a racionalização do desenvolvimento da angústia, mas não a inibe. A representação substitutiva assegura contra a emergência da representação reprimida e, ao mesmo tempo, se comporta como se fosse o lugar de partida do afeto. Então, a angústia - transformada em
medo - se apresenta, tanto quando se produz um aumento de energia pulsional inconsciente, como quando é percebida
a representação substitutiva, da qual se poderia fugir.
A terceira fase consiste na renovada tentativa de inibir o desenvolvimento do afeto, desta vez, a partir do substituto. Seu entorno fica investido com uma sensibilidade particular, de forma que, uma excitação em qualquer lugar dessa
plataforma, provocará um pequeno desenvolvimento de angústia que será aproveitada como sinal para produzir uma
nova fuga.
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Freud acrescenta que essas prevenções só protegem contra a percepção da representação substitutiva, jamais
contra a moção pulsional que a alcança a partir do inconsciente e, diante de cada acréscimo da pulsão, a muralha
protetora que envolve a representação substitutiva deve ser deslocada um pouco mais além dela.
Esse mecanismo conseguiu, disse Freud, projetar para fora, o perigo pulsional, a um grande custo, em matéria de “liberdade pessoal”.
Mais além de considerações psicopatológicas, é uma bela imagem - nos termos de Freud de 1915 - de um
mecanismo que, em um extremo, constitui uma forma clínica reconhecível e, no outro, a estrutura mesma do aparato psíquico; a que produz a extimidade própria do ser falante. Sempre há uma hiância entre a coisa e a palavra,
uma hiância, muitas vezes, angustiante.
Para Freud, a fobia era uma solução custosa para um conflito psíquico. Lacan vai introduzir o valor do objeto da fobia como ordenador que estrutura o mundo, suprindo o significante paterno diante de uma alternativa
assustadora. O pênis real, o corpo, o gozo, em definitivo, perseguem e podem ser ainda mais insuportáveis se,
aos mesmos recursos subjetivos falhos para tratá-los, somarmos a escassez dos recursos simbólicos do mundo
contemporâneo.
Destaquemos: a perseguição da coisa, a fuga das palavras, a atribuição ao exterior de uma moção pulsional, o custo em liberdade pessoal não somente caracterizam fenômenos da época, mas uma posição subjetiva, a
mesma que Lacan reconhece como própria do homem moderno.
Temos, nessa lógica que capta os efeitos de retorno da queda do pai simbólico como articulador da ordem
do mundo, elementos para entender o auge, não somente da prevenção, mas também do consumo de tóxicos.
Romper com o gozo fálico é a função princeps que Lacan atribui à droga, e a razão de seu êxito.
Entendo que há, na prevenção, o deslocamento, um caminho mais longo, da plataforma da segurança que
proporciona o medo.
O medo é uma das “dimensões da Outra coisa”3, que Lacan explora junto com a vigília, o enclausuramento,
o tédio, a oração: “.... é estreito o vínculo do medo com a segurança... no fóbico, a angústia se produz quando
perdeu seu medo, quando começa a perder um pouco sua fobia... não sabe em que lugares parar.”
Acrescenta também, “é surpreendente que não se descobriu o inconsciente antes, dado que está aqui - na
Outra coisa - desde sempre e, por outra parte, continua estando. Sem dúvida, é preciso sabê-lo no interior para
avisar previamente de que esse lugar existia.”
Contundente! Essa dimensão é própria do humano, está sempre aí; podemos dizer, hoje mais do que nunca.
Depende, então, de que quem esteja no lugar de receber uma demanda, responda apropriadamente com uma escuta sem preconceitos dos detalhes, para articular essa Outra coisa de uma boa maneira. A dimensão do inconsciente é ética.
Lacan nos adverte sobre isso: “Apenas chega o homem a qualquer lado, constrói uma prisão e um bordel,
isto é, o lugar onde está o desejo, e espera algo, um mundo melhor, a revolução...”
Os sintomas contemporâneos põem à prova, as plataformas institucionalizadas. O analista pode - em algumas ocasiões, deve - participar do trabalho em instituições, mas não burocraticamente - esperando o paciente
perfeito em um mundo melhor -, mas, para fazer um lugar, com sua presença, a um uso não sugestivo da palavra,
um uso que faça valer o lugar do indizível.
“O sujeito, falando com propriedade, se constitui por um discurso onde a mera presença do psicanalista
aporta, antes de toda intervenção, a dimensão do diálogo.”4 Uma presença, então, que suporta, que dá suporte,
que muitas vezes torna possível suportar o fato de sermos falantes.
Então, qual prevenção? A da formação que nos permita “circunscrever o próprio horror”5 para aceitar o imprevisto, o que não se sabe, o tratamento do singular de cada laço, no esforço de subjetivar o que, para cada um,
é impossível de suportar, e dizê-lo bem.
Tradução: Gustavo Ramos
NOTAS:
1 AA.VV., Argumento da VIII Jornadas do TyA – Córdoba”, Las paradojas de la prevención, disponible en http://www.cieccordoba.com.ar/investigacion/departamento-tya-cordoba/ensenanzas
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2 FREUD, S. Lo inconsciente. In: Obras Completas de Sigmund Freud, V. XIV, Amorrortu, Buenos Aires: 1978, p. 177. [Disponível em português
em: FREUD, Sigmund. O Inconsciente. In: Introdução ao Narcisismo: ensaios de metapsicologia e outros textos (1914-1916). Trad. de Paulo César de
Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.]
3 LACAN, Jacques. El Seminario, Libro 5, Las formaciones del inconsciente (1958), Paidós, Buenos Aires: 2010, p. 181. [Disponível em português
em: LACAN, Jacques. O seminário, livro 5: as formações do inconsciente (1957-1958). Trad. de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Zahar, 1999.]
4 LACAN, Jacques. (1953) “Intervención sobre la transferencia” (1951), Escritos I, Siglo XXI, México, 2009, p. 210. [Disponível em português em:
LACAN, Jacques. Intervenção sobre a transferência. In: Escritos. Trad. de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Zahar, 1998.]
5 LACAN, Jacques. (1973) “Nota italiana” (1973), Otros escritos, Paidós, Buenos Aires, 2012, p. 329 [Disponível em português em: LACAN, Jacques.
Nota italiana. In: Outros Escritos. Trad. de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Zahar, 2003.]
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SERÁS O QUE DEVES SER?
Marcela Fabiana Mas - EOL - AMP
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A época em que desenvolvemos nossa prática está marcada pelo
vertiginoso. Trata-se de uma época em que a imagem vale mais que
mil palavras e que, sem dúvida, se repete incansavelmente, ainda que
fira o pudor, veicule a melhor das intenções (como fazer justiça), ou
se utiliza de fins políticos.
Além da propensão ao máximo de produtividade, é necessário
estar informado a todo momento. No entanto, o aumento dos canais
em que a informação circula não garante sua veracidade e, na maioria
das vezes, confunde.
O aumento da preocupação com o meio ambiente e seu cuidado
coexistem com o empuxo ao consumo de novas tecnologias.
Os fenômenos de segregação, racismo, violência e injustiça seguem em franco crescimento. Muitas vezes, estes se apresentam como
resposta virulenta diante dos movimentos que apontam a inclusão.
A conformação da família também tem mudado, como efeito
das mudanças das relações simbólicas. Podemos dizer que houve uma
passagem da família-modelo aos tipos de família: monoparentais, homoparentais, recompostas ou de fato.
Que essa caracterização bastante concisa da hipermodernidade
nos sirva como marco para as seguintes perguntas: o que ocorre com
as marcas identificatórias no discurso atual? Que efeitos produzem
nos corpos?

VARIAÇÕES DO DISCURSO
O termo discurso aparece ligado à definição de inconsciente
proposta por Lacan em 1953: “O inconsciente é a parte do discurso
concreto, como transindividual, que falta à disposição do sujeito para
restabelecer a continuidade de seu discurso consciente”1.
Essa definição – solidária do modo pelo qual se concebe o sintoma nessa época – se opõe à correlação entre ambos os discursos. A
interpretação recai sobre aquela “parte” do discurso significativa, ou
seja, inconsciente, através do que ali denomina pontuação oportuna.
Tomando como referência o texto freudiano “Psicanálise e telepatia”, localiza o inconsciente como o discurso do outro que se repete.
Em 1964, Lacan produz uma ruptura em relação ao conceito de inconsciente que havia sustentado durante seu primeiro ensino, pois já não
se tratava do sujeito alienado à dívida simbólica do discurso do Outro.
Em 1969, ele caracteriza o discurso como uma estrutura necessária que excede as palavras e que pode subsistir sem elas. Considera os discursos como um ordenamento mediante o qual se escreve o
laço social, através da utilização de quatro matemas (S1, S2, sujeito
barrado, a) distribuídos em quatro lugares (Agente, Outro, produção,
verdade).
Os discursos que daí resultam são efeito da resposta diante do
gozo e marcam um tipo de laço social, de acordo com quem ocupa o
lugar do agente.
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Os quatro discursos que Lacan produz nesse seminário se sustentam na impossibilidade como efeito da
castração.
Um ano depois, no Seminário 18, ele propõe a categoria de semblante para pensar os discursos: “Tudo que
é discurso só pode dar-se como semblante, e nele não se edifica nada que não esteja na base do que é chamado
de significante”2.
Lacan sublinha o genitivo objetivo, incluído no título do seminário, para indicar que se trata “do semblante
como objeto próprio com que se regula a economia do discurso”3 e que determina a posição de um sujeito.
Durante o mês de junho de 1970, Lacan é convidado a responder uma série de perguntas propostas por
Robert Georgin para a rádio belga. Ali, ele apresenta um efeito de discurso de grave consequência: “bastaria a
ascensão ao zênite social do objeto que chamo pequeno a, pelo efeito de angústia provocado pelo esvaziamento
com que nosso discurso o produz, por faltar à sua produção”4.
Com a ascensão do objeto, o significante cai, reduzindo-se a signo, pois “quando já não se sabe a que santo
recorrer [...] compra-se qualquer coisa”5.
Essa promoção do objeto a mais-de-gozar que se encontra no coração do consumismo é formalizada na
conferência que Lacan apresenta em Milão, em maio de 1972. É nela que ele introduz a fórmula do discurso capitalista, um discurso que ele qualifica como astuto.
Podemos destacar que, na verdade, se trata de um falso discurso, uma vez que ele anula a impossibilidade,
ao ficar o objeto mais-de-gozar como objeto tampão da castração.
Com esse falso discurso, produzem-se objetos de consumo reivindicados pelo direito de cada um gozar desenganchado do Outro, com o efeito avassalador do tédio e o esmagamento do desejo.

A época da prática freudiana mostrava que a renúncia pulsional – que se expressava como um mandato paterno: “é preciso deixar de gozar” – reforçava o supereu.
O imperativo atual se transformou no contrário: tem que gozar!
Trata-se de um verdadeiro empuxo que marca uma mudança fundamental em termos de discurso.
O que acontece com os ideais e com o supereu? Nesse ponto, chamaremos o pai proibidor?
Fazer isso é simplesmente uma invocação melancólica a um pai que nunca houve.
Lacan o indica na última aula do Seminário A angústia, ao distinguir o pai do mito freudiano daquele que,
ao se confrontar com o objeto a, fracassa em sua função de metaforização e nomeação de um gozo que resta por
fora de sua operação.
Nos novos tipos de famílias que mencionamos anteriormente, a função paterna pode ser encarnada em outra
figura diferente daquela do pai. Desse modo, renovamos a incitação à prudência sublinhada por Lacan, em 1957,
de não confundir a função paterna com os diferentes pontos de vista que implica uma consideração ambientalista.
Essa função permite o enredo de uma novela, de um mito que cobre um vazio estrutural, mediante o qual, o
sujeito lamentará a impossibilidade de aceder a um gozo.
A família veicula o “tecido de equívocos, de metáforas, de metonímias”6, por onde circula a libido.
A pretensão de uma criança livre (de marcas dos ideais), sem interdições, talvez seja, a demonstração de
certo horror, em alguns casos, a encarnar a função paterna.
Essa pretensão é uma ficção diferente da ficção do pai. É uma entre outras.
O discurso psicanalítico não se lamenta pelas mudanças nem se constitui em uma escola para pais, mas
coloca ênfase nos efeitos sintomáticos que podem condenar um sujeito à repetição.
Tradução: Diego Cervelin
NOTAS:
1 Lacan, J. Função em campo da palavra e da linguagem em psicanálise (1953). Escritos. Rio de Janeiro: Zahar, 1998, p. 260.
2 Lacan, J. O seminário, livro 18: de um discurso que não fosse semblante (1971). Rio de Janeiro: Zahar, 2009, p. 15.
3 Ibidem, p. 18.
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4 Lacan, J. Radiofonia (1970). Outros escritos. Rio de Janeiro: Zahar, 2003, p. 411.
5 Idem, pp. 411-412.
6 Lacan, J. Televisão (1973). Outros escritos. Rio de Janeiro: Zahar, 2003, p. 514.
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DOS UNIVERSAIS FEMINISTAS AO
SINGULAR DO SINTOMA
Graciela Allende - EOL - AMP

AS AMAZONAS DA
FRONDA E O PRECIOSO
FEMINISMO
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Nossa prática como analistas nos confronta a considerar a subjetividade da época para
estarmos advertidos das identificações, ideais,
significantes mestres e o gozo em jogo, posto
que é com o que nos encontramos em nossos
consultórios. O discurso psicanalítico se distingue de outros discursos porque podemos verificar que nem tudo entra na maquinaria da linguagem para o ser falante, que há um gozo que
afeta o corpo e produz acontecimentos subjetivos como, por exemplo, os sintomas, que ainda
quando adquirem um sentido, não se reduzem
ao que a linguagem pode decifrar.
Na atualidade, os feminismos tomaram relevância, fazendo leituras que não se
podem passar por alto já que dão lugar ao que
poderíamos chamar de sintomas sociais, tais
como: Nem uma menos, abuso, violência de
gênero, violência contra a mulher, etc. Partirei de situar se estes sintomas universais poderiam ser os nomes de alguns sintomas do
feminismo que tentam dar resposta à pergunta “O que é uma mulher?”.
Minha reflexão se orienta por explorar
como nós analistas nos posicionamos diante
dos feminismos como movimentos que se iniciam em outras épocas1 e que em nosso tempo se apresentam como demandas impregnadas de significantes universais. Se subtraio a
importância do conseguido quanto a direitos
à educação e ao saber, parto de considerar os
feminismos como modalidades de gozo que
variam segundo as épocas.

Mónica Biaggio - EOL AMP - “Espera que aconteça”. Óleo sobre tela.

Considerando o alvorecer dos feminismos, as mulheres já lutavam contra o absolutismo e a monarquia
desde 1648.2 Destes antecedentes, importantes ao considerar que os feminismos se proclamam contra o poder patriarcal, inferimos que desde o século XVII, já se questionava a autoridade patriarcal masculina nos movimentos
contra a figura do monarca que regulava, como centro unificador.
Na atualidade, já estamos na época da decadência e fragilidade do pai, fato que começa a se colocar a
partir da Revolução francesa, em 17893.
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Os estragos produzidos pelas guerras civis e a fome na França4 dão lugar às ¨Amazonas da Fronda¨,5
tal como Lacan as chama no Seminário 19, …ou pior. Elas saíam armadas em sua luta para limitar o absolutismo. Na atualidade, as mulheres saem com panelas verdes ou celestes e a forma de luta se baseia em
outras identificações e ideais. A Fronda fracassa, mas é o que antecede o movimento d´ As preciosas, que
foram impulsoras da cultura ao converterem-se nas anfitriãs dos salões do século XVII e XVIII, onde se
gesta a Enciclopédia, que se conheceu como A República das letras. As preciosas encabeçaram a rebelião
de uma parte da nobreza contra a monarquia.6 Mas, a reação da sociedade francesa foi implacável, já que
as Preciosas foram vítimas de uma campanha de desprestígio. Não obstante, o que me interessa sublinhar é
que, desde então, já se questionava o poder patriarcal.

Diante da proliferação dos feminismos e seu discurso universal, será o trabalho da Psicanálise, intervir
no ¨para todos¨, para orientar o singular do sintoma.
Certamente, minha proposta de leitura não desconhece de forma nenhuma, as estatísticas de mulheres
violentadas e mortas por efeitos da violência.
Mas, se uma mulher em análise diz haver padecido de abuso por parte de um homem e isto se repete,
essa significação irá se pôr ao trabalho da análise, para que possa dirimir se está advertida ou não de seu
modo de gozar.
Parto da colocação de que cada mulher é uma construção que tem a ver com o mais singular e próprio
de cada uma; por isso, varia de mulher para mulher. Lemos Lacan no Seminário 3: ¨Tornar-se uma mulher e
interrogar-se sobre o que é uma mulher, são duas coisas essencialmente diferentes ¨.7Não se nasce mulher,
mas ¨tornar-se mulher¨ fala de outra coisa que não é a biologia. Questionar não faz da mulher, uma mulher.
E, como analistas, no marco de uma análise, se lemos esta pergunta expressa nos sintomas, é importante
considerar que não é uma pergunta que se realiza na dimensão do eu, da vontade nem da consciência. A partir dos feminismos atuais, a resposta parece ser que uma mulher é uma vítima e é violentada pelos homens.
Como nos posicionarmos, nós analistas, diante destes significantes da época?
Levamos em conta a subjetividade da época, considerando a forma que toma o discurso e o modo que
incide sobre as significações que determinam o sujeito e também a forma de sua satisfação.
Vou me servir de algumas pinceladas sobre o fragmento do caso de uma paciente que vem à consulta
por motivos que nada tem a ver com os significantes dos feminismos. No entanto, vem um dia comovida,
segundo diz, pelo que escuta nos meios de comunicação, que insistem sobre o abuso, por parte dos homens,
às mulheres. Ao que agrega que não sabe se foi vítima de abuso quando era menina.
Quando tinha 10 anos, seu pai levou para viver um tempo em sua casa, o filho de um amigo do interior
do país. Um jovem de uns 20 anos que se dedicava à música. O jovem se hospedava no quarto do primeiro andar da casa. A paciente disse que quando seus pais não estavam, ela subia frequentemente ao quarto
do primeiro andar para encontrar-se com o jovem. Longe de se sentir abusada, fala dos prazeres proibidos conhecidos nesses encontros, que não chegaram à penetração. O que a confunde é ¨a condenação aos
homens por abuso ou violação às vítimas¨. Para ela, a experiência que atravessou não foi vivida como algo
condenável. Não se considera uma vítima, já que ia encantada ao encontro. Sentindo-se especial para este
jovem, repetia a experiência frequentemente. Nossa posição como analistas nos confronta com os efeitos de
significantes universais do avanço dos feminismos, neste caso particular, do chamado ¨coletivo das atrizes¨8
na Argentina. Portanto, levaremos em conta as interrogações da paciente que revelam seu próprio gozo. Trata-se de um gozo desconhecido para a menina, que a leva a prestar-se a ser seduzida por um adulto. Como
analistas, trabalhamos a responsabilidade do sujeito mais além dos fatos ocorridos, para situar que estatuto
tem, considerar-se ou não uma vítima de abuso. Quer dizer, colocar a trabalho na análise, a implicação de
desejo e gozo do sujeito, orientando à responsabilidade do sujeito diante de sua posição.
Quando o significante ¨vítima¨ aparece impregnado das denúncias feministas, ainda que seja negado, como
no caso em questão, é quando o analista se orienta em uma direção diferente da que tomam os discursos social e
jurídico, que supõem a vitimização generalizada. Portanto, para que as ideologias não esmaguem os princípios
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da psicanálise e a lógica da direção da experiência analítica,9 interrogamos as categorias universais da tendência
à ideologia. Como se pontuava no início, cada mulher é uma construção que tem a ver com o mais singular e
próprio de cada uma, sem uma regra universal que diga o que é uma mulher. Por isso, como analistas, se não
ignoramos as consequências jurídicas e o poder da ideologia que encobre com uma ampla difusão, a singularidade, priorizamos a lógica singular de cada sujeito. Neste contexto em que os feminismos não resolvem o enigma do
feminino, mas produzem um movimento que termina sendo o rechaço do feminino, será possível que o discurso
psicanalítico tenha incidências nos discursos universais, para que seja possível ¨abrir os olhos¨10 ao singular do
sintoma?
Tradução: Mª Cristina Maia Fernandes
NOTAS:
1 Musachi G., Mujeres en movimiento. Eróticas de un siglo a otro. Fondo de cultura económica, México, 2012.
2 Gordillo T., P., ¨Preciosismo, primeras luces feministas¨. Revista Mundo Diners, Edición 429, Febrero 2018.
3 Miller, J- A, y otros. Feminismos. Variaciones y controversias. EOL- Grama, Buenos Aires, p 25.
4 Cfr. Fronda. Sublevaciòn. https://es.wikipedia.org/wiki/Fronda_(sublevaci%C3%B3n)
5 Lacan J., O Seminário, livro 19, …ou pior. Rio de Janeiro: Zahar, 2012.
6 Dulong, C.,. “De la conversación a la creación”. En: Duby, G., (dir), Perrot, M., (dir), Historia de las mujeres en occidente, Ed. Taurus
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Minor, Madrid, Tomo 5, p 166.
7 Lacan J., O Seminário, livro 3, As psicoses. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1988, p. 204.
8 ¨Actrices Argentinas´´ Conferencia de prensa para visibilizar el acoso sexual y el maltrato dentro del ámbito laboral. Página 12, Buenos Aires, 11de septiembre de 2019.
9 Chamorro, J., Violencia de gènero: una investigación psicoanalítica¨. Observatorio de la FAPOL. ¨Violencia y mujeres en Amèrica
Latina. Lacan XXI, Revista FAPOL on line, N° 4, 22 de octubre de 2017.
10 Miller, J-A, y otros. Feminismos. Variaciones y controversias. EOL-Grama, Buenos Aires, 2018, p 39.
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FEMINISMO, SEXUALIDADE E PSICANÁLISE
Paula Gil - EOL - AMP

O feminismo denuncia uma
profunda desigualdade de oportunidades sustentada por um imaginário social não questionado.
Se na atualidade, se começou a
colocar sob tensão, este imaginário, persiste a naturalização de
certas situações cotidianas, sobre
as quais, nem sequer se abre uma
pergunta. O feminismo é a emergência voluptuosa do silenciado.
Provoca ondas, move adesões e
rechaços, mas, sobretudo, gera
desconforto. Vem dividir o status
quo, faz desequilibrar os cimentos
Lisa Erbin - EOL- AMP. - “Sem título”. Colagem em papel.
do que estava sendo assentado e
gera uma “distonia social”, se me é permitido chamá-la assim. Se o sintoma individual torna-se tal por sua egodistonia, o feminismo torna-se sintoma da época, por provocar uma distonia no social. Tal como sucede com o
sintoma individual, nos põe a falar, a produzir, a pensar. Festejemos, então, os sintomas!

A PARTE PELO TODO
Segundo o feminismo, os processos de subjetivação e de sexuação seriam resultado do discurso dominante, portanto, teriam determinantes políticos. A identidade sexual torna-se, assim, uma questão performativa. A linguagem mesma é pensada como um aparato performativo. Com seu binarismo feminino-masculino, a linguagem determinaria os universais e a nomeação dos sujeitos, a partir da biologia (menino, menina),
seria o primeiro condicionante cultural para a determinação de sua identidade, já que, a este nome, lhe sucederão uma série de costumes naturalizados (jogos, vestimentas, banheiro para homens ou para mulheres,
etc.) que irão “formatando” o indivíduo em sua identidade. Contudo, o performativo não ocorre de uma vez
e para sempre, mas é um processo baseado nas repetições, e, como todo processo, acontece no tempo. Em
“Mecanismos psíquicos do poder”1, a filósofa Judith Butler explica que, ao longo deste processo, acontecem
ressignificações permanentes que permitem que alguns indivíduos escapem do performativo.
Como vimos superficialmente, a identidade é pensada primordialmente desde uma perspectiva sócio-política. A psicanálise aborda a questão desde uma epistemologia distinta: o social não tem incidência na
singularidade do parlêtre. Não se trata dos sentidos sociais deslocados na linguagem, mas do fora de sentido
de lalíngua. Podemos ser informados que as práticas sexuais estão mudando à luz dos discursos atuais. As
novas gerações estão menos apegadas a definir sua orientação sexual sob as rubricas estanques de heterossexual ou homossexual. Observa-se uma maior plasticidade no momento da escolha do partenaire; o que
antes podia ser vivido com a mortificação da culpa, por separar-se da rigidez da tradição, hoje é experimentado sem demasiados questionamentos. Então, cabe a pergunta sobre que incidência tem na sexualidade, o
discurso social de uma época.
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O “não há relação sexual” (sobre o qual, nós psicanalistas assentamos a causação subjetiva) não implica que
não haja relações sexuais. A não relação é ao nível do real, enquanto as relações sexuais pertencem ao reino do
sentido e por onde são possíveis os deslocamentos constantes. Encontramos nestes dois termos, o invariável e o
que pode variar, o estrutural da subjetividade e o influenciado pelo social.
A evidência clínica nos mostra que os discursos sociais têm impacto nos semblantes e nos modos de laço. A
ideia Buttleriana e Foucaultiana da subjetividade moderna, com sua possibilidade de incessante ressignificação,
não deve nos extraviar ao que se refere ao traço do real. Podemos vivenciar como certas práticas, inclusive certas
identidades, se desprendem da rigidez de outrora, mas o real da estrutura continua determinando a fixidez pulsional e o gozo singular em cada um. Desde este ponto de vista, poderíamos dizer que a psicanálise lacaniana não é
construtivista nem essencialista, é “realista”. Nossa orientação é pelo real. Se a plasticidade e a maior aceitação
diante do diverso podem resultar apaziguadoras, serão na condição de não desconhecer o limite da impossibilidade. A multiplicidade crescente é o resultado de tentar absorver pelo simbólico-imaginário, o que é do registro
real; diante do fracasso de reabsorver todo o real, o risco é a loucura do empuxe ao mais. É o sintoma que emerge
dentro do sintoma da época.
Concordo que a biopolítica é o instrumento, mediante o qual, o discurso do Mestre tenta regular e incidir na
vida, na morte, no sexo, mas a encarnação de um discurso anti-hegemônico, que pretende uma solução, edificando que “todas as formas são possíveis”, desconhece os limites da castração e termina se relacionando com sua
contra-figura, o mestre capitalista. Todas as formas são possíveis, tanto quanto se conceba o real do sexo, como
o que ex-siste a todos os semblantes. Limite que não é o resultado de uma dialética de poder-dominação, mas a
marca constitutiva do humano. A cada um, sua marca e seu modo de suplência a essa perda. Cada vez que queiramos nomear o gozo do corpo, alcançaremos somente fragmentos, pois esse gozo é indizível e cada nomeação
é apenas uma suplência. No entanto, esta paixão nominalista impulsiona à ilusão de que o significante, por fim,
logre um dia escrever o impossível.
Dois planos, então, que não se contradizem e que só entram em tensão quando um pretende banir a evidência
do outro: o real da causação subjetiva e a incidência da época nos semblantes.

PARA CONCLUIR
A psicanálise não é binária, sequer é falocêntrica, como se costuma argumentar contra; a psicanálise pensa
como semblantes a estes aspectos do ser: homem-mulher-heterossexual-homossexual não são tomados na sua
literalidade na obra de Lacan, mas foram pensados a partir do equívoco. A biologia lacaniana não é a da ciência.
A resposta da psicanálise à impossibilidade da proporção sexual é a singularidade do Um. Se dizemos que
não há relação, dizemos também que Há do Um, como bem ensina J.-A. Miller em “O ser e o Um”2 2. Se a psicanálise aponta ao Um que subjaz no um a um, como poderia se escandalizar diante da diversidade e do múltiplo?
Não é a psicanálise lacaniana a que içará as bandeiras do discurso moral nem do hegemônico, mas sim, faz ouvir
que o não-todo (não todo nomeável, não-todo subvertível, não-todo significantizável, não-todo intercambiável) é
a política que melhor orienta. O mote de falocentrista não poderá caber a nenhuma epistemologia que se oriente
pelo não-todo (fálico). Localizamos melhor, que são as significações as que estão sempre ao lado da lógica fálica.
É por isso que seria conveniente que revise sua episteme, quem não queira ser falocentrista, mas desconheça a
dimensão do não-todo. Nesta perspectiva, por que não recordar que é a psicanálise que sustenta que o feminino,
situável em homens e mulheres, é o Outro lado da posição fálica?
É a experiência de uma análise, lograr que cada um invente seu nome próprio, para dizer algo sobre esse
gozo opaco que toca o corpo. O que nunca poderá alcançar é inscrever esse nome em uma “nominata das singularidades”.
Tradução: Maria Cristina Vignoli

FEDERAÇÃO AMERICANA
DE PSICANÁLISE DE
ORIENTAÇÃO LACANIANA

Publicação FAPOL

83

O QUE MUDA E O INVARIÁVEL

VOLUME 9 - MAIO 2020

LacanXXI
R E V I S TA FA P O L O N LI N E

84

NOTAS:
1 Butler, J, Mecanismos psíquicos del poder. Teorías sobre la sujeción. Madrid. Cátedra. 2010.
2 Miller, J-A., Curso: “El Ser y el Uno” (2011). Inédito.
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O OBSERVATÓRIO SOBRE POLÍTICAS DO
AUTISMO COMO AÇÃO LACANIANA1*

Cada vez que se produziu
uma crise no social, Lacan respondeu produzindo um ensino.
O acontecimento de Vincennes é
de absoluta vigência.2 Ali, Lacan
se pergunta: que disciplinas convêm aplicar à psicanálise? Para
o problema do autismo, convém
aplicar a referência de Éric Laurent: “escolher a ´Causa do autismo´, [...] é colocar a ênfase no
autismo, como a causa digna de
ser defendida no espaço público,
inclusive na justiça”.3 Podemos
sustentar o avanço da psicanálise
em extensão com essa orientação.
Miller coloca que, no saber suposto da psicanálise, habita uma
Nicolás Bertora - Mestrado. ICdeBA UNSAM - ¨Fotografia. “Viagem no balanço¨.
pulsão de morte que a empurra
para o seu próprio desaparecimento. É assim que todo saber suposto atenta contra si mesmo. Se Lacan respondia
produzindo um ensino, o que é que produz a Orientação Lacaniana, frente à questão do autismo, com a criação do
Observatório? Que faz com que não se confunda com a sociologia? Em 2012, o governo francês declara “Grande
causa nacional”, o problema do autismo. Aquilo gerou uma ação virulenta e antidemocrática contra a psicanálise
e, em particular, para que os psicanalistas não se ocupem dos autistas. Dito golpe permitiu à FAPOL4, produzir
uma leitura fundada no saber ler, a qual funcionou como interpretação e, com isso, a criação dos Observatórios.5
A partir daí, o funcionamento específico do Observatório sobre autismo conta com uma coordenação por cada
Escola, enquanto base para um trabalho fecundo. As redes que se estendem com cada Antena6 na Argentina funcionam como território.7 Neste ponto, me parece oportuno localizar o alcance que tem a pergunta de J-A, Miller
em seu curso “Um esforço de poesia” (2003), sobre que sentido dar à posição de extimidade do analista. Localiza
aí, que se trata de uma posição de exterioridade a respeito do significante mestre, de exterioridade a respeito das
exigências da justiça distributiva, mas que não é sustentável em qualquer regime. Efetivamente, o que pode situar-se ao lado do ato psicanalítico, enquanto ação lacaniana?
Os ecos daquele golpe nos recordaram que a tarefa do analista não só é interpretar; a ação analítica no social
é a aposta política da psicanálise: sair do saber suposto e intervir em debates interdisciplinares, cuja leitura é da
clínica à política. Esse movimento topológico tem estatuto de ato, o qual faz passar as consequências de dito ato
ao social, ocupando um lugar digno que não se dirige à massa e é a favor do sujeito, de seu sintoma e de seu gozo.
Frente a uma época de fascinação pela avaliação e pelo controle sobre as populações, ler o sintoma é também
gerar condições para que o sujeito tome a palavra. O observatório, enquanto ação lacaniana, gerou as condições
para que os psicanalistas interessados no autismo tomem a palavra sobre “o que há para dizer aos autistas” e a
aqueles que se ocupam deles, em especial as famílias.
Mas, como se intervém com a ação lacaniana? Como dar-lhe o estatuto de witz? Isso nunca é pouco complexo. Considero que é uma questão de tática, em que ambas estão sustentadas pelo discurso analítico. Mas, sem ser
tão pretensiosos com os efeitos que se possam produzir no social, uma via possível é gerar as condições transferenciais em dito campo (escolas, hospitais, bibliotecas, associação de pais, comissões legislativas). Desse modo,
é que algo pode passar ao outro. Por exemplo, vou relatar um trabalho realizado na província de La Pampa, na
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Antena que coordeno. No ano de 2016, noticiamos que levaríamos a cabo na legislatura provincial, o tratamento
de um projeto de lei para a implementação de um “Protocolo de Prevenção e Detecção Precoce de Transtornos do
Espectro Autista (TEA)”, impulsionado por uma deputada. Tal projeto consistia no seguinte: que um bebê estivesse obrigado, no momento de receber a aplicação da primeira vacina prevista pelo calendário oficial8 ou na ocasião
da primeira consulta pediátrica, a que fosse submetido a um questionário, o qual devia ser realizado por um pediatra ou médico de família. Os resultados ficariam registrados na história clínica do paciente e na sua caderneta
infantil de saúde. Por sua vez, os pais, tutores ou representantes legais da criança receberiam um certificado com
o resultado, o qual seria rubricado pelo médico interveniente que estaria a cargo do Ministério da Saúde. Outro
dado muito importante era que, no caso de que o questionário registrasse resultados com suspeitas diagnósticas,
esse mesmo certificado incluiria uma derivação para um especialista, sem especificar qual. A criação deste protocolo foi prevista por meios regulatórios em correspondência com a norma que propõe a lei nacional N° 27.0439
sobre a abordagem integral, que desde o início não atendeu. Um ano antes, a província de La Pampa havia aderido de forma total à dita lei. A iniciativa dos deputados acreditava acompanhar o espírito da lei e dar-lhe, assim,
cumprimento efetivo, aplicando-o através do controle da criança saudável10 em todo o território provincial.
Frente a semelhante embate, como responder estrategicamente a uma ação que não só descumpria a própria
lei, mas ia contra a singularidade que cada caso merece? Como nos fazer escutar para reintroduzir a particularidade irredutível de cada sujeito? Conseguiu-se, em uma ação conjunta e dirigida a partir da Antena, a não implementação daquele protocolo, incidindo diretamente na legislatura provincial. A que respondia nossa resistência?
Nós, praticantes da psicanálise, estamos advertidos das consequências que tem o controle biopolítico às populações. Opor-nos a tal evento permitiu advertir sobre o problema sanitário que acarreta a implementação massiva e
obrigatória de um teste específico que, neste caso, tinha o agravante de não prever o contexto social nem a particularidade familiar e, menos ainda, a singularidade. Dita imposição conduziria a propagar uma epidemia ou, pelo
menos, sobrediagnóstico; especialmente porque é muito comum verificar que, em sua maioria, estes diagnósticos
são “falso positivos”. Por sua vez, pudemos advertir que não haveria sistema sanitário nem equipes de saúde que
pudessem absorver a aluvião produzida e que, além disso, obrigaria o estado a dispensar certificados de deficiência para cobrir os tratamentos. A ação concreta foi produzir um diálogo com aqueles que tinham as melhores
intenções com este projeto e, ao mesmo tempo, reunir-se com referenciados do campo psi e jurídico da província,
contando com material e experiência de outras Antenas onde se produziram situações similares, e responder pelas
falhas de tais implementações. Isso foi acompanhado de propostas alternativas, entrega de material bibliográfico
e realização de atividades acadêmicas no próprio seio da legislatura e colaboração para reforçar o trabalho de
controle da criança saudável, ao invés de adicionar o dito protocolo. Ali nos reunimos e convocamos os serviços
infanto-juvenis de hospitais de referência, a subsecretaria de saúde mental, a Defensoria pública, representantes
de órgão de revisão da lei de Saúde Mental, colégio de psicólogos e universidade. A estratégia de fazer passar que
tal implementação conduziria ao pior, como sucede com as boas intenções dos higienistas e das utopias comunitárias, teve efeito e deteve o avanço. Mas, isto também tem sua complexidade. Freud recomendava não despertar
os cães se não fossem levados para passear.
Tradução: Jussara Jovita Souza da Rosa
*Texto publicado com a concordância e revisão da Coordenadora pela EOL do Observatório sobre autismo, Claudia
Lijtinstens,
NOTAS:
1 Os observatórios, criados pelo Bureau da FAPOL com o acordo do presidente da AMP em abril de 2014, têm em sua perspectiva problemáticas consideradas chaves na atualidade e que concernem à psicanálise. O esforço dos Observatórios está no fio da Ação Lacaniana que aborda a complexidade
da época contemporânea que em suas múltiplas facetas afeta as subjetividades, os corpos e as relações sociais.
2 Lacan, J., “Talvez em Vincennes”. In: Outros escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 2003. p. 316-318
3 Laurent, É. “A batalha do autismo: da clínica à política. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. p. 20.
4 Federação Americana de Psicanalise da Orientação Lacaniana.
5 Fapol.org/es/observatorios
6 Marita Manzotti foi a primeira coordenadora do observatório pela EOL e criou uma Antena em cada lugar do país onde houvesse psicanalistas que
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se ocupassem do autismo. A Antena tem três eixos: clínico-político e epistêmico.
7 Território ou grupo humano que se encontra inserto dentro de outro com características diferentes, especialmente de tipo político, administrativo, religioso, étnico o geográfico. J-Alain Miller faz referência que a Escola, para Lacan, devia funcionar como território, um lugar o suficientemente aberto,
mas também o suficientemente fechado, para que não entre o cabalo de Troia.
8 http://www.msal.gob.ar/images/stories/ryc/graficos/0000000628cnt-2016_calendario_vacunacion.pdf
9 Lei de abordagem integral do Transtorno do espectro autista. A dita lei nacional foi sancionada em 11 de novembro de 2014, promulgada em dezembro desse mesmo ano e publicada no Boletim Oficial em janeiro de 2015
10 http://www.remediar.msal.gov.ar/files/Boletin19.pdf
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ETIQUETAS VAZIAS E INFÂNCIAS
TRANSTORNADAS*

A multiplicação de diagnósticos que na atualidade atravessam a infância foi consolidando
tratamentos generalizados, endossados pela grande influência
do discurso científico-tecnológico
e baseados em protocolos e estatísticas e, inclusive, com frequentes indicações de psicofármacos.
Vivemos uma época em que, por
um lado, classifica-se com siglas
que pretendem etiquetar qualquer
mal-estar que subjaz na infância
e, por outro, procura-se responder
com a igualdade de direitos com
aparentes inclusões sociais e escolares.
Como influi este novo discurso cientificista, a biopolítica,
os estandartes jurídico- sociais no
decorrer da infância? Como estas
novas variáveis ressoam no corpo? Pois os corpos que chegam
para nos consultar estão afetados
por estas coordenadas que os atravessam: “o homem pensa com
ajuda das palavras. E é no encontro entre essas palavras e seu corpo, onde algo se esboça”1 e onde
tem a oportunidade de ser escutado por um analista; ponto de partida para obter o consentimento
de quem porta uma desordem a
desembaraçar, e não um transtorno nem um déficit que o etiqueta.
Lisa Erbin - EOL -AMP - “Sem titulo”. Colagem em papel.
O atual/* do discurso psicanalítico formula que não se trata só do corpo como superfície de inscrição, mas do corpo como lugar de gozo.2 Tentaremos sustentar por quê a psicanálise continua sendo uma resposta necessária e eficaz, mais ainda… nesta época!

O ATUAL: A CLÍNICA PSICANALÍTICA
É a clínica que nos devolve, a cada vez, ao nosso ofício, o de escutar aquilo que aparece como atual. Cada
época porta palavras novas que marcam de modos dissimiles, os corpos, e produzem diversas formas de gozar.
Embora os sintomas se sustentem nos discursos de cada época, acima de tudo dão conta da forma na qual “lhe foi
instilado um modo de falar, não pode senão levar a marca do modo sob o qual lhe aceitaram”.3
FEDERAÇÃO AMERICANA
DE PSICANÁLISE DE
ORIENTAÇÃO LACANIANA

Publicação FAPOL

88

Marcela Piaggi - EOL - AMP

VOLUME 9 - MAIO 2020

LacanXXI
R E V I S TA FA P O L O N LI N E

Em consequência, é necessário diferenciar a atualidade ou a época, do atual. A época transfere os revestimentos que se produzem de acordo com os ideais e valores que cada momento sócio-histórico põe em jogo. O
atual, ao contrário, é o invariável, a fração de real como eterno retorno. A época fornece os revestimentos simbólico-imaginários ao núcleo atual, tal como referido na metáfora freudiana do molusco, que forma a pérola ao
redor do grão de areia.4
O fundamento atual da psicanálise, assim como do sintoma desde Freud, reside no núcleo real - atual, inassimilável por estrutura, que não se deixa prender por etiquetas. Afirma Lacan: “O sentido do sentido, em minha
prática se capta por escapar: a ser entendido como de um tonel, e não por uma debandada. (…) É por escapar (no
sentido do tonel) que um discurso adquire seu sentido, ou seja, pelo fato de seus efeitos serem impossíveis de
calcular.”5
A época privilegia a dimensão imaginária e estimula a ilusão de que a completude ou a satisfação total são
possíveis. Assim, as mudanças científico-tecnológicas inauguram novos modos de viver, instalam discursos vazios de sentido que, paradoxalmente, se apresentam como imperativos ou verdades gerais.
Freud advertiu sobre o irredutível de cada época e o atual em todo ser falante no “Mal-estar na civilização”.6
Opõe aos calmantes que a civilização propõe para adormecer o real do sintoma, a psicanálise. Sem lugar para as
dúvidas, a época freudiana e a nossa não são iguais. O mal-estar – sempre irredutível – caracterizado pela renúncia pulsional e marcado pela ação paterna, faz parecer que esta época o promove como um empuxe baseado nas
leis de mercado que tentam negar a impossibilidade.

O conceito de biopolítica é apresentado por Foucault nos anos ‘70. Alude à influência exercida pela política
nos processos de subjetivação: “trata-se de algo que atua sobre o corpo ou sobre as coisas, força-os, abate-os,
quebra-os [...] o poder [...] incita, induz, seduz, facilita”.7 Este conceito, tal como o retoma Laurent: “submete
os corpos a golpes de imagens e de slogans, mas o corpo sempre escapa às identificações prontas para seu uso.
O gozo o transborda, o surpreende, o traumatiza. A psicanálise acolhe este corpo, enquanto fala deste trauma”.8
Devemos estar advertidos de que os que nos consultam dão a ver e a ouvir as marcas do que ainda resiste em ser
capturado por um protocolo ou uma etiqueta.
Nos últimos anos, as instituições escolares promovem a inclusão da diversidade que apresenta a infância.
Por meio da Legislação, tem-se avançado em incluir todos no comum da experiência educativa. Ser diferente não
deveria ser um problema, tal é o sentido que sustentam ideais sociais que repudiam a segregação e a exclusão.
Entretanto, efeitos contrários são produzidos: crianças que são incluídos com sua diversidade, como condição
para sua permanência, devem ser acomodados em siglas estigmatizantes e acompanhados por assistentes. Neste
contexto de empuxe à inclusão, paradoxalmente, vemos proliferar a segregação, a circulação de etiquetas: ADD,
TDHA, DISLEXIA, DEA, TOD, y TEA.9 Estas perspectivas reducionistas, sobre a base de supostos compromissos orgânicos, avançam, e a passo firme, na indicação de tratamentos à base de psicotrópicos e programas de
adestramento, com o objetivo de normalizar rapidamente, a conduta infantil. A infância perde seu caráter de uma
travessia e se converte em um tempo de definições do ser.
O ato de nomear e classificar traz consequências no processo de subjetivação. A sentença descritiva que
costumam implicar estas siglas termina funcionando como performativa, provocando, de alguma maneira, que se
realize o resultado codificado que se anuncia.

RESISTÊNCIA DA PSICANÁLISE
Os nomes conformam uma parte fundamental do sistema de linguagem: “o único critério pelo qual devemos
julgar um sistema de nomeação é pelos efeitos que produz seu uso”.10 A psicanálise tem a função de interrogar as
crenças classificatórias de uma época, de uma sociedade, e sabe reconhecer a pegada que vem marcar uma nova
impossibilidade de tradução de gozo.
As etiquetas diagnósticas conquistaram lugares vazios que, no contexto de todas estas mudanças sociais,
se converteram em uma resposta facilitada para as dificuldades que interpelam as instituições. Sua demanda de
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rápida eficiência esquece a complexidade humana e a singularidade de cada sujeito. Este modo de resposta supõe
práticas que ignoram o sofrimento, assim como as invenções e as soluções singulares.
A psicanálise propõe não ficar absorvido pelas totalidades, advertir que o empuxe positivista da ciência
tenta homogeneizar, segregando as heterogeneidades que se apresentam desde a infância. Nosso esforço será
alojar cada sujeito, a cada vez, com seu modo singular de habitar o mundo, que enriqueçam o seu ser, mas invariavelmente a partir de seu traço próprio. A posição do analista deve traduzir-se em um modo de presença que
possibilite transformar o mais íntimo do sujeito em um saber fazer com o atual em cada época, possibilitando uma
passagem sempre sólida e singular pelos avatares de cada tempo.
Tradução: Jussara Jovita Souza da Rosa
* Texto visto e autorizado por Claudia Lijtinstens, responsável pelo Observatório sobre políticas do autismo EOL,
FAPOL.
NOTAS:
1 Lacan, J., “Conferencia en Ginebra sobre el síntoma” (1975), Intervenciones y Textos 2, Manantial, Buenos Aires, 2001, p.125.
2 Laurent, É., O avesso da biopolítica. Uma escrita para o gozo. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2016, p. 65.
3 Lacan, J. Op. cit., p.124.
4 Freud, S., “Fragmento de análisis de un caso de histeria” (1905) Obras completas, T. VII, Buenos Aires Amorrortu, 1989, p. 73.
5 Lacan, J., “Introdução à edição alemão de um primero volume dos Escritos”. (1973). In: Outros escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 2003. p.
550.
6 Freud, S., “El malestar en la cultura” (1930) Obras completas, T. XXI, Buenos Aires Amorrortu, 1986, cap.II.
7 Foucault, “El sujeto y el poder” (1982) www.omegalfa.es › downloadfile › el-sujeto-y-el-poder.
8 Laurent, É., El reverso de la biopolítica, Buenos Aires, Grama, 2016.
9 ADD (Desorden por Déficit Atencional), TDHA (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad), DISLEXIA, DEA (Dificultades
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Específicas del Aprendizaje), TOD (Trastorno Oposicionista Desafiante), TEA (Trastorno del Espectro Autista).
10 Laurent, É., Síntoma y nominación, Buenos Aires, Colección Diva, 2002, p.13.
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OUTRO USO DA KATANA NO SÉCULO XXI
Para que o inconsciente cesse de não se escrever, requer de
um “samurai”, um servidor, até o
fim, até que o analisante consiga
ver a cara real disso em que esteve
preso durante todo o tempo. Um
analista a serviço do desejo que
permite a cada um, ir soltando-se
daquilo que se eterniza como seu
autômaton.
Samurai provém do japonês
antigo saburái e, inicialmente,
designava aquele que ajudava os
anciãos da casa. No período Edo,
dos estados guerreiros, esse termo
adquiriu conotação militar e introduziu primeiro o arco e depois
a katana, sabre curvo desenhado
para o corte e não para a estocadas, que e busca romper as resistências do adversário.
Na análise, o adversário é
si mesmo. Ao falar sob o efeito
da castração simbólica, “é em si
mesmo um corte produzido pela
pulsão”1. A primeira operação da
psicanálise, tal qual sustenta M.
Bassols, é introduzir a fissura que
abre a dimensão do inconsciente,
“a mais distante para cada sujeito e, assim, permitir fazer-se receptor de seu sintoma como uma
mensagem que é preciso decifrar”2. Levar o sujeito até sua divisão mais íntima.
No tempo dos samurais,
passar o fio da navalha da katana
sobre o corpo e desembainhá-la
corretamente no momento preciso requeria aperfeiçoamento da
técnica. Em 1953, Lacan elogiava
a “vivacidade” e a “desenvoltura”
de Freud ao fazer referência tanto
às regras práticas da técnica analítica em seus textos, quanto à técnica como um instrumento feito à
medida de sua mão3. Lacan ainda
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acrescenta que isso deu lugar a diversas concepções sobre o que se faz em uma análise, chegando até a confusão.
Ele sublinha que o verdadeiro progresso de Freud está “em sua maneira de tomar um caso na sua singularidade”4.
Em nosso momento, marcado pelo empuxo à estandardização, pelo ideal de fazer desaparecer a alteridade que se
apresenta como opacidade de um gozo5, a psicanálise continua interessada na particularidade de cada um.
O destino atribuído ao sujeito pela época – “tornar-se unidade contável” – requer de nós, diz Miller, “compreender o fenômeno do qual fazemos parte para que possamos nos opor a ele”6. Fazer uso do sabre da palavra,
introduzindo cortes nesse discurso, sem sucumbir à paixão narcisista da diferença.
A guerra atual toma outra forma diferente daquela existente no Japão feudal. Na filosofia contemporânea,
G. Agamben reflete sobre como a segurança contra o terrorismo serviu de desculpa para manter um estado de exceção que irrompe no cotidiano e que aterroriza o cidadão, transformado em terrorista virtual, suspeito, no ponto
de vista do Estado7. A guerra civil globalizada produz espaços nos quais a lei fica suspensa e o homem pode ser
assassinado impunemente. Hoje, quando diferentes formas do neoliberalismo se expandem pelo mundo “em conflitos de uma densidade cada vez maior”8, perguntamo-nos: como manter aberta a porta analítica para os sujeitos
contemporâneos, expostos ao dever de higienizar a vida, aos imperativos do mercado, à segregação da anomalia?
Aos sujeitos sem lugar dessa sociedade agitada, a psicanálise, fazendo outro uso da katana na sessão, os
acolhe em sua singularidade irredutível. Um uso que humaniza a vida, ao produzir um corte diante do mandato de
normalizar, diante de “qualquer avaliação de utilidade direta”9, diante do tempo objetivável e mensurável como
medida do trabalho do analista que, sob o signo da eficiência, toma a sessão pelo cronômetro, de acordo com a
equivalência time is money. Uso que separa esse espaço do ritmo apressado atual da existência e brinda um parêntese para acolher o encontro com o inesperado, com a carícia que transforma o horror do vivido10 e empurra o
analista para fora da poltrona como uma flecha cujo alvo é o corpo em que se inscreve, après coup, como marca
de um antes e de um depois.
Lacan aproxima o uso do corte a sua utilização no zen “como meio de revelação do sujeito [...] sem que
se vá aos extremos dessa técnica”11. Aplicar discretamente seu princípio não é empunhar o sabre para romper a
resistência. Para o zen, não existe o tempo físico; o tempo é a consciência de cada um sobre o longo e o curto: se
estamos felizes, o tempo passa rápido, se estamos angustiados ele passa lentamente12.
Para Lacan, na análise se trata do tempo lógico, ligado ao processo de elaboração significante peculiar do
sujeito. Ele ilustra isso através do apólogo dos três prisioneiros13. Consequentemente, ele também adverte sobre
o uso da técnica pautada por um formalismo cerimonial14.
O manejo do corte rompe com o standard curto ou longo15. Sustentar-se em uma duração fixa, longa ou
curta, é descuidar que se trata da sessão que faz falta para cada um16. A duração da sessão é flexível17. O analista,
ocupado em separar o paciente do excesso de semântica que o invade, aplicará o corte, fazendo-se responsável
pelos efeitos que produz e buscando que uma sessão deixe lugar para outra. Para um paciente tomado de angústia
e da dor de existir que lhe diz: “falta-me coragem para suicidar” e pede que ele mesmo se encarregue do tempo
das sessões, do “momento oportuno para cortá-las”; um servidor “versátil”18 lhe concede “essa potestade”19, ou
seja, a de introduzir ele mesmo um corte diante da opacidade do gozo que se eterniza na densidade do presente.
Outro uso da katana em nosso século, cujo fio permite abrir uma margem de poesia e, a partir do não-todo,
“reencantar”20 o mundo.
Tradução: Diego Cervelin
NOTAS:

1 Bassols, M. “Una política del síntoma”. Disponível em: <psicoanalisislacaniano.blogspot.com/2007/09.una-politica-del-sintoma-llevar-al-sujeto.html>
2 Ibidem.
3 Lacan, J. O seminario, livro 1: os escritos técnicos de Freud (1953-1954). Rio de Janeiro: Zahar, 2009, p. 18.
4 Ibidem, p. 22.
5 Bassols, M. “Sociedad de la transparencia, opacidad de la intimidad”. Disponível em: <http://miquelbassols.blogspot.com/>
6 Miller, J.-A. “La era del hombre sin atributos”. Revista Freudiana, no 45, Barcelona, nov. 2005, pp. 01-02.
7 Agamben, G. “El ciudadano es para el estado un terrorista virtual”. Disponível em: <elpais.com/cultura/2016/04/19/babelia/1461061660_628743.html>
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SURPRESA E DESPERTAR

Qual a função do sonho? Fazer
dormir ou despertar?
O sonho preserva o sono, mas
também esbarra em acontecimentos
que fazem despertar. Há um despertar, para continuar embalado pelos
elementos da fantasia em jogo no sonho. Mas o sonho não consegue evitar
o encontro com o que ameaça a consistência da fantasia e que surpreende,
incomoda e insiste na vida desperta,
muitas vezes como uma questão insolúvel. Não dá para continuar dormindo, sem tirar consequências desse
encontro imprevisto no sonho. Tirar
consequências desse encontro não é
tarefa fácil e podemos dizer que não
se consegue realizá-la, sem um endereçamento que preserve a dimensão
da surpresa e evite que ela fique adormecida nas associações que provoca.
Freud diz:
“Se é verdade que aquele que
sonha desperta por um instante, contudo, ele espanta a mosca que estava
ameaçando perturbar seu sono”1.
Despertar para espantar a mosca
que perturba o sono e poder continuar
adormecido, mesmo depois de acordado. No entanto, o sono que segue,
seja ele diurno ou noturno, não conseguirá anular o encontro com a mosca.
O sonho que segue na vida depois de
espantar a mosca trará a marca desse encontro com a mosca. Preservar a
Thereza Salazar - Série Sortilégios, 3 Impressão em ACM. 2012
dimensão de surpresa desse encontro
é o que vai orientar as consequências
dele na vida de cada um.
Jacques-Alain Miller, na abertura do Conciliábulo de Angers “Da surpresa ao enigma” 2, sublinha a diferença entre a surpresa e o espanto. A surpresa faz irrupção, ela é descontínua, não podemos nos instalar nela. Lacan,
no final de seu ensino, diz que não há despertar senão fugaz. É esta dimensão que liga a surpresa ao despertar, que
gostaria de trazer para pensar que o que o título dessas Jornadas traz na ambiguidade da vida, (não) é um sonho.
O que podemos extrair dessa ambiguidade, são os efeitos que o despertar fugaz no sonho pode ter na vida, que
faz ela ser e não ser um sonho. As moscas que perturbam o sono estão na vida, e o encontro com elas, é sempre
contingente.
O sonho relatado por Freud, que ficou conhecido pela frase: “pai, não vês que estou queimando?”, foi tomado por Lacan no Seminário 11, para indagar sobre o despertar. O pai dorme na sala ao lado daquela onde jaz
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seu filho morto. O pai delega a um velhote, a tarefa de continuar velando o cadáver de seu filho. Mas, o velhote
também dorme e não vê a vela que cai sobre o cadáver e provoca uma luz intensa. Esse estímulo luminoso desencadeia o sonho que prolonga o sono desse pai cansado, mas não o poupa da surpresa provocada pela frase do
filho dirigida a ele no sonho. A frase dita pelo filho, ao mesmo tempo em que traz à tona os elementos fantasmáticos que alimentam a culpabilidade do pai, que tantas vezes se ausentou para dormir, desperta esse pai culpado.
Algo surpreende que faz acordar. No próprio sonho que prolongava o sono, se dá o encontro inesperado com a
queixa do filho: “pai, não vês que estou queimando?” Esse é o encontro que desperta, um encontro faltoso como
insiste Lacan, tyché e não automaton. A questão que se colocou para Lacan e que continua se colocando para nós
analistas, a cada vez que escutamos o relato de um sonho, implica numa escolha para não deixar soterrada nos
elementos fantasmáticos, que o sonho evidencia a surpresa que irrompe e faz ruptura. A mosca que precisou ser
espantada deixou sua marca no sonho, do encontro faltoso com o filho, não só devido a sua morte, que o sonho
pretende desconhecer, ao torná-lo vivo, mas ao próprio limite do pai, em garantir a vida do filho. Por isso mesmo,
Lacan diz que essa é uma experiência de um pai enquanto pai. É o limite do pai que se pode ler nesse sonho e é
esse o elemento surpresa que pode ficar soterrado na culpabilidade do pai, se não há quem possa lê-lo, a partir
do real que faz corte, o impossível próprio à relação daquele pai com aquele filho, que várias vezes queimou de
febre antes de morrer.
Não só de febre, queimou esse filho. Também teve sua existência atravessada por excitações, satisfações e
gozos que escapam necessariamente a qualquer pai.
Para interpretar o sonho a partir da perspectiva do real que desperta, será preciso estar atento às associações
que se seguem ao que leva ao limite da referência ao pai, na interpretação.
Lacan diz: “..., o encontro, sempre faltoso, se deu entre o sonho e o despertar, entre aquele que dorme ainda
e cujo sonho não conheceremos e aquele que só sonhou para não despertar”.3 Qual é esse despertar que se evita,
dormindo ou acordado, no sonho e na realidade fantasmática que alimenta o desejo?
Lacan lembra nesse seminário, o que, para Freud, desperta, o trieb. E acrescenta que se trata do que não
está lá, o quê do trieb não tem representação. Indica, a partir daí, o duplo emprego do despertar, pois “o real que
desperta é, para além do sonho que temos que procurá-lo - no que o sonho revestiu, envelopou, nos escondeu,
por trás da falta de representação, da qual lá (no sonho) só existe um lugar tenente”4, um substituto. O encontro
com o pulsional faz esbarrar necessariamente com o furo próprio à pulsão, onde, podemos dizer, está o umbigo
do sonho, o não reconhecido, sem representação possível. Despertar para continuar dormindo é a forma de evitar o encontro com esse furo impossível de tamponar, por todo o trabalho de elaboração onírica do sonho e de
associação em análise. Nesse trabalho, o furo volta a insistir, mas será preciso indicá-lo, enquanto furo, para não
transformar o encontro faltoso em impotência, em insuficiência. Para que isso não aconteça, o analista precisa
estar advertido da diferença entre falta e furo (manque e trou). A falta é um espaço vazio no simbólico, um lugar
que pode ser ocupado por objetos diferentes. A falta permite a permutação, a combinatória de elementos, que
pode ser interminável, tanto quanto o sentido buscado para interpretar o sonho. O furo é real, em relação a ele, o
objeto está, não na lógica da substituição, mas da ex-sistência. O que vai se presentificar é o ponto mais cruel do
objeto, a alteridade intransponível do objeto, como se refere Lacan ao encontro faltoso do sonho. Trata-se de um
furo que não pode ser tamponado, mas cicatrizado, deixando, assim, uma marca indelével.
O trabalho de elaboração onírica e de associação em análise é necessário, desde que se possa estar atento
aos paradoxos, aos pontos de contradição e, mesmo de furo, no relato. Não para completá-los, muito menos eliminá-los, mas para surpreendê-los.
Gosto muito do que J-A Miller diz na abertura do Conciliábulo de Angers, o analista não só surpreendido
pelo analisante, nem o surpreendendo, mas surpreendedor (surpreneur) do real. Se o analista escuta a partir de
um saber já sabido das significações já conhecidas, ele fica fechado para a surpresa e servirá de obstáculo para as
consequências que cada um tem que tirar do encontro com o não representado, que faz furo.
O despertar é fugaz, trata-se de um instante. Lacan se referiu a ele, como um pequeno despertar. Freud já
dizia que não podemos encarar de frente, o sol. Mas, são esses instantes de despertar, que abrem para outras maneiras de sustentar sua existência, que Lacan deu o nome de sinthoma, marca deixada pela cicatrização do furo,
que permanece como letra viva no corpo.
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NOTAS:
1 Freud, S., “Interpretação dos sonhos” (1900), Obras Completas, V. V, Imago, Rio de Janeiro, 1972, pp. 616-617.
2 Miller, J-A., “Ouverture de la surprise à l’énigme”, Le Conciliabule d’ Angers: Effets de surprise dans les psychoses, Agalma/Le Seuil, Paris, 1997.
3 Lacan, J., O Seminário, Livro 11, Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise (1964), Zahar Editor, Rio de Janeiro, 1985, p. 60.
4 Idem, p. 68.
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O INCONSCIENTE E AS NOVAS
FORMAS DE PARENTALIDADE

Na abertura das últimas Jornadas anuais da EOL, “Falemos
do inconsciente, ainda…”, afirmei que cada Jornada anual é um
novo encontro e uma forma de
dar estrutura à memória coletiva
que construímos como Escola.
Estão presentes, então, o hábito, a
periodicidade e também o novo, o
desafio de abordar algo diferente
a cada vez. Neste caso, falar do
inconsciente, nosso conceito fundamental, a partir de um renovado retorno a Freud. Entendo que
a aposta destas Jornadas tem sido
reavivar o pacto entre nós (membros e amigos do campo freudiano) e nosso pacto com o inconsciente.
Um dos aspectos mais interessantes com o qual me encontrei no percurso preparatório
das Jornadas, foi a difusão. Entrevistas de rádio, breves escritos
destinados a transmitir o que é
o inconsciente ainda para nossa
orientação.
Em um desses artigos, que
intitulei “O inconsciente e as novas formas de parentalidade”,
o editor do diário convida a sua
leitura, destacando o seguinte:
“Uma época feita do fragmentário
e do poético. A pergunta disparadora sobre se os novos laços de
Sérgio de Campos - EBP-AMP - “Grafo do desejo”. Óleo sobre tela.
família modificam a perspectiva
da psicanálise, leva a revisar subjetividades situadas historicamente”.
Efetivamente, trata-se de partir de algumas perguntas: as novas formas de família, a forma em que se estabelecem os pares hoje, afetam o inconsciente da criança? Estes novos laços modificam a perspectiva que temos
do inconsciente? Desde o início de sua obra, Freud propõe a ideia de um inconsciente que não reconhece o tempo
e, ao mesmo tempo, aceita que há cortes na história que incidem na subjetividade.
De fato, se pensamos no Complexo de Édipo, encontramos um paradoxo interessante que o próprio “complexo” introduz na ideia de inconsciente: sua colocação se define por fora do inconsciente (inclusive por fora
da psicanálise), tal como se aprecia no drama de Sófocles. E o Complexo de Édipo foi central na experiência da
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psicanálise durante muito tempo. Mas, desde os fins do milênio passado, vimos constatando o declínio da ordem
simbólica, uma ausência de soberania paterna e, como consequência, um detrimento do caráter regulador do
Complexo de Édipo. Algo deste “complexo” se apresenta de maneira diferente: na atualidade, encontramos tanto
novas filiações quanto diversas identificações por parte dos pais.
A ideia – presente no último ensino de Lacan – de um inconsciente baseado em lalíngua, nos permite ir
deslocando algumas considerações. Lalíngua do som, lalíngua materna, lalíngua como depósito das pegadas dos
que nos falaram…
Lalíngua cria parentescos entre significantes; os sentidos de ditos parentescos variam na época e para cada
um. O inconsciente, um teatro de parentalidades!
Pensar um inconsciente feito de lalíngua é destacar os efeitos da palavra, que não vão em direção à
comunicação, mas que tocam o corpo, a alma. Trata-se da função da palavra que traumatiza, dói, emociona. O
inconsciente como um verdadeiro torvelinho. Por fora da função comunicativa da linguagem, mais ligado ao
prazer das crianças, quando jogam com os sons, habitando uma linguagem ainda não regulada pela gramática.
Trata-se de pensar o inconsciente como o que impacta de lalíngua por fora da compreensão e como, a partir disso,
se configura a história singular de cada um. Um ponto de aproximação interessante para captar algo de lalíngua,
encontramos no teatro: cada encenação mostra como a mesma cadeia significante se modifica segundo quem a
diga, como diga, segundo as ressonâncias do texto no corpo do ator.
Quando compara a Édipo Rei com Hamlet, Freud propõe que no modo diverso de tratar idêntico material (o
amor à mãe e a rivalidade com o pai), se manifesta a diferença da vida anímica nesses dois períodos da cultura.
Tanto em Édipo quanto no sonho, a fantasia de desejo infantil é trazida à luz e realizada; em Hamlet, permanece
recalcada e só averiguamos sua existência (como em uma neurose) por suas consequências inibitórias.
Como pensar estas variações na atualidade? Possivelmente, poderíamos nos iluminar com o assim chamado
“teatro pós-dramático”, onde em nossos corpos ressoa o fragmentário, o poético, o disruptivo, o fora de sentido,
para continuar falando ainda do inconsciente e poder alojar as novas parentalidades e suas consequências na
subjetividade.
Tradução: Mª Cristina Maia Fernandes
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FALAR DO INCONSCIENTE, AINDA…?

Ainda, falar do inconsciente? Pode surpreender alguns nessa época marcada pela “pressa”,
“o novo do novo”, “a neurociência”, “a evidência”. Como difundir nossas Jornadas nos meios de
comunicação se nos apresentou
como um desafio. Como seguir
falando do inconsciente, ainda…
Freud descobre o inconsciente ao escutar pacientes cujos
corpos não respondiam à anatomia tal como os estuda a medicina. Eram corpos afetados por
palavras, ou restos de palavras escutadas, que produziam efeitos, e
esses efeitos são os afetos.
Quando Jacques Lacan diMarcelo Veras - EBP-AMP - Série Tempo em preto e branco. Fotografia.
rige-se aos médicos em sua Conferência “Psicanálise e Medicina”, lhes expõe que a psicanálise se ocupa do desejo e do gozo do corpo, que é
justamente o que não aparece nas imagens, nesse aparato cada vez mais desenvolvido. Mas também é interessante
acrescentar que os médicos que o convidaram – era um Serviço de Nefrologia Infantil –, se haviam compreendido, era que, de acordo como os pais escutavam o diagnóstico da enfermidade de seus filhos e o que este significava para a subjetividade de cada um desses pais, mudava a relação das crianças com o tratamento e seus efeitos.
Daí que, vários anos depois, J. Lacan pôde dizer que o “mistério do corpo falante é o mistério do inconsciente”. Isso não implica em nenhum esoterismo, nenhuma experiência mística inefável. Não podemos introduzir
o inconsciente em um tubo de ensaio, mas isso não implica que não tenha sua materialidade, “as provas de sua
existência” se encontram nos lapsos, sonhos, sintomas. Aqueles “eventos não aparentes que as outras ciências
deixam de lado por demasiadamente ínfimos, por assim dizer, a escória do mundo dos fenômenos”1. Disso, seguimos nos ocupando, quando desejamos escutá-los.
Em 1908, Freud escrevia em uma carta a Jung, a partir do que fora apresentado em uma publicação científica: “esperam o bacilo ou o protozoário como se fosse o Messias que há de vir para os crentes”, esperando, assim,
que o diagnóstico lhes seja mais fácil porque o obteriam de modo diferente.
Hoje, já não se fala do bacilo, mas, sim, aparecem diariamente “descobertas” do gene que daria conta dos
diversos tipos de transtornos. Então, ciência ou crença no Messias?
É certo que não estamos na época de Freud, nem sequer, inclusive, na época de Lacan. Cada época gera
seu mal-estar e as diversas maneiras de sua apresentação nas consultas. Também é certo que os psicanalistas na
atualidade não somente estão nos consultórios; estão também nas instituições, nos hospitais – os psicanalistas
argentinos são pioneiros nisso – recebendo demandas de distintos âmbitos, como as escolas, os juizados, por
exemplo. Somos desafiados a estar à altura da subjetividade da época, sem prescindir de nossos conceitos fundamentais: inconsciente, transferência, pulsão e repetição. O que nos permitirá dar uma resposta singular em cada
caso, que sempre é um novo caso.
Para finalizar, alguns breves parágrafos do dramaturgo argentino Mauricio Kartun, alguém que sabe fazer
com as palavras e os corpos2.
Errar/Erro: “Como essas coisas que estão na frente dos olhos e não vemos, tendemos ignorar que a origem da
palavra erro está em errar. Esse ato inefável e delicioso de vagar. Talvez, por isso, porque vagamos, porque erramos,
porque transitamos diariamente o caminho da incerteza nós, artistas, nos damos tão bem com essa palavra”.
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O grão de areia: “O perfeito sistema de limpeza interna das ostras tem de vez em quando um erro e uma
partícula estranha presa em seu corpo mole. Com paciência criativa reage cobrindo lentamente o grão com sua
pérola. Efetivamente, uma pérola não é outra coisa que um erro transformado em preciosidade. Frente ao mesmo
erro nós, homens, passaríamos anos inteiros nos queixando da má sorte e nos justificando do fracasso”.
“Todo acerto é inevitavelmente rotineiro porque somente confirma o cumprimento da norma. O erro é o
único caminho para rompê-la e criar uma nova. Qualquer verdadeira novidade é, em sua primeira aparição, um
erro. Errar, então, não só é humano; há que se entender. Também é divino”.
Tradução: Fred Stapazzoli

100

NOTAS:
1 Freud, S. “Conferencia 2 “Los actos fallidos”, en Obras Completas T.XV, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1978.
2 Kartun M., “Errar” en Escritos-1975-2015, Ed. Colihue-Teatro, Buenos Aires, 2015, pp. 206-207.
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RUMO A UMA PSICOPATOLOGIA NÃO-TODA

A teoria psicanalítica tem
sua origem, na genialidade de
Freud, para formalizar o que ele
extraía de seu encontro com o paciente que, junto com seu sofrimento particular, traz sempre algo
do mundo e de sua época, para o
consultório do analista. Por isso,
a psicanálise deve, necessariamente, atualizar suas ferramentas
conceituais, para estar à altura
dos desafios de seu tempo. É dessa forma, que concebemos que a
clínica psicanalítica que cabe para
os dias de hoje, não governados
pelos ideais universais da tradição, onde a felicidade do gozo
sem medida se faz, muitas vezes,
imperativa, é aquela orientada
para o singular, como preconizou
Mônica Biaggio - EOL-AMP - “Incerteza”. Tinta sobre papel. Abril, 2020.
o último ensino de Lacan. E, nesse contexto, a clínica psicanalítica ultrapassa o binário que opõe neurose/psicose, considerando essa distância em
termos gradativos, formalizando uma continuidade dos campos. “Esta igualdade nos leva a falar de modos de
gozo em particular. Se fala, precisamente, de modos, quando se fez desaparecer a descontinuidade das classes.
Todos iguais ante o gozo, todos iguais ante a morte, etc., já não se distinguem classes, senão modos, que são variações”1.
Em 1915, Freud escreve um texto intitulado Neuroses de Transferência, uma síntese. Nele, de certa forma,
dá continuidade à hipótese filogenética desenvolvida em Totem e Tabu, sobre a origem do sentimento de culpa, e
marca a melancolia como uma fixação do sujeito num momento imediatamente posterior ao assassinato do pai,
impedido de participar do banquete totêmico, pela culpa retroativa que não consegue elaborar. A partir dessa
referência, Dafunchio propõe que a melancolia está situada numa zona de fronteira entre a neurose e a psicose,
pois, não se trata do pai vivo da psicose, mas tampouco é o pai sublimado pelo significante da neurose. A relação
é, antes, com o cadáver do pai. “[...] se trata de um tempo lógico do mito em que o pai está morto e, no lugar de
sua ausência, não se fez presente um significante. Como ocorre na neurose. É uma pura ausência, um puro vazio,
uma pura perda, que não se transmuta na função simbólica da castração [...]” 2.
Para explorar isso que chama de “zona de fronteira”, Dafunchio lança mão da análise feita por Lacan, de
Andre Gide, destacando um possível reverso entre a perversão e a melancolia. Sua tese é a de que “O que nos
ensina o caso Gide é que o sujeito melancólico pode, eventualmente, recorrer a uma prática perversa, para obter
algum gozo erótico de seu lugar de resto”3.
Na análise que faz dos elementos que compõem a sexualidade de Gide, Lacan toma como pivô, o fato de
que ele não foi um menino desejado. Sua mãe lhe devotava um grande amor, porém, totalmente identificado à lei.
O caráter de invólucro do amor materno denuncia a ausência do falo como terceiro elemento na relação, o que
faz desse, um amor não enlaçado ao desejo, enquanto simbolizado pelo falo. A afirmação de Lacan, segundo a
qual Gide foi uma criança amada, porém não desejada, aponta-nos para uma mortificação do falo. Se tomarmos
a Metáfora Paterna a partir desse pressuposto – é o que Miller propõe – devemos escrever o falo negativado, mas
de uma maneira distinta da castração. Encontramos aí, portanto, uma duplicidade: de um lado, a mortificação do
falo e, de outro, consequentemente, o gozo do falo desempenhando seu papel à parte. E assim se explica uma
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localização clínica que faz Lacan: Gide, originalmente, está entre a morte e o erotismo masturbatório. “Nos apercebemos de que há ali uma repartição da função fálica, entre sua mortificação nas mãos da mãe e sua liberação de
modo solitário, como gozo do idiota, fora de todo laço social, fora de todo laço sexual” 4.
Dessa forma, em nada nos surpreende encontrarmos um tom melancólico em Gide, ao se referir a sua infância, apresentada por ele como “toda cozinhada na sombra”5, marcada por uma falta de graça. Suas primeiras
fotografias o mostram feio, com o rosto contraído e ranzinza. Ele, que foi uma criança solitária, fazendo o relato
de sua infância, descreve-a assim: “A espessa noite em que minha puerilidade se demorava” 6, “O estado larvar
em que eu me arrastava”, ou ainda, “As trevas em que se impacientava a minha infância” 7.
É no sentido de um refinamento clínico, também proposto por Lacan, que entendemos a articulação de Dafunchio sobre o problema diagnóstico que surge entre o que seria uma suposta detenção no primeiro tempo do
Édipo, que Lacan define como uma forma primária de perversão, e o que pode ser uma suplência perversa em
uma psicose, ou seja, a cisão do falo que aparece em Gide, “tem a ver com o fato de que não se completou a operatória edípica ou é um resultado da foraclusão do falo, na raiz da qual o sujeito encontra uma suplência imaginária,
um recurso ao falo imaginário que faz suplência e o mantém distante desse buraco?” 8.
Definir a posição de Gide entre um erotismo masturbatório e a morte é localizar seu gozo, exatamente, numa
zona de fronteira. Se Lacan faz prevalecer a vertente melancólica de Gide, ao apontar seu lugar de objeto dejeto
como criança não desejada, ele diz: “Há pessoas a quem faltou, na primeira infância, serem desejadas. Isso as
impele a fazerem coisas para que isso lhes suceda, já tarde”9. Fazer-se desejar, segundo Dafunchio, é uma definição muito simples do que pode ser uma prática perversa. Mais adiante, no mesmo seminário, Lacan lança mão
do conceito de perversão como instrumento do gozo do Outro, para cernir a relação de Gide com Deus: “Ali onde
o A ganha forma, Gide tinha até uma ideia totalmente específica dele, a saber, que o prazer desse grande A era
estragar o de todos os pequenos a”10.
Miller observa que Lacan, embora já tivesse constituídas suas premissas teóricas acerca da estrutura perversa, esforça-se para abordar o caso Gide de uma maneira não standard, advertindo o leitor com relação ao “encanto
do já ouvido”11 que, praticamente, impõe a preponderância da relação com a mãe como norma para a posição
homossexual. Ele escolhe seguir o caminho de Jean Delay, que destacou a dissociação em Gide, entre o amor e o
desejo, e articula esses dois termos numa abordagem então inovadora, fazendo dessa dissociação, a chave de sua
construção. “A lição de Lacan no seu texto [...] é de insistir sobre a particularidade do caso e de pôr em questão,
a unidade desta categoria clínica: a homossexualidade masculina”12 e, acrescentamos, a partir de uma clínica das
sutilezas, caracterizando a abordagem lacaniana do caso como absolutamente atual e consonante com o que se
propõe na clínica das suplências. “Podemos dizer que de início, a abordagem de Lacan visa tomar pelo avesso a
doutrina comum”13 e pergunta: “será um bom ponto de partida, procurar o standard da estrutura clínica?”14.
Essa pergunta de Miller guarda o que há de mais atual e pungente na clínica psicanalítica contemporânea. Se
a questão do diagnóstico foi algo que esteve sempre em pauta na clínica lacaniana, sua atualidade implica numa
única posição para o analista: articular o que há de particular na estrutura com a singularidade do sujeito, levando
ao limite, o que se pode extrair do singular de cada caso. Não se trata de não classificar, mas de ir rumo ao que
Dafunchio definiu como uma psicopatologia ‘não-toda’, que ultrapassa a lógica do conjunto fechado psicose/
neurose. “Em um uso não-todo da psicopatologia, não se trata de que não tenha um limite [...], senão que há algo
mais que nos ultrapassa e, então, deixamos esse espaço aberto”15.
NOTAS:

1 Miller, J-A. et al., La Psicosis Ordinaria: la convención de Antibes, Paidós, Buenos Aires, 2006, p. 202. Tradução nossa.

2 Dafunchio, N.S., Ni neurosis, ni psicosis, Del Bucle, Buenos Aires, 2015, p. 69. Tradução nossa.
3 Ibid., p. 121. Tradução nossa.
4 Miller, J.A., “Sobre o Gide de Lacan”, http://www.opcaolacaniana.com.br/pdf/numero18/Sobre_o_Gide_de_Lacan_Parte_II.pdf, p. 8.
5 Martinho, M-H., “Perversão: um fazer gozar”, http://www.pgpsa.uerj.br/wp-content/uploads/2016/07/ Tese-completa-Maria-Helena.

pdf, p. 174.

6 Idem.
7 Idem.
8 Dafunchio, N.S., Ni neurosis, ni psicosis, op. cit., p. 120. Tradução nossa.
9 Lacan, J., O Seminário, livro 19: Ou pior (1971-1972), Zahar, Rio de Janeiro, 2012, p. 71.
10 Ibid., p. 72.
11 Lacan, J. “Juventude de Gide ou a letra e o desejo” (1957-1958). Escritos, Zahar, Rio de Janeiro, 1998, p. 759
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12 Miller, J.A., “Sobre o Gide de Lacan”, op. cit., p. 9.
13 Ibid., p. 15.
14 Idem.
15 Dafunchio. N.S., Ni neurosis, ni psicosis, op. cit., p. 29. Tradução nossa.
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DE UM DISCURSO SEM SUJEITO. O ATO
ANALÍTICO POR ORIENTE.
Alejandro Góngora - Associado NEL - Santiago

No presente artigo, interessa-me trabalhar uma orientação
para nos aproximarmos ao que
Lacan propõe como ato analítico,
caracterizado por um revés com
relação aos outros discursos, já
que em seu ato prescinde de intencionalidade de um agente, estabelecendo-se como um discurso
sem sujeito. Para isso, o conceito
de Wu-Wai do taoísmo, o qual Lacan conhecia com bastante profundidade a partir de seus estudos
de chinês e de sua relação com
François Cheng, nos será útil para
compreender o paradoxal desse
ato. Para isso, tomarei uma frase
de Lacan de seu escrito “O equívoco do sujeito suposto saber”,
que me faz questão: “Ato que
funda em uma estrutura paradoxal
pelo fato de que nele o objeto é
ativo e o sujeito subvertido”1.
Interessa-me, em particular,
a atividade do objeto, para lograr
elucidar de qual atividade se trata,
de que ato se trata quando o sujeito ou um significante não é o
agente desse ato.
Se no ato analítico o sujeito
fica subvertido pela atividade do
objeto, então esse ato não é da ordem da diferença significante S1
- S2 a qual, como sabemos com o
primeiro Lacan, produz um sujeito. Portanto, o ato analítico não é
da ordem da produção de sentido,
mas do fora de sentido.
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Quem se entrega ao estudo dia a dia acrescenta seu saber.
Quem se entrega ao Tao dia a dia se desfaz de seu saber.
diminuindo e diminuindo
alcança finalmente o estado de não-obrar.
No não-obrar não há nada que não faça.
Tao Te King, XLVIII.
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Recordamos o discurso analítico, onde o analista no lugar de objeto causa se dirige a um sujeito, não para
que este produza sentido, mas para extrair de seu discurso os significantes amo, rompendo o semblante para a
enxurrada dos S1 que fazem marca de gozo. Isso já nos propõe um segundo paradoxo: o analista lê para que o
sujeito escreva. Se poderia pensar que a leitura é posterior à escrita, mas o psicanalista põe os pés na cabeça, é
sub-versivo: primeiro se lê, se enuncia, depois se escreve.
Seguindo os passos de Lacan, proponho que o ato analítico não é um ato do analista, tampouco do analisante, mas é o ato do objeto e é isso o que dá um estatuto diferente a esse ato.
Lacan, no Seminário 18, introduz o conceito de Wu-Wei2, onde Wei é o ato. Mas para os chineses esse mesmo ideograma lhes serve para utilizá-lo “como”, isto é, lhes serve para fazer metáforas. Lacan ressalta que o fato
de fazer uma metáfora implica que o metaforizado não é a coisa metaforizada, porque na metáfora há um passo
de sentido (pas de sens), que em francês é homofônico a “não há sentido” (pas-de-sens). Isto é, na metáfora, ao
mesmo tempo, há uma produção de sentido, há uma fuga desse, há algo que se perde, um sem sentido.
De alguma maneira, na metáfora já se introduz um “não”, que é como, em geral, se traduz “Wu”, como um
“não”, traduzindo-se Wu-Wei como Não-Ato. O que proponho com isso é que já de entrada se introduz a negatividade na metáfora, a qual chamarei de um esvaziamento de sentido.
Existirá uma maneira de metaforizar o que não produz sentido? Talvez na poesia oriental e na prática do
Koan3, no Budismo Zen, podemos encontrar uma orientação:

Neste Koan podemos notar o uso enigmático que o Budismo Zen outorga à linguagem. Diante de uma
pergunta fundamental do budismo, o mestre entrega uma resposta que não está planificada, fora de toda intencionalidade. Responde com o que há, com a contingência de que nesse momento observa o cipreste no jardim, e,
diante dessa experiência, é como se respondesse: “Isso é o zen, esse cipreste no jardim que cresce sem nenhuma
intencionalidade e que se apresenta ante meus olhos”. No entanto, a elaboração que se acaba de fazer reintroduz a
resposta do sentido, como se o mestre nos lançasse um enigma a ser resolvido. Não obstante, não temos nenhuma
notícia de que esta tenha sido a intenção do mestre; é sim nosso intento de dar sentido à resposta.
Mais além das divagações que possamos fazer com relação ao caráter dessa resposta, é claro que não é
uma resposta que introduza um sentido, e sim o desloca, o esvazia de sentido. Poder-se-ia propor que a figura
“O cipreste no jardim” é já uma metáfora, é a maneira de nomear algo dessa experiência, desse afeto produzido
pela presença do cipreste e a pergunta do discípulo. Poderíamos chamar a isto o grau zero da metáfora, onde um
significante marca contingentemente o afeto produzido, sem que isso chama outro significante.
Para os Taoístas, o tao é deixar passar, o que faz que “isso”, o inominável, a atividade da coisa, não deixe
passar. Wu-Wei é entendido, portanto, como Não Fazer Nada, mas, no entanto, é um Não Fazer que não deixa nada
sem Fazer5. Como um Não-fazer pode não deixar nada sem fazer?
Insisto neste ponto, já que é um problema de intencionalidade. No objeto não há intencionalidade, não há
projeto, não há busca de utilidade. Deixar que as coisas venham por si mesmas, sem carregá-las do peso de nossos
projetos, de nossa vontade. Por isso o Taoísmo é um ensino sem palavras, para deixar vir o tao (O caminho), a
única via é o silêncio.
François Jullien, em seu prólogo à edição de Tao Te King, realizada por Anne-Hélène Suárez Girard, nos
diz: “Por isso Lao Zi desconfia do dizer. Igual que o sábio ou o estrategista evita agir. Se as fórmulas são breves,
inclusive abruptas, se o texto é curto e desgastado, é porque se cuida de não impedir o passo ao natural, que é o
que quer expressar, porque o natural é falar pouco, permanecendo no umbral da palavra e evitando enunciar demasiado.”6 Como o princípio do Wu-Wei não força nada: «O caminho exerce sua atividade criadora no interior da
coisa, como princípio existencial próprio desta, de modo que a atividade do caminho é a atividade da coisa.»7 Não
posso deixar de escutar nessas formulações reminiscências do que disse Lacan. A atividade no interior da coisa é
a atividade do objeto. Nesse sentido, o que entendem os chineses como virtude é o deixar passar, consentir com
a atividade da coisa, esvaziando-a de intencionalidade.
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“Uma vez um monge perguntou a Joshu: Diga-me qual é o significado da chegada do
primeiro patriarca do ocidente? (Isto é, qual é a verdade fundamental do budismo Zen?)
Joshu respondeu: O Cipreste no jardim.”4
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“O caminho é uma vasilha vazia. Não importa o quanto a utilizes, nunca poderá enchê-la.”8
Essa citação é similar ao que manifesta Miller em seu curso La fuga del sentido sobre o tonel das Danaides:
“Esta é, no fundo, a descrição clássica do tonel das Danaides: quanto mais sentido se coloca - e não se pode colocar sem descontinuar - quanto mais se corre, mais se escapa do tonel que deveria contê-lo.”9 Uma vasilha, um
tonel por onde escapa o sentido.
Na constante articulação da linguagem, dos significantes, há algo que escapa, por mais que se preencha de
novos significantes, de novos sentidos. Como cortar o sentido e tocar algo do gozo?
Proponho que Wu-Wei é o ato de esvaziamento de sentido, e esse esvaziamento requer certa espera, cautela,
suavidade. Não é algo que possa produzir o analista intencionalmente, já que é a atividade da coisa mesma. O
analista deve deixar passar essa atividade da coisa como se fosse um judoca ou um praticante de Aikido10, para
que algo caia e precipite o ato.
Como pensar um ato sem agente? Esse é o desafio que nos convida Lacan. O que lhe ajudou a pensar tal ato
onde o objeto é ativo e o sujeito fica subvertido? Minha aposta é que Lacan se apoia, pelo menos em parte, no
pensamento chinês e no conceito do taoísmo, Wu-Wei, o não-ato, um ato sem intencionalidade. As flores crescem
por Wu-Wei, sem esforço, porque não há um vetor de intencionalidade. Dessa maneira, o Wu-Wei é um ato que
subtrai, esvazia de sentido o próprio ato. Não se trata de não fazer nada, mas sim que esse ato se oriente pelo vazio
que nos habita, por um fora de sentido, pelo real.

NOTAS:
1 Lacan, Jaques. (2012). ¨La equivocación del sujeto supuesto saber¨, en Otros escritos, Paidós, Buenos Aires, 2012, p. 352. [Disponível em português
em: Lacan, Jacques. O engano do sujeito suposto saber. In: Outros Escritos. Trad. de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Zahar, 2003.]
2 Lacan, Jacques. (1971). El seminario. libro 18., De un discurso que no fuera del semblante. Paidós, Buenos Aires, 2009. [Disponível
em: Lacan, Jacques. O seminário, livro 18: de um discurso que não fosse semblante (1971). Trad. de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Zahar,

2009.]

3 Izutsu, T. (1977). Hacia una filosofía del Budismo Zen. Editorial Trotta, Madrid.
4 Ibid, p. 147.
5 Tse, L. (2007). Tao Te King. Cuatro Vientos, Santiago.
6 Jullien, F. (1998). Prologo. En L. Zi, Tao Te King. Siruela, Madrid, p. 13.
7 Izutsu, T. (1997). Sufismo y taoísmo. Laozi y Zuangzi Vol.II, Siruela, Madrid.
8 Ibid. p. 131
9 Miller, J.-A., (2012). La fuga de sentido. Paidós, Buenos Aires, 2012.
10 Tse, L. (2007). Tao Te King. Op. cit.
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DECLÍNIO DO PAI, DECLÍNIO VIRIL:
UMA NOVA MASCULINIDADE?
José Luis Obaid - Associado NEL - Santiago

Na história da Humanidade, houve uma viragem em que
a cultura patriarcal da proibição
cede diante da cultura pós-patriarcal da permissão e da emancipação do sujeito, a respeito do
despotismo, político ou religioso1. Chegada mancomunada da
ciência e do capital que, permeando as subjetividades, aposta por liberá-las, não somente
da autoridade patriarcal, mas
também do que Freud chamou
de “as servidões do eu” – como
o sexo e a morte que afligem o
narcisismo -, podendo, assim,
decidir sobre seus destinos2.
O sintagma loucura da
época nomeia aquela ruptura
com a experiência tradicional
da vida. Um dos efeitos são as
subjetividades diante da inconsistência da dimensão simbólica, onde não há mais crença nos
significantes da tradição como
fonte de ordenamento dos goBeth Barone - “Onhografias”. Fotografia analógica impressa sobre papel de algodão.
zos3.
O que chamamos feminização do mundo, é a modificação na lógica do Outro social, que passa do “para todos” e da exceção a uma
lógica não toda, onde não há Ideal, nem garantia da lei4.

VIRILIDADE QUESTIONADA
Já em 1998, o sociólogo Pierre Bourdieu escreveu: “a virilidade, entendida como capacidade reprodutiva, sexual e social, mas também como aptidão para o combate e o exercício da violência é, diante de tudo, um
peso5”, diria, para os próprios homens. Isto é, o peso específico dos homens na direção da cultura contemporânea
caiu pelo seu próprio peso6.
Então, destaco disso, que interrogar a virilidade não seria um efeito somente da interpelação que os homens
enfrentam, há alguns anos, desde o que se chamou a quarta onda feminina. A pergunta pela virilidade é também
um efeito das implicações que teve e tem tido o trânsito ao capitalismo moderno. Assunção e triunfo do zeitgeist
que se foi gestando desde meados do século XVIII, em uma lógica de exclusão com a ordem das tradições.
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O PAI: MASCULINIDADE E MACHISMO
Certos femininos sustentam que o machismo é uma consequência da vigência do discurso Patriarcal.
Para a psicanálise, a relação entre função paterna e masculinidade está em sua genealogia no que chamamos
Édipo, que Lacan formaliza em três tempos escandidos e articulados, contingentemente, com consequências em
seu desenlace ideal. Na mãe, ao ser privada do falo, e na criança, ao constituir seu desejo, já não como desejo da
mãe, mas como desejo de desejo que aponta no horizonte, ao falo. Também no pai que, se operou, responderá com
recurso ao dom, na medida em que se tem o falo e não é o falo, também pode doá-lo. Assim, dando as insígnias
para que o menino, nesse caso macho, no despertar adolescente, exerça sua masculinidade. Falamos da castração7.
Para as fórmulas da sexuação, Lacan considera o mito de Totem e Tabu. Nelas, o pai real encontra sua localização na exceção que possibilita o todo. O homem como todo se inscreve mediante a função fálica pela existência
desse X que nega a função fálica ou a essência fálica que é tender a fechar-se em si mesma. A castração como
operação real8.
O declínio paterno é o desaparecimento da exceção, quer dizer, supressão das diferenças e das singularidades. Ineficácia do pai, para negar a essência fálica, permitindo afirmar: há machismo quando não há pai. O
machismo consumado na violência contra as mulheres é signo da decadência patriarcal: apela-se à força quando
não há autoridade9.

O enfraquecimento progressivo, no ensino de Lacan, da função do pai, indica que o pai é apenas uma forma
que assegura uma função, a castração10. Única experiência tradicional da vida que prescinde do agente que a
inscreva na estrutura.
Retomo o Édipo. No terceiro tempo, o pai aparece como homem: masculino, potente e capaz de doar o que
tem. Transformação do pai em macho que permite ao menino, constituir-se na dimensão masculina. Encruzilhada
da solução masculina pela via da identificação com o pai. Enquanto viril, não se é mais que a própria metáfora
deste. Virilidade constituída em segundo grau como virilidade do pai, sem poder aspirar a uma autenticidade
viril. Ao tentar, somente evidencia o ridículo da mesma. Por isso, o Édipo em Lacan é descartável, mas não a
castração11.
Assim, Totem e Tabu acaba sendo um franqueamento, pois, se essa autoridade conferida possui algo de escuro, é porque nunca poderá ser assimilada ao registro do fraterno. Se após o assassinato e o ato canibalístico, o pai
continua existindo na figura do totém, é porque dele, permanece um resto impossível de incorporar pela fratria12.
Diremos que, tanto Freud quanto Lacan, pensaram a posição masculina em termos de uma cessão. Em
Freud, o empobrecimento libidinal do Eu em benefício do objeto supõe a operação paterna que “faz que”, comovendo o narcisismo originário, este se desloque ao objeto. Em Lacan, é negação da cena fálica13.
Fórmulas da sexuação: uma nova masculinidade
A masculinização depende uito mais da distância com o pai, pois o menino não seria ipso facto, pela via da
identificação, alguém que o duplique. Seria, como foi apontado, da ordem do ridículo. A disjuntiva para o menino
é o que quer ser frente a uma mulher. Diferente do que é um pai14.
A produção da virilidade é a castração e não o pai, o qual, secundariamente, e pela via da identificação,
oferece um apoio simbólico-imaginário. Alude a um real15.
A virilidade, em um plano mais real, coloca em jogo o problema de como um homem se vira com o Outro
sexo. Existindo um impossível como vazio de escrita sobre a relação sexual, é necessário inventar. A verdadeira
virilidade implica acreditar que uma mulher pode revelar ao homem, algo que lhe é desconhecido16.
A castração, como operação real, se localiza em torno desse algo que diz não à função fálica, comportando
para o homem, a possibilidade de que goze do corpo da mulher... de que faça o amor17.
Nostalgia heteronormativa? Lacan vai mais além da problemática da proibição, do Édipo, declarando o
gozo feminino como exceção ao gozo fálico, fora do penisneid. Positivação do gozo e abandono da negativação
articulada à falta. O binarismo gozo masculino/gozo feminino permite a Lacan, generalizar o gozo feminino, até
transformá-lo no regime do gozo como tal, não edípico. O que não tem nada a ver com a negatividade do desejo
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e reduz ao acontecimento de corpo. Acontecimento de gozo, independente da posição feminina ou masculina. Há
um resto de gozo que não corresponde à dialética fálica também nos homens18.
Tradução: Ana Beatriz Zimmermann Guimarães
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NOTAS:
1Barros, M. La madre: apuntes lacanianos. Grama Ediciones, Buenos Aires, 2018, p. 9.
2 Idem. P. 10.
3 Velázquez, J. F., Psicosis ordinarias: una mirada desde la clínica borronea. NEL-Santiago, 2018, p. 28.
4 Velázquez, J. F., “Lo femenino hoy: fenómenos de masas v/s autismo de goce”. Bitácora Lacaniana, Revista de la Nueva Escuela Lacaniana, NEL.
Grama Ediciones, Buenos Aires, N°3, Octubre 2014, pp. 197-203.
5 Chacón, P., “Qué es un hombre: intelectuales y psicoanalistas analizan la nueva virilidad”. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:sBa5h2EdaI8J:https://www.clarin.com/psicologia/hombre-intelectuales-psicoanalistas-analizan-nueva-virilidad_0_S18PLtM2D7x.html+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=cl
6 Idem.
7 Gandolfo, R. E., “Paternidad y posición masculina”. Seminario de la EOL Machismo.23 de mayo del 2019. Desgravação por Bruno Masino.
8 Ons, S., “El machismo en el ocaso del padre”, https://www.pagina12.com.ar/170423-el-machismo-en-el-ocaso-del-padre
9 Idem.
10 Gandolfo, R. E., Op. cit.
11 Idem.
12 Ons, S., Op. cit.
13 Idem.
14 Gandolfo, R.E. Op. cit.
15 Idem.
16 Chacón, Pablo. “Qué es un hombre: intelectuales y psicoanalistas analizan la nueva virilidad”. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:sBa5h2EdaI8J:https://www.clarin.com/psicologia/hombre-intelectuales-psicoanalistas-analizan-nueva-virilidad_0_S18PLtM2D7x.html+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=cl
17 Ons. S. Op. cit.
18 Tendlarz, S. E., “La distribución sexuada en el seminario 20 de Lacan”. http://www.lacan21.com/sitio/2018octubre/
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QUE AUTORIZA A AÇÃO ANALÍTICA?

Esta é uma daquelas perguntas fundamentais com a qual o
analista pode se confrontar a cada
encontro contingente com alguém
em situação de atendimento.
Quando esta situação ocorre em um contexto institucional1,
onde o significante da transferência não está antecipadamente atrelado ao significante que designa o
analista, trata-se de uma pergunta
ainda mais pertinente. Nesses casos, não há “ancoragem na suposição de saber”, para utilizar uma
expressão de Eric Laurent.
Parto, fundamentalmente,
desse contexto, para desdobrar as
consequências dessa questão. AfiMarcelo Veras - EBP/AMP - Fotografia. Série Tempo em preto e branco.
nal, os primeiros lances da partida
serão definidos decididamente pelo consentimento libidinal que ali pode ser ensejado e isto não está dado de
antemão, especialmente nesses contextos.
Interrogar sobre autorização da ação analítica é, nesse sentido, um primeiro passo para um esvaziamento
de um certo imaginário acerca da situação de um atendimento. O analista não está autorizado de antemão, nem
porque se representa por este significante, nem tampouco porque alguém chegou à situação de seu encontro. Não
é condição suficiente, tampouco, haver um mal-estar sob a forma de uma queixa bem marcada e contundente.
Se partimos da premissa onde o sintoma é, desde já, fonte de satisfação substitutiva e solução de compromisso, o que autoriza o praticante a compor o quadro de seu circuito libidinal?
Vou me ater a algumas passagens ao longo do ensino de Lacan, onde ele comenta sobre o tema da autorização do analista e, com isso, fazer um giro que me permita abordar o tema da interpretação.
A primeira citação está no Discurso de Roma, em 1953. Neste momento, Lacan busca esclarecer aquilo que
está no cerne da técnica analítica: o muro da linguagem.
Vocês podem servir-se dele [do muro da linguagem], para atingir seu interlocutor, mas
sob a condição de saberem que quando se trata de utilizar esse muro, vocês estão ambos
do lado de cá, sendo, portanto, preciso atingi-lo de banda e não objetivá-lo do lado de lá.
Foi isso que eu quis apontar, ao dizer que o sujeito normal partilha esse lugar com todos
os paranoicos que correm pelo mundo, na medida em que as crenças psicológicas a que
esse sujeito se apega, na civilização, constituem uma variedade de delírio que não se
deve considerar mais benigna, por ser quase geral. Seguramente, nada autoriza vocês a
participarem dela, a não ser, justamente, na medida enunciada por Pascal, segundo
a qual equivaleria a ser louco de uma outra forma de loucura, não ser louco de uma
loucura que parece tão necessária2.
Esta é a maneira lacaniana de afirmar como a situação analítica não é uma situação de intersubjetividade,
onde de cada lado do muro está o praticante e, do outro lado, o analisante. Aquilo que estaria do outro lado do
muro não é uma alteridade do tipo especular (não é o analista como semelhante), tampouco é uma alteridade do
tipo verdade recalcada a ser decifrada como causalidade primordial.
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“Aqueles com quem temos que nos haver, os pacientes, não se satisfazem, como se diz,
com o que são. E, portanto, sabemos que tudo o que são, tudo o que vivem, seus sintomas, dependem da satisfação. Satisfazem algo que, sem dúvida, vai contra isso com o
que poderiam se satisfazer, ou ainda melhor, satisfazem a algo. [...] Digamos que para
essa classe de satisfação, há que sofrer demais (trop de mal). Até certo ponto, esse sofrer
demais (trop de mal) é a única justificativa de nossa intervenção.”3
A aparente contradição é a maneira encontrada por Lacan para ilustrar como os limites onde o sujeito se
reconhece em pronome pessoal - “Eu sou” - são também os limites para localizar a satisfação, somente conjugada
em pronome impessoal – “isso goza” -, ou seja, a satisfação implicada naquilo que constrange o próprio paciente
em suas identificações. Nesse sentido, é o paciente quem melhor realiza o diagnóstico preliminar do seu programa
de gozo. Aqui, o “sofrer demais, tão necessário” não se reduz à queixa ao Outro, nem tampouco ao pseudodiagnóstico a tiracolo, mas um sofrer que alguém encontra consigo mesmo.
A atenção e, sobretudo o respeito a esta dimensão da vida do sujeito, é o que permite ao analista, encontrar
um lugar para a sua ação; ou seja, o manejo, a intervenção, a interpretação. Não há outra condição para tanto,
senão essa espécie de reconhecimento daquilo onde alguém não se reconhece mais. O encontro com um analista
é a possibilidade para que esse modo de enunciação sobre o próprio gozo possa encontrar alguma leitura.
Aqui, chego à última passagem de Lacan sobre o tema, agora no Seminário 24, em 1977:
“é impossível dar o atributo do saber a alguém: aquele que sabe, na análise, é o analisando. O que ele desenrola é o que ele sabe, exceto que é um outro (mas existe um Outro?)
que segue o que ele tem a dizer, para saber o que ele sabe [...] Há o Um, mas não há
nenhum Outro. O Um, eu disse, o Um dialoga sozinho, pois ele recebe sua própria mensagem sob a forma invertida, é ele que sabe e não o suposto saber.”4
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“Muro da linguagem” é a metáfora utilizada aqui para lembrar como na experiência analítica não há Outro
do Outro e, tampouco, há uma metalinguagem. Estas são verdades primeiras do ensino de Lacan e, por isso mesmo, não se corroem com o tempo.
A maneira como cada um habita a linguagem constitui o próprio limite de sua experiência subjetiva, “o limite de sua liberdade”. O genitivo da expressão “muro da linguagem” demonstra como a linguagem é o próprio
muro no qual cada corpo falante está emparedado e aparelhado.
Contudo, trata-se de um muro de um lado apenas – essa é a visada peculiar de Lacan. Tal como a fita de
Moebius, com o seu único e mesmo verso, o muro da linguagem não tem um anverso. As voltas percorridas por
cada um, em seu próprio limite linguageiro, determinam as formas de vida do seu modo de gozar. O horizonte de
possibilidade do gozar é dado pelos limites do regime de satisfação limitado pelo muro da linguagem. O modo de
sujeição aos significantes do Outro sobredetermina as condições para a manifestação do sintoma para cada um.
A interpretação é por onde esse circuito limitado e limitante encontra alguma fissura, uma infiltração e, assim, a consistência do muro da linguagem descobre algum limite. Lacan dirá não haver outra maneira de atingir
esse efeito, que não seja através da própria linguagem.
Não se trata de um “bangue bangue de interpretação” (expressão utilizada por Lacan em seu texto), como
se a interpretação do lado do analista atingisse o analisante do outro lado. Trata-se do efeito de abertura que a
suspensão do sentido produz, um efeito somente alcançado com o consentimento do sujeito.
Por isso, o sintagma por onde está autorizado o analista a estar-aí - “segundo a qual equivaleria a ser louco
de uma outra forma de loucura, não ser louco de uma loucura que parece tão necessária” - não é sinônimo de
uma saída segura e entusiasmada por outra via mais ou menos penosa. Não há o outro lado do muro nem mesmo
para a loucura. Trata-se da possibilidade de estar-aí [na loucura, no sintoma, na linguagem], sob outras formas
de vida, o que não está garantido de antemão e, tampouco, constitui solução estável. Este horizonte de possíveis
diante do gozo “tão necessário” é o que nos autoriza a participarmos dessa aventura.
Com isso, chego a um segundo recorte no Seminário 11, em 1964, onde Lacan comenta novamente sobre
aquilo que justifica a intervenção analítica:
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Essa é a maneira de o último Lacan pôr à prova, o seu muro da linguagem de apenas um lado. Na medida
em que o analista lê esse registro do Um e a mensagem retorna invertida sob a forma da interpretação, algo da
repetição em ato passa a ser elaborado sob transferência.
O analista que segue, o faz por meio do trabalho de elaboração que o falasser desenrola, sob transferência,
em torno do gozar inaudito e opaco. Isto não é sem efeito, pois há um saber sobre o modo de gozar que se decanta.
Isto já é pôr, sob outra forma de vida, o gozo do Um sozinho, pois a elaboração promovida pelo endereçamento
da fala já tem uma dignidade interpretativa.
Afinal, como diz Laurent sobre essa passagem do Seminário 24:
“O analisando sabe, e é suficiente que ele se enderece ao Outro que não existe para que
se produza o efeito de retorno. Mas isso só pode operar se dermos a esse saber, a sua dimensão de singularidade radical. Não podemos saber do que isso se trata antes que esse
saber seja recebido em sua forma invertida”5.

NOTAS:
1 Refiro-me a contextos de oferta de atendimento, mediados por instituições como são os exemplos da Rede de Psicanálise Aplicada ou mesmo o
plantão de atendimento psicológico na Universidade Federal da Bahia (PSIU).
2 Lacan, J. “Discurso de Roma” (1953), Outros escritos, Zahar, Rio de Janeiro, 2003.
3 Lacan, J. (1964) O Seminário, Livro 1, Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise, Jorge Zahar Editor, Rio de Janeiro, 1985, p. 158.
4 Lacan J., “Le Séminaire, livre XXIV, L’insu que sait de l’une bévue s’aile à mourre. Leçon du 10 mai 1977”. Ornicar?, N°17-18, Navarin, Paris,
1979, p. 18.
5 Laurent, E. “Disrupção do gozo nas loucuras sob transferência”, Opção Lacaniana, Nº 79, 2018.
6 Esta parece ser uma maneira interessante para localizar o ponto de limite da experiência temporal em dispositivos como a Rede de Psicanálise Aplicada ou mesmo um plantão psicológico como o PSIU, onde a oferta está limitada temporalmente.
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O efeito retorno daquilo que ultrapassa as representações do falasser é o mesmo que dilui as fronteiras estabelecidas do muro da linguagem em cada caso. É quando o falasser se reconhece onde não se suspeitava. Que
esse efeito retorno possa ser lido, este parece ser um ponto onde realmente a aventura da análise tem início6.
O analista em sua ação é, portanto, um suporte de uma espécie de reconhecimento daquilo que não cabe nos
predicados do Outro. Trata-se, sobretudo, de um suporte para ressoar algo que, na vida do sujeito, não tem inscrição no muro do Outro. Durante o tempo do atendimento, seja ele qual for, esse Um-vivo que não cabe na vida,
pode ter lugar num laço sempre arriscado (é sempre bom lembrar), que é o laço transferencial. Isso, certamente,
nunca é pouco.
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O DISCURSO ANALÍTICO: UMA
PAUSA VIVIFICANTE
Andrea F. Amendola - EOL - AMP

Nossa época está designada
pela ascensão ao zênite do objeto
a. O zênite retoma uma palavra que
Lacan utilizou em Televisão para dar
conta de que modo, em nossa modernidade, o objeto a foi elevado ao zênite social.
O zênite é proposto como o
ponto mais alto que se pode localizar no céu. O mais de gozar subiu ao
lugar dominante. Este primado do
objeto a, próprio da época do Outro que não existe, deixa para trás,
a identificação simbólica ao ideal.
Diz Miller em seu curso O Outro
que não existe e seus comitês de ética: “a inserção social se faz menos
por identificação do que por consumação, pelo qual o comportamento
social adquire um estilo aditivo.”1
Graciela Allende - EOL AMP - ¨Esse ponto¨. Fotografia.
Miller, na conferência Uma
fantasia, nos apresenta os sujeitos
contemporâneos
hipermodernos,
como desorientados, sem bússola e o objeto a se impõe a esses sujeitos desamparados: “A prática lacaniana tem
de lidar com as consequências desse êxito sensacional. Consequências sentidas como da ordem da catástrofe.”2
O mais de gozar se esgueira através das redes e dita como, por exemplo, se pode obter doses de hormônios para lograr a metamorfose dos corpos. Várias são as páginas que fazem essas ofertas; entre elas, uma
tem um nome muito sugestivo: comercio.com.
Faz-se imprescindível que o analista esteja à altura de sua época, isto é, que seja placa sensível aos
ideais, aos modos de gozo, ao saber imperante, à forma pela qual o falante do corpo se manifesta na clínica
de hoje, de modo que logre ofertar ao sujeito contemporâneo, uma pausa entre o vertiginoso empuxe do
mercado que o domina com uma explosão de ofertas instantâneas.

O FALANTE DO CORPO
Nos casos de adolescentes que chegam à consulta, o contemporâneo se faz presente quando nos encontramos com
sujeitos que já vêm com soluções rápidas dispensadas pelo mercado, o qual, aliado à ciência, lhes promete adquirir
corpos prêt-à-porter.
O trabalho analítico com estes jovens se dedica a propiciar um amor epistêmico ao inconsciente, sublinhando
aqueles significantes privilegiados com os quais foram falados por suas famílias, de tal modo que o ato de falar cobre,
para eles, algum sentido que lhes permita bordear o mal-estar que os habita, sustentando no horizonte, nossa orientação
ao real.
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A partir da psicanálise, o corpo não é o corpo biológico, é substância gozante, um corpo que se goza e, através do qual, sabemos que as escolhas serão escolhas de gozo.
“Só há gozo do corpo próprio - do corpo próprio enquanto está também aferrado ao incorporal de seus fantasmas. De fato, sempre há um laço entre esse corporal e isso que vem marcá-los mediante a estrutura da linguagem que se enxerta, que se adiciona ao seu corpo como tal. De modo tal que o sexo é fazer a experiência de que
não gozamos do corpo do outro.”3

O CORPO DE LALÍNGUA
No seu último ensino, Lacan inverte o privilégio que dava à estrutura da linguagem para dar à lalíngua.
Toma-se a linguagem em sua contingência originária, isto é, quando morde a carne do falasser, deixando marcas,
sedimentando nos traços de sua escritura, vestígios do gozo.
Lalíngua é a palavra antes de seu ordenamento gramatical e lexicográfico. Ela não serve para o diálogo, pois
seu uso é de gozo. Lalíngua cava um traumatismo no corpo. A linguagem e sua estrutura aparecem como derivados desta. A linguagem é, então, “uma elucubração de saber sobre lalíngua”4 e, portanto, o inconsciente advém
como um saber fazer aí com o contingente que emerge a cada vez. Saber fazer que é inventivo e, não, teórico.
O que se diz em cada sessão de análise testemunha, então, sobre esse gozo de lalíngua. Precisa Éric Laurent:
“o corpo falante não é outro, senão esse corpo marcado que nos fala, mediante suas irrupções na língua”.5 Portanto, é através do discurso analítico que cada sessão de análise se torna uma via régia para que aquelas paixões
que vibraram em nosso corpo, advindo como marcas de gozo, sejam resgatadas pelo desejo do analista. Este
impõe uma pausa para não ficar tomado completamente por aqueles “retornos sinistros ao nível do laço social e
da subjetividade do progresso da ciência. Conjuntura contemporânea que faz do contexto no qual se inscreve, o
laço social analítico.»6
114

CRENTE
Uma adolescente de 16 anos chega à consulta devido ao seu constante silêncio e isolamento.
Os ditos de sua mãe são os muros contra os quais se debate em análise que, como traços de um destino inexorável, lhe produzem angústia, cada vez que os coloca em questão. Sobre estes, lhe será sublinhada, mais de uma vez, sua
posição de crente. Surpresa, abre-se no tratamento, a emergência de algumas perguntas sobre sua crença, da mão do
sujeito suposto saber, introduzindo, assim, uma distância que separa o que sua mãe disse e o que ela crê disso.
Ao longo de um ano de tratamento, manifesta a necessidade de falar de seu corpo. Gostaria de tomar hormônios
para ter pelos, como atributos masculinos que valoriza. Oscila em se definir como tomboy, transexual, menina-menino,
menina gay. Decide desobedecer a sua mãe, que lhe transmite o saber de como deve ser uma mulherzinha, modificando
seu cabelo e suas roupas.
Gosta muito das roupas masculinas. Assinala que não procura ser macho, mas, sim, usar o que os machos usam,
já que o macho em sua cultura é respeitado e é quem pode tomar decisões sem ser questionado.
É sublinhado que ela toma decisões para além do que os machos fazem. O efeito dessa intervenção a leva a se
perguntar se no uso do viril, não está em jogo uma provocação a sua mãe.
Não ter dado consistência aos nomes que lhe vem do social permitiu que as intervenções dirigidas a tocar sua
posição de crente, lhe advertissem de sua dimensão de sujeito falado. Assim, descobre-se apegada à trama de seu Outro.

UMA PAUSA PARA LER
O mercado todo o oferece. É através do saber da ciência em uma gôndola e a lei jurídica em outra que, ter
um corpo recortado sob medida, se crê possível.
A análise introduz para esta jovem, algo fundamental e vivificante: o tempo para compreender. Ela não
somente requer do Outro para se fazer um corpo, mas consentiu, via o amor de transferência, em ser causada a ir
mais além desse “saber que está no bolso”.7
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Assim, a análise propiciou que fique em suspenso esse saber de consumo para todos, para que faça uso do
tempo de compreender e ponha a trabalho, sua própria leitura daquelas primeiras marcas provenientes do Outro,
pausa vivificante que somente o discurso analítico lhe propicia, permitindo-lhe advertir sua dimensão de sujeito
falado.
É nessa pausa que a palavra toma ênfase e, dessa maneira, começou a querer saber o que se joga nessas escolhas do viril. Assim, “uma sessão de análise é como um parêntese. Nada mais e nada menos. Um parêntese na
existência cronometrada do sujeito contemporâneo, esse sujeito condenado à utilidade direta.”8
Finalmente, é o desejo do analista que habita no discurso analítico, uma via régia em cada encontro com um
falasser, enquanto é “um desejo de chegar ao real, de reduzir o outro ao seu real e liberá-lo do sentido”9, pois é
nessas marcas, “pistas de seu exílio da relação sexual”10, por onde o verme de lalíngua apronta as suas nas dobras
do gozo.
Propiciar que um adolescente de nosso tempo dirija seu amor a esse saber que lhe surpreende em cada sessão, porque lhe revela alguns brilhos do que seu fantasma faz desconhecer, é uma responsabilidade que, como
analistas, devemos sustentar em ato, uma pausa digna que faz da psicanálise, sua vigência.

NOTAS:
1 Miller, J.-A., El Otro que no existe y sus comités de ética. Paidós. Buenos Aires, 2005, p. 82
2 Miller, J.-A., Punto Cénit, Colección Diva, Buenos Aires, 2012, p. 47.
3 Laurent, É., “El cuepo hablante: El inconsciente y las marcas de nuestras experiencias de goce”, http://ampblog2006.blogspot.com/2016/05/el-cuerpo-hablante-el-inconsciente-y.html.
4 LACAN, J., El Seminario, Libro 20, Aún, (1972-73), Paidós, Buenos Aires, 1981, p. 167. [Disponível em português em: LACAN, Jacques. O seminário, livro 20: mais, ainda. Trad. de M. D. Magno. Rio de Janeiro: Zahar, 2012.]
5 Laurent, É., Op. cit.
6 Tarrab, M. “Un lazo social inédito”, http://www.revistavirtualia.com/articulos/764/destacados/un-lazo-social-inedito.
7 Miller, J.-A., “En dirección a la adolescencia”, http://elpsicoanalisis.elp.org.es/numero-28/en-direccion-a-la-adolescencia/. [Disponível em português
em: Miller, Jacques-Alain. Em direção à adolescência. In: Opção Lacaniana: Revista Brasileira Internacional de Psicanálise. São Paulo: Edições Eolia,
núm. 72, mar. 2016.]
8 Miller, J.-A., “Psicoanálisis y sociedad”, http://www.eol.org.ar/template.asp?Sec=publicaciones&SubSec=on_line&File=on_line/psicoanalisis_sociedad/miller-ja_lautilidad.html.
9 Lo real en el siglo XXI, Vol. VIII Congreso de la Asociación Mundial del Psicoanálisis, Grama, Buenos Aires, 2012, p 436. [Disponível em português
em: Um real para o século XXI. Ondina Machado e Vera Avellar (Org.). Belo Horizonte: Scriptum, 2014.]
10 Lacan, J., El Seminario, Libro 20, Aún, Op. cit, p. 175. [Disponível em português em: LACAN, Jacques. O seminário, livro 20: mais, ainda. Trad.
de M. D. Magno. Rio de Janeiro: Zahar, 2012.]
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UM PSICANALISTA É UM SINTHOMA

Será que podemos afirmar que há um declínio do discurso do analista na época do
ultimíssimo ensino de Lacan?
Há um declínio do discurso do
analista na era do advento do
sinthoma?
Abordar a função do analista, exige passar pela função
do sinthoma, articulando função do analista e função do
sinthoma. Lacan, respondendo
se a psicanálise é um sinthoma,
afirma que ela não é um sinthoma. No entanto, ele acrescenta que um psicanalista “é
um sinthoma” 1. Sabemos que a
face de gozo do sinthoma não
Marcelo Veras - EBP/AMP - Série Tempo em preto e branco. Fotografia.
se nutre nem de sentido, nem
da relação causa-efeito. Pode-se dizer que essa é a orientação que, na prática analítica, promove o deslocamento do sentido-escutado ao fora-sentido. Resumindo: desde que declinamos da interpretação que
tem como efeito o sentido, criamos as condições de surgimento de S 1.
Lacan, evocando o fim de análise como a identificação ao sintoma, adverte-nos sobre certa condição: ocorre a identificação desde que uma garantia seja tomada como uma espécie de distância, um
“saber fazer aí com o sintoma” 2. Como isolar a função do sinthoma no fim de análise como esse “saber fazer aí com o sintoma”? Ele diz: “A boa maneira é aquela que, por ter reconhecido a natureza do
sinthoma, não se priva de usar isso logicamente, isto é, de usar isso até atingir seu real, até se fartar” 3.
Da minha parte, é o caso de dizer que o uso lógico do sinthoma demonstra o encontro com a função do
sinthoma. Em tal posição existencial, o brotamento de S 1 começa a se precipitar, resultado do encontro
que será, para sempre, traumático. Quero trazer aqui, certo desenvolvimento teórico que pode nos esclarecer em relação à função do analista na era do falasser. Os efeitos induzidos pelo avanço lacaniano
na sua última versão do sintoma extrapolam, em muito, a ordem do simbólico. O sinthoma tomado na
versão econômica de satisfação não é interpretável, mas sim, reduzido a restos.
A parte incurável do sintoma como restos é abordado por Freud numa discussão sobre a construção
da teoria do fim de análise, a partir da clínica. Especificamente, em relação a um dos efeitos da análise,
diz ele: “Há quase sempre manifestações residuais” 4, ou, em outra passagem, constata que “partes de
antigos mecanismos ficam sem ser tocadas pelo trabalho analítico” 5. A advertência de que o trabalho
de fim de análise deixa resíduos se ancora em observação anterior, na qual o tratamento não deve somente operar sobre o material recalcado, mas, sim, permitir “a correção, num só-depois, do processo
do recalque originário” 6. Miller articula o falasser com o recalque originário: “No lugar do recalcado,
a análise do falasser instala a verdade mentirosa que decorre do que Freud reconheceu como recalque
originário”. 7
Parece-me que uma das exigências nos relatos do passe seria testemunhar algo desse incurável,
que palpita como restos de uma experiência de fim de análise. Assim, os relatos teriam a função de garantir o futuro da psicanálise na medida em que eles encarnam uma dependência “do que advirá desse
real” 8 em jogo na época do falasser. Essa leitura poderia ter conduzido Lacan a lembrar que a prática
da análise não é somente uma prática de interpretação; que o esbarrar no incurável do gozo como vital
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pode constituir o que se gasta na redução. Ele indica esse gozo que não pode ser eliminado como “o
gozo próprio do sintoma. Gozo opaco, por excluir todo o sentido” 9. Diante do encontro com esse gozo
inerente ao real fora-sentido, como passar por ele, sendo errante e navegante? Na experiência de fim de
análise do falasser, a condição de errante é arrolada no funcionamento do sintoma. O tornar-se tapeado
pelo real comparece como via aberta. Lacan indica a desvalorização da opacidade desse gozo. Essa desvalorização supõe, na análise, o recurso ao sentido. A chance de isso acontecer tem como condição, o se
fazer tolo do pai. Desbastando a opacidade do gozo inerente ao sintoma, o falasser permite o se fazer
“tapear ... pelo pai” 10. Tirando as consequências para uma clínica do ensino de Lacan, orientada pelo
real, Miller sinaliza que “A única via que se abre mais além é, para o falasser, fazer-se tolo (dupe) de
um real, quer dizer, montar um discurso no qual os semblantes obstringem um real, um real no qual se
crê, sem a ele, aderir” 11. Servindo-se do pai como semblante, o falasser se encontra convocado a produzir mais um significante, ainda um significante, um S 1. Então, fundamental é saber como a análise toca
o real do sinthoma, a partir do semblante. Isolo, na presente operação, o colocar-se em funcionamento,
a realização do sintoma.
“O que define o analista?” 12 Inicialmente, observamos que na frase, “o analista” emerge precedido
pelo artigo definido. No entanto, ele indica que “ninguém jamais compreendeu nada” 13. E acrescenta:
“análise, eis o que se espera de um psicanalista. Mas o que se espera de um psicanalista, evidentemente,
seria preciso tratar de compreender o que isso quer dizer” 14. O encaminhamento lacaniano, em relação
ao que se espera, tem, no discurso do analista, sua âncora. É por isso que nesse discurso, o saber funciona em termos de verdade. Assim, aspira-se que o analista faça valer o saber no lugar da verdade; o
analista se define enquanto aquele que busca a verdade. Na perspectiva do ultimíssimo ensino de Lacan,
há um rompimento com a exaltação da verdade. Na realização do sinthoma, emerge o primado do Um,
que evoca uma prática analítica, não levando em conta a verdade.
Assinalo que um psicanalista faz existir os semblantes que repercutem o primeiro encontro traumático. Na direção do tratamento, ele tornar-se-á Um dos S 1 que engrenam a marcha do funcionamento
do sinthoma. Em tal configuração, na qual foi jogada a primeira batida do S 1 sobre o corpo como acontecimento traumático, Um psicanalista pode vir a abrir as condições da realização do sinthoma. Sou
impelido a dizer que – tal como quando se trata do funcionamento do sinthoma – deve-se pensar que a
função do analista se inscreve enquanto outro uso do S 1. A função do analista pratica um novo uso do
S 1, sem substituição.
Essa redução do sinthoma traz à tona, a repetição traumática onde se desenha um novo uso de S 1.
Re-achando seu gozo, consolida-se o sinthoma, e o falasser testemunha a sua identificação ao “saber
fazer aí com o sintoma” 15. Logo, a singularidade do acontecimento repercute, no fluir da série, uma
só vez, a solidão do Um. Então, a partir desse ponto em que a função do analista reconduz o falasser
aos primeiros significantes da sua posição existencial, por sua vez, o encontro com Um psicanalista
repercute uma só vez do encontro traumático, do gozo singular inerente ao sinthoma. Chegando-se a
esse instante sinthomatique, desenha-se para o falasser, o não cessar a repetição de um processo. Posso
dizer, com Lacan, que um psicanalista é um sinthoma.
NOTAS:

1 Lacan, J., O Seminário, livro 23: o sinthoma (1975-76), Zahar, Rio de Janeiro, 2007, p. 131.
2 Lacan, J., “L’insu que sait de l’Une-bévue s’aile à mourre” (1976-77), L’UNEBÉVUE: Revue de psychanalyse, n. 21, 2003-2004, p. 50.
3 Lacan, J., O Seminário, livro 23: o sinthoma (1975-76), Zahar, Rio de Janeiro, 2007, p. 16.
4 Freud, S., “L’analyse avec fin et l’analyse sans fin” (1937), Résultats, idées, problèmes, PUF, Paris, 1985, p. 243.
5 Ibid., p. 244.
6 Ibid., p. 242.
7 Miller, J.-A, O osso de uma análise + O inconsciente e o corpo falante, Zahar, Rio de Janeiro, 2015, p. 136.
8 Lacan, J., “A terceira” (1974). Opção lacaniana. Revista Brasileira Internacional de Psicanálise, n. 62, Eólia, São Paulo, dez. 2011,
p. 33.
9 Lacan, J., “Joyce, o Sintoma” (1975), Outros Escritos, Zahar, Rio de Janeiro, 2003, p. 566.
10 Idem.
11 Miller, J.-A., O osso de uma análise + O inconsciente e o corpo falante, Zahar, Rio de Janeiro, 2015, p. 135.
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12 Lacan, J., O Seminário, livro 17: o avesso da psicanálise (1969-70), Zahar, Rio de Janeiro, 1992, p. 55.
13 Idem.
14 Idem.
15 Lacan, J., “L’insu que sait de l’Une-bévue s’aile à mourre” (1976-77), L’UNEBÉVUE: Revue de psychanalyse, n. 21, 2003-2004, p.
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A MULHER NÃO EXISTE1

Como abordar este aforismo? Eu me perguntava sobre isso
quando, então, o inesperado me
fez uma surpresa. Caiu em minhas
mãos um livro, do qual já nem me
lembrava. Uma edição de 1991,
realizada por Rose Marie Muraro, uma escritora feminista, com
dedicatória e tudo! Tratava-se de
uma reedição do Malleus Maleficarum, “Martelo das bruxas”, ou
“Martelo das feiticeiras”, um manual de diagnóstico de bruxaria,
publicado em 1487, por dois inquisidores dominicanos alemães,
Heinrich Kraemer e James Sprenger2. O manual se encontra dividido em três partes: a primeira ensina a reconhecer as bruxas em seus
múltiplos disfarces e atitudes; na
segunda, encontramos a descrição
de todos os tipos de malefícios
classificados, desde provocar a
infertilidade do solo, destruir colheitas, adoecer animais, até provocar a impotência dos homens; e
a terceira, estabelece os procedimentos para o tratamento contra
a bruxaria, apresentando técnicas
e orientações práticas, desde o interrogatório, marcado por muita
violência, com direito à tortura,
chegando à condenação, que poderia ser prisão ou morte na fogueira. Olhado em retrospectiva,
o fenômeno da caça às bruxas é
absurdo mesmo para o seu tempo,
tendo sido condenado pela própria Igreja e o livro, incluído no
Index Librorum Prohibitorum.
Thereza Salazar. Série Fantasmas. Impressão em vidro, base de madeira.
Revisitando a Inquisição em
tempos de Google, deparei-me
com uma personagem muito interessante, lá pelos idos de 1558-1599. Chamava-se Martha Brossier, uma jovem
francesa de 22 anos que era exibida em praça pública pelo pai, por apresentar convulsões, com contorções, reviramento dos olhos, comportamentos equivalentes a uma possessão demoníaca. A jovem teria sido levada para
algumas abadias, junto com sua família, para ser livrada do mal. Tendo sido vista por médicos e clérigos ao longo de sua peregrinação, o diagnóstico, ainda assim, não se esclarecia. Os relatórios sobre Martha, mantidos na
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Biblioteca Nacional em Paris, expõem hipóteses entre epilepsia ou histeria3 e bruxaria. Em alguns relatos, teria
sido presa e julgada sob a acusação de feitiçaria4. Como vemos, neste caso, a Igreja, o Estado e a medicina se
debatiam em torno de uma investigação inconclusa. E, por fim, depois de algumas prisões por suposto fingimento
de possessão demoníaca, Martha, suas irmãs e seu pai acabam pelas ruas vivendo de esmolas5.
Estamos aqui às voltas com determinações manifestas no comportamento que ainda não tinham nome na
cultura. Vale lembrar que a histeria não tinha aqui, o mesmo estatuto que Freud lhe deu, pouco mais de 300 anos
depois. Os impasses do caso Martha nos permitem ler com agudeza, aquilo que Freud foi capaz de extrair, ao se
colocar, a partir de um lugar inédito, na investigação clínica. Com Freud, o que se passava no corpo de Martha,
oferecido ao olhar de espectadores em praça pública, ao olhar moral da Igreja e ao olhar classificatório da medicina, poderia ter encontrado outro destinatário, capaz de tomá-lo em sua estranheza como enigma, para além do
espetáculo. A partir de Freud, o corpo e seus fenômenos, fora das margens da anatomia e da fisiologia, passam a
ser abordados pela perspectiva de uma sobredeterminação inconsciente. Não mais o demônio, ainda que a experiência subjetiva nos coloque às voltas com algo um tanto demoníaco em nós mesmos.
Com Freud, é o sexual que dá as cartas, marcadas sim, mas não todas, naquilo que se escreve em termos de
coordenadas para um sujeito. A perspectiva do inconsciente em articulação com uma concepção inédita de sintoma, que comporta satisfação, permite situar a relação do sujeito com sua vida erótica. É a realidade sexual, fruto
da experiência do ser na linguagem, que o colocará diante da escolha forçada de um modo de satisfação, com a
qual irá compor seu modo de lidar com o corpo próprio, não menos estrangeiro do que o corpo do Outro, com o
qual também terá que se virar.
Em Freud, o universal edípico oferece a matriz para a leitura das regras do jogo entre os parceiros na vida.
E a constituição do falo, único representante do sexual no inconsciente, marca o lugar do objeto, mais precisamente da falta de objeto, marca da castração. Para Freud, a dissimetria entre os sexos é pontuada a partir da falta
fálica e a relação primária da menina com sua mãe revela uma posição de privação, diante da qual, ela poderá
encontrar uma saída pelo semblante fálico, revestindo a castração materna e transformando a inveja do pênis em
tecido para a confecção de semblantes; mas isso não basta. Se o enigma do “continente negro”, a boca aberta de
Irma, persegue Freud, interrogando-o, com seu grito mudo “o que quer uma mulher?”, podemos afirmar que uma
perspectiva para além do falo já se insinua desde Freud.
Daquilo que se escreve a partir da lógica fálica ao que resta como enigma a decifrar, Lacan nos oferece a
lógica dos gozos. Do lado feminino, aquilo que nem filho nem falo são capazes de cernir, o impossível de nomear,
só encontra leitura possível, tomando-se cada mulher, uma a uma. Assim, numa vertiginosa elaboração, Lacan
dará lugar aos poderes da palavra, aos efeitos da captura imaginária e ao que não se escreve da vida vivida e, nem
por isso, estaria à margem da linguagem. Trata-se, então, de outra margem. “Não posso designá-lo melhor nem de
outro modo porque é preciso que eu faça um corte e que eu vá depressa. Há um gozo, já que nos atemos ao gozo,
gozo do corpo... para além do falo”6.
Afirmar que “A mulher não existe”, dá lugar ao feminino em curto-circuito com o feminismo, informando-nos sobre o quê do gozo não está sob o estatuto do falo, excede a lógica da castração e designa um campo de
satisfação positivado, deslocalizado, impossível de nomear. Trata-se do que apenas se pode experimentar com o
corpo que não se é e não se tem, ao qual nos enlaçamos sintomaticamente, inventando um modo de compor uma
vida, o que não se define como algo inefável. Cada um, ao final de sua análise, pode chegar a dar testemunho de
sua solução, daquilo de que pôde se servir para nomear o impossível.
“A mulher não existe” articula, ainda, um enigma a ser decifrado, numa dimensão que extrapola a experiência sintomática singular, inscrevendo-o em relação à cultura. Martha, ao encarnar o impossível de classificar na
cultura de seu tempo, registra o que Laurent7propõe ao tomar a mulher como sintoma da civilização, destacando
a premência desse efeito-sintoma, pelo que as mulheres representam, em ruptura com as coordenadas uniformizantes das versões do discurso do mestre em cada época.
Nenhum caráter anônimo ou standard é capaz de acolher esse impossível de classificar. Foi Freud, portanto,
que, ao colocar a psicanálise na cena do mundo, inventou uma resposta possível. E é na resposta de cada um de
nós, psicanalistas, que a própria psicanálise pode seguir viva.
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NOTAS:
1 Este texto foi elaborado a partir de um trabalho apresentado na mesa Clichês da Psicanálise, promovida pelo ICP-RJ, com a participação de Cristina
Duba, com “Freud explica”, Maria do Rosário Rego Barros, com “Não existe relação sexual”, tendo Paulo Vidal como debatedor. Encontro realizado
em 27/09/19, na Seção Rio.
2 Kramer, H. & Sprenger, J., O Martelo das Feiticeiras, Introdução histórica: Rose Marie Muraro, Ed. Rosa dos Tempos, Rio de Janeiro,

1991.
3 Correspondance complete et autres écrits de Guy Patin, édités par Loïc Capron. – Paris. Bibliothèque inter universitaire de santé, 2018.
– À Claude II Belin, le 3 janvier 1638. Note 10.
Adresse permanente : www.biusante.parisdescartes.fr/patin/?do=pg&let=0037&cln=10 (Consultéle 29.08.2019)
4 http://www.histoiredelafolie.fr/psychiatrie-neurologie/discours-veritable-sur-le-fait-de-marthe-brossier-de-romorantin-pretendue-demoniaque-par-michel-marescot-1599
5 Nota sobre o caso de Martha Brossier encontra-se em: Dulaure, Jacques-Antoine, Histoire physique, civile et morale de Paris, 1842, pp. 478-483.
Acessado em: https://books.google.com.br/books?id=bjsDAAAAYAAJ&pg=PA480&lpg=PA480&dq=Marthe+Brossier+une+femme&source=bl&ots=W7GVtsA3V_&sig=ACfU3U2vyq4YsPJg8dKIh184Fkw4WwJlpA&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwipjPDe2ajkAhVKIbkGHQDcCdo4ChDoATAIegQIAhAB#v=onepage&q=Marthe%20Brossier%20une%20femme&f=false
6 Lacan, J. O seminário: livro 20 – Mais ainda (1972-1973), Jorge Zahar Ed, Rio de Janeiro, 1985, p. 100.
7 Primeras Conferencias Internacionales Jacques Lacan, celebradas en Barcelona el 13 y 14 de mayo de 2016. Laurent, E., “Las muje-
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O CARTEL, ENXAME PARA UMA
DURCHARBEITUNG DOS IMPASSES
DA ÉPOCA

Os efeitos imaginários grupais que operam sob a lógica do
todo produzem consequências segregativas. Lacan, advertido disso, oferece aos membros de sua
Escola, o dispositivo de trabalho
do cartel, no qual cada integrante
se identifica com o lugar do trabalhador decidido, suscitando saber,
mas a partir de uma posição analisante, remetendo o objeto causa
a sua referência mais propícia,
Freud e Lacan.
Agora, este dispositivo particular de elaboração de saber
sobre o lugar e o laço poderia ser
usado para um tratamento possível dos impasses da época no social, no institucional? Podemos
nos servir desta modalidade de
Graciela Allende - “Sem título”. Fotografia
trabalho coletivo que vamos forjando como instrumento no interior de nossa comunidade, para intervir como analistas cidadãos?
Miller deixa uma pista em seu texto prínceps sobre o cartel, onde refere que “De maneira geral, nunca me
interessou de outra forma, a não ser com o propósito de saber. Posso admitir outros usos, mas este é o meu”.1
Para pensar estes outros usos, me oriento com uma pergunta colocada por M. Bassols: “Como se identifica
cada um diante do Outro impossível do social?”.2 Sabemos que as identificações não são puramente imaginárias;
está o aspecto simbólico e também o real, esse caroço que inquieta o corpo e os laços.
Por ocasião das Primeiras Jornadas de Carteis da ECF, Lacan destacou o trabalho de Escola no dispositivo do
cartel e recalcou que havia razões teóricas que fundamentavam a estrutura do ao menos “três pessoas mais uma, o que,
a princípio, faz quatro”.3 Fundamenta-o tomando a lógica nodal. E, a respeito do cartel, acrescenta: “Mas, nunca escutaram falar da identificação? O que eu desejo, é o que? A identificação ao grupo”.4
Depois, acrescenta um matiz: “uma coisa é segura: os seres humanos se identificam com um grupo. Quando não
o fazem, estão fodidos, estão para acabar. Mas, com isso, não digo com que ponto do grupo tem que se identificar”.5
Nesse ano, Lacan dava seu Seminário R,S,I,, onde diz que o número três é “o real”, a saber, o impossível, o real
como consistência lógica que pode manter unidos os outros dois elementos. “O real está caracterizado por enodar-se
[...] o inconsciente é o real [...] enquanto está furado”.6
Vai nos levando assim, a deduzir que esse ponto de identificação é um ponto nodal que se emparelha com o real
e pode ser pensado com o nó borromeano, como suporte das identificações e também do cartel.
Lacan diz: “O X + 1 é o que define o nó borromeano a partir de que, ao retirar este 1, que no nó é qualquer um, se
obtém a individualização completa, quer dizer, o que fica, a saber, que do X em questão, não há mais que o um a um”.7
O mais um, então, cumpre uma função de enodamento. Desde seu lugar êxtimo, sem pertencer ao conjunto,
aponta a manter juntos os cartelizantes causados por um trabalho de elaboração de saber, mas não de qualquer
maneira. Qual é, então, essa especificidade de sua função?

FEDERAÇÃO AMERICANA
DE PSICANÁLISE DE
ORIENTAÇÃO LACANIANA

Publicação FAPOL

122

Roxana Vogler - EOL - AMP

VOLUME 9 - MAIO 2020

LacanXXI

Ao mais um, compete uma função paradoxal e complexa: não deve se identificar nem ao líder nem ao
mestre, tampouco ao sujeito suposto saber, já que não é a posição do analista a que lhe convém. Sua função tem
mais aproximação com a extimidade: excluído como um, mas injetando o efeito sujeito de maneira a propiciar a
produção de um traço singular, assinala e suporta o furo no saber.
Como se situa o mais um para lidar com a inércia das identificações que empuxam à “obscenidade imaginária” como inevitável efeito grupal? É um ponto de conflito latente que ameaça a lógica do não-todo do cartel.
Vale aqui, a pergunta: com que se identifica cada cartelizante?
Se situamos esse com que, o que fica identificado é o objeto causa, não o sujeito.
O mais um suporta sobre se ele falta, tomando a seu cargo, a divisão subjetiva. Só partindo deste movimento
de vaivém em diante, entre o pegoteo e o remolino*, será possível o trabalho desta coletividade, já que, como
refere Miller, toda elaboração sempre é provocada, “[...] não há nenhuma vocação para o trabalho. Haveria muito
mais vocação para a preguiça, mas muito mais pela preguiça”.8 Com esta mesma lógica, poderíamos pensar que
não há vocação por desidentificar-se. Desta vocação pela identificação, sustenta-se a lógica do para todos que nutre os sintomas contemporâneos, propicia a igualdade do gozo e, ao mesmo tempo, coexiste com a pluralização de
identificações que proliferam, em um paradoxo dos gozos que nos convoca a saber ler a subjetividade da época.
Sustentar a lógica do não-todo pode ser sabido, é condição para que haja produção de saber, de modo que
cada um valorize um traço próprio. É o esperado para o trabalho de produção de um cartel em qualquer de seus
usos possíveis; também como modo para o tratamento das identificações. Resgato um exemplo deste trabalho de
descompletar as identificações no social, no Primeiro Foro da Rede ZADIG Argentina, sobre Feminismos.9 Nele,
foram escutadas múltiplas vozes provenientes de distintos discursos, dizeres singulares abertos à conversação e a
uma investigação como um work in progress.
O Foro, por acaso, não atuou como agente provocador e, igualmente, o mais um fazer buracos nas cabe10
ças, apontou a fazer aparecer o real fundador do coletivo, de modo que sirva de trilha de pedras para orientar o
despejo das identificações e permita decantar o traço singular rumo a uma elaboração de saber sobre o impossível
de dizer?
Onde está situado o a no coletivo que trabalha como cartel? Aí me interesa ressaltar o estatuto de “ruína”
que Miller dá aos significantes mestres’ produzidos na experiência analítica. “O que é que esconde uma análise?
Identificações que caem. Não desaparecem todas, certamente, mas o sujeito faz ao menos a experiência do quê de
seu ser, não está representado pelos significantes mestres”.11
Esta posição de a como resto, ruína, chama a ser alojada no grupo ou se supõe ao mais um. Que fazemos
com isso, nós, analistas? Denunciamos as identificações?12
Creio que a lógica lacaniana do não-todo é a chave de leitura para uma elaboração dos impasses da época,
uma Durcharbeitung, como nomeia Miller, ao despertar provocado pelo cartel.
Apostar no dispositivo órgão de base da Escola para sair para o social resulta num desafio inquietante consoante com o que Lacan coloca como a chave do sofisma dos prisioneiros, no qual se jogam os paradoxos das
identificações entre eles e se deduz uma lógica de coletividade, recordando Freud: “o coletivo não é nada senão
o sujeito do individual”.13
Orientarmo-nos pelo real, ainda em nossas intervenções no social, é nossa marca como analistas lacanianos
nesta época, a que nos toca viver, sem nostalgia patriarcal, na qual sustentar o desconcerto pelo inconsciente, o
impossível das identificações e a crença no sintoma nos permitirá deixar abertos, os enigmas necessários para que
a psicanálise sobreviva ao triunfo da religião, do sentido pleno.
Tradução: Mª Cristina Maia Fernandes
NT*: os dois substantivos que, se traduzidos, seriam cola e redemoinho, referem-se ao movimento do trabalho de cartel: juntar-se e depois separar-se
(“Reunam-se vários, peguem-se uns aos outros o tempo necessário para fazer alguma coisa e dissolvam-se depois para fazer outra coisa”, disse Lacan,
na lição de 18.03.80 do Seminário XVII).
NOTAS:
1. Miller, J.-A., Cinco variações sobre o tema da elaboração provocada. In: Manual de Cartéis. EBP-MG/Scriptum, s/d. p. 17
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2 Bassols, M. ¿Con qué se identifica Ud?, Conferencia dada en el Centro Descartes, Buenos Aires, Julio 1996, http://miquelbassols.blogspot.
com/2015/09/con-que-se-identifica-usted.html
3 Lacan, J., Seminário 22, RSI, Aula de 15 de abril de 1975, Inédito.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Ibidem, Aula de 13 de maio de 1975.
7 LACAN, Jacques. Journées des cartels de l’École freudienne de Paris. Maison de la chimie, Paris. Parues dans les Lettres de l’École freudienne,
1976, n°18. s/p
Disponível em:

http://aejcpp.free.fr/lacan/1975-04-12e.htm

8 Miller, J-A, ibidem, p. 18
9 Cfr. http://www.radiolacan.com/es/topic/1278/3#
10 Miller, J.-A., Ibidem, p.21
11 Ibidem, p. 24
12 Ibidem
13 Lacan, J., “O tempo lógico e a asserção de certeza antecipada”,(1951) Escritos, Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998. p. 213.
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INVENÇÃO E TRATAMENTO DO ÓDIO NO
CASO DA JOVEM MARIA

Proponho pensar o tratamento do ódio em um caso clínico, onde é abordada a questão
do ódio e o ilimitado do gozo feminino. Trata-se de uma jovem
adolescente, onde vemos surgir
impasses, oscilações e desligamentos do corpo e a incidência do
ódio a si mesma. Nesse sentido é
que o ódio está ligado a um saber
sobre o ilimitado do gozo diante
do despertar sexual dessa jovem
menina, na via da recusa de uma
construção fantasmática.
O caso destaca que, diante
do enigma do sexual na adolescência, a necessidade de uma sustentação simbólica exige sempre
uma invenção, seja na neurose ou
na psicose.
O trabalho tenta pensar,
através de um fragmento clínico,
o modo particular de inserção de
uma jovem no laço social, através do facebook como uma ferramenta de sociabilidade. Miller, no
texto referido, se apoia na ideia de
Katia Wille - “Birth”. Pintura em acrílico no Canvas, 2013, .40 x 40 x 3 cm.
que a paranoia socializa o Outro.
“É impossível ser alguém sem ser paranoico”. A jovem paciente se defende de seus inimigos pelo Facebook, construindo uma amarração que lhe permite ter um corpo, defender-se do real e ser alguém reconhecido. O
uso do Facebook para a jovem paciente permite separar o quê do gozo resta de insociável e construir uma relação
com o Outro mais mediado pelo Outro do laço.
Maria tem 13 anos quando chega ao consultório. Não tem amigos, é desengonçada, feia, suja e diz ouvir
vozes que falam que é feia. Ela vê na mesa o computador e diz ser através dele, que consegue fazer amigos e, escondida dos outros, tem uma segunda vida. O analista acolhe e segue o trabalho via internet na segunda vida, via
possível de acesso ao Outro. Maria, quando vem a sua primeira consulta, se mostra desconectada de seu mundo.
Mora na casa da avó com uma tia mais velha. Diz ouvir vozes que falam também palavrões. Fala que seus colegas
gozam dela e que ela é esquisita. Sua mãe é esquizofrênica e ela diz ser como ela. Foi enviada ao psicanalista,
através de uma demanda da escola, pelo comportamento desregrado com relação à sexualidade. Masturba-se na
escola e mostra para os meninos, sua vagina. Passagens ao ato e um ódio ilimitado invadem seu cotidiano.
Na clínica da psicose, o analista deve sustentar, como demonstro, uma função que estabeleça um laço, a
partir de qualquer invenção que possa amarrar o sem sentido do gozo; isso quer dizer que se trata de amarração,
de enodamento, que se refere ao saber-fazer, com o corpo e com o objeto, fora de um sentido e/ou significação.
Aqui, estamos no registro de uma clínica não ordenada apenas pelo registro do simbólico, pelo Nome-do-Pai e
pela primazia do falo, mas de uma clínica relativa ao impossível e à contingência, e tem como resultado, a plurali-
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zação dos Nomes-do-Pai. Qualquer arranjo que mantenha o enodamento entre o real, o simbólico e o imaginário,
será bem-vindo. Esse estranhamento em relação ao real do corpo é próprio do ser falante, mas pode ter efeitos
desastrosos, quando a ferramenta simbólica do falo não funciona.
Percebo que ela está diante de um gozo ilimitado, um gozo não falicizado, que precisa tomar uma nova
inscrição.
Pergunto-lhe: Como é seu corpo na segunda vida?
Ela olha para o computador e me pergunta se pode usar. Digo que sim e, então, ela diz: “Aqui eu faço meu
corpo” (me mostra desenhando uma mulher que ela diz ser bonita, com uma enorme bunda, e ri). Em seguida, diz:
“sou bonita”. A partir desse momento, nossos encontros foram quase sempre com o uso do Facebook, na direção
de uma possibilidade de se incluir de outra maneira com seus pares.
Pergunto sobre o que pode funcionar para regulação do gozo para essa jovem menina. A questão crucial que
se delineia é a de como construir um corpo para quando o real se impõe, vociferando os ouvidos sem o anteparo
de um corpo (ego). Ter um corpo significa poder fazer uso dele, a partir de uma amarração dos registros real,
simbólico e imaginário.
Sigo uma direção que é aquela onde o analista aposta que as palavras fazem o corpo e que a psicanálise
é uma experiência com o corpo. O uso da internet possibilita uma separação do Outro da paranoia, por onde o
analista trabalha no sentido de que Maria se sirva de um corpo amigo e desejável, como uma ferramenta de trocas. Ela faz amigos na internet, produzindo uma estabilização singular para a sua estranheza. Ela diz que quer
desaparecer, pois não gosta de si mesma. O uso do computador foi uma invenção possível para fazer um corpo
com algum semblante que poderia funcionar como um signo de uma presença amável, que possa produzir uma
estabilização.
Miller1 relaciona a castração feminina ao ódio à feminilidade e, de maneira similar, o gozo do Outro, ao
gozo racista; odeia-se no Outro, sua maneira de gozar,2 porque, justamente, não é a minha, ou porque implica a
subtração da minha. No caso da jovem Maria, pergunto se ódio ao gozo do outro, que é também a si mesma, não
seria uma forma de constituir um Outro, ainda que mediante sua exclusão. Uma complexa questão que trago para
discussão.
Segundo Maleval3, a identificação imaginária promove uma estabilização da psicose porque se trata de um
espelhamento no Outro, que dá uma consistência ao “eu”, mas que não faz suplência. Ele também diz que os
aspectos fundamentais para o diagnóstico da psicose, além da não extração do objeto a, acentua a prevalência das
identificações imaginárias, evidenciadas pelos fenômenos de transitivismo, como o caso indica.
O caso Maria ensina que uma invenção sob transferência pode ser uma saída possível para a estabilização
na psicose.
Castanet 4 sinaliza um comentário que ajuda a pensar a direção da cura nesse caso, que seria sintomatizar
para construir um corpo e entender os impasses na clínica com adolescentes. “Sem véu e sem ideal, nenhum
trauma é subjetivável”.
Com essas peças soltas, foi possível construir uma pequena invenção analítica, que fez ponto de basta, ao
modo de gozo de uma “feiura” que segrega.
NOTAS:
1 Miller, J-A, “A Salvação pelos dejetos”. Revista Correio, Revista da Escola Brasileira de Psicanálise, São Paulo, n.67, dez. 2010.
2 Miller, J-A., “Extimidad”, Los cursos psicanalíticos de J-A. Miller, Ed. Paidos, 2010.
3 Maleval, J.C., “Elementos para uma apreensão clinica da psicose ordinária”, Clínica e Cultura, vol. 3, n. 1, Sergipe, 2014, pp. 105-169, www. seer.
ufs.br.
4 Miller, J-A. y Otros, Em Desarraigados, Ed. Paidos, 2016, p. 17.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A
NOÇÃO DE VÍTIMA

Em diversos pontos do mundo, podemos observar o retorno
de discursos e políticas que pretendem restabelecer um Outro
consistente. Uma das armas utilizadas tem sido a violência política, uma repressão sistemática
que contribui para o enfraquecimento das democracias. Nesse
contexto, sujeitos que padecem
as consequências de experiências
repressivas, tanto recentes quanto
pretéritas, vão ao consultório e
às instituições em busca de tratamento. Vítima é um dos significantes que costumam circular
e, com o qual, alguns sujeitos se
apresentam, fenômeno que me inBeth Barone. “Geografia dos sonhos”. Fotografia. São Paulo , 2018
teressa problematizar considerando seus efeitos subjetivos e a posição do analista.
Entre as distintas acepções de sua definição1, parece-me interessante sublinhar duas: pessoa ou animal sacrificado
ou destinado ao sacrifício e, segundo, pessoa que padece dano por culpa dos outros ou por causa fortuita. Destaco os
significantes sacrifício e culpa dos outros como questões centrais no modo em que alguns sujeitos se apresentam, o que
pode chegar a se constituir como uma identificação coletiva.
Bem, a identificação como vítima vai mais além da violência política e cobra especial força em nossa
época. Seguindo Miquel Bassols: “assistimos hoje a uma generalização de formações associativas de vítimas, que vão desde associações de vítimas do terrorismo, vítimas de acidentes de tráfego, passando pelas
vítimas de fraudes em jogos online, do aborto ou dos efeitos nocivos do amianto, até as vítimas da violência
rural ou das negligências médicas. Nesta lógica, cada sujeito estaria efetivamente na posição de ser objeto
vítima, de ser identificado em uma vitimização que se reparte de maneiras diversas, segundo grupos e subgrupos sociais. O objeto vítima se diluí, desse modo, em outros tantos traços de identificação grupal2”. Diante desse fenômeno de vitimização coletiva próprio da época, todos podemos nos identificar como vítimas
de uma ou várias situações. O problema dessa identificação generalizada é que provoca “uma situação de
passividade não desejada que impede qualquer escapatória e, o que resta à vítima, é a queixa e a denúncia3”.
Da perspectiva da psicanálise, geralmente pensamos no significante vítima como identidade e como
uma posição do sujeito diante do seu padecer. Encontramos uma clara orientação no que fora sustentado
por Jacques-Alain Miller: “há uma afinidade estrutural, constante, entre o eu e a posição, a vocação, inclusive, de vítima4.” Com efeito, a identidade de vítima é solidária à estrutura de desconhecimento do eu. Se
tomamos o Esquema Z, um modo de abordar a identidade da vítima é situá-la no eixo imaginário a – a’.
Poderíamos dizer vítima-ofensor.
Se ficarmos nessa dimensão, com um eu consistentemente identificado à vítima, não há maneira de se
produzir a divisão do sujeito e, com isso, uma implicação subjetiva em seu padecimento. É um problema que
concerne à transferência, enquanto não é possível a instalação de um saber suposto que aloje uma interrogação por parte do sujeito. A divisão se vê impossibilitada pela consistência da identidade. Dessa perspectiva,
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seria questionável sustentar que um sujeito se analise sem fazer desconsistir dita identidade. Nesse ponto, a
psicanálise vai na contracorrente da vitimização generalizada da época.
Para fazer um contraponto, podemos tomar a distinção que Gil Caroz5 propõe entre vítima do inconsciente
e vítima do real. No primeiro caso, trata-se do encontro traumático entre o significante e o organismo, das feridas
que as palavras deixaram no corpo de um sujeito e do modo de gozo que ali se produziu. Diante desse traumatismo, todos somos vítimas do inconsciente e a orientação fica definida pelo que entendemos por final de análise,
ainda quando não se alcance esse ponto. De qualquer maneira, aposta-se na responsabilidade subjetiva, inclusive
desse gozo que o falasser rechaça, mas do qual se espera que possa fazer um uso sinthomático que não lhe cause
o sofrimento que implicava antes da experiência analítica.
A noção de vítima real, pelo contrário, refere-se àquelas vítimas de um acontecimento da civilização, como
a violência de guerra ou um sequestro terrorista. Nestes casos, não se trata de certificar a posição de um sujeito,
porque justamente é a dimensão subjetiva que está ausente, produto da intrusão do real fora do programa. Trata-se, muito mais, de uma reconquista do sujeito6. O trabalho analítico com a vítima real consistiria em delimitar
esse real intrusivo, situar as marcas de dito encontro, restituir as coordenadas subjetivas fundamentais, para que
se possa produzir um sujeito. O reconhecimento dos fatos de violência e da posição de vítima face a isso é crucial,
pelo menos em um primeiro tempo. É possível observar que a impunidade e o negacionismo costumam produzir uma intensificação do sofrimento das vítimas. Pelo contrário, os julgamentos de torturadores e as demandas
contra o Estado geralmente são percebidas como reparatórias, produzindo ao menos um alívio, uma sensação de
justiça mínima. Mais além do alívio subjetivo, faz-se necessário um reconhecimento para gerar as condições que
permitam um trânsito do lugar de objeto para o de sujeito.
Em alguns desses casos, produz-se a irrupção de um real cujos fragmentos retornam em angústia e sintomas
que podem fazer da vida, um tormento, diante do qual não convém que o analista aponte a entrada e a responsabilidade subjetiva. Melhor, tratar-se-ia de “nomear, de dar conta, de relatar e, assim, de circunscrever as bordas de
um buraco fora de sentido, do que fez retorno no real, enquanto ausente no simbólico7”. Se posteriormente a esse
trabalho se produzir uma interrogação por parte do sujeito que diga respeito à dimensão inconsciente, abre-se uma
via distinta para o trabalho analítico, uma via que implica o deciframento e, no horizonte, a responsabilização dos
modos de gozar produzidos pelo traumatismo estrutural.
Do contrário, quando não está implicada uma suspensão da dimensão do sujeito e a posição de vítima se
apresenta como uma maneira de fugir de qualquer responsabilidade subjetiva, convém ao analista operar com
uma inteligência fria, tal como Freud assinala, ao se referir àqueles que reclamam seu lugar de exceção ao não
receber o que esperava da vida: “tropeçaria em nossa inteligência fria, desembaraçada em seus movimentos, que
não nos deixaria abismar na ilusão”8. Do contrário, o sujeito enfrenta o beco sem saída que implica estar petrificado na identidade de vítima.
Uma das orientações para o trabalho analítico seria justamente introduzir a singularidade, ali onde se pretendeu – e, às vezes, se conseguiu – destruir o sujeito, que implica um movimento à desvitimização. Sem negar os
fatos, situar a posição que o sujeito tomou frente a esses fatos: “Desvitimizar a vítima é, assim, a primeira forma
de devolver ao sujeito da experiência traumática, a dignidade de ser falante, que poderia seguir perdendo no jogo
social das identificações. Distinguir e separar o eixo das identificações do Eu e o eixo da relação do ser que fala
ante sua posição de objeto é a primeira e mais simples operação que devemos deduzir da orientação lacaniana, ao
tratar a posição da vítima, sem redobrar sua vitimização”9.
Torna-se fundamental, situar de qual maneira se apresenta o significante vítima no discurso, como também a
função que cumpre para um falasser. Um dos ensinos que deixa a prática com vítimas da violência política, tanto
em contextos de ditadura como na democracia, é que existem fatos compartilhados, mas os efeitos e o modo de
abordá-los varia caso a caso. Cada vez que se tenta impor a totalidade, dar lugar à singularidade. É a aposta da
psicanálise.
Tradução: Fred Stapazzoli
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NOTAS:
1 Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española (23.a ed.). Consultado en: http://www.rae.es
2 Bassols, M., (s/f). Victimología. http://www.europsychoanalysis.eu/victimologia-miquel-bassols/?lang=es
3 Caretti, J., (2015). La victimización generalizada. http://ampblog2006.blogspot.com/2015/06/la-victimizacion-generalizada-por.html
4 Miller, J-A., Donc: la lógica de la cura (2011) Paidós, Buenos Aires. p.119.
5 Caroz, G., (s/f). La víctima real no es víctima del inconsciente. Lacan Cotidiano nº 527 b.
6 Ídem
7 Ídem
8 Freud, S., (1916). Alguns tipos de caráter encontrados no trabalho analítico (1916). Obras completas, Rio de Janeiro: Imago Editora

Ltda, 1974, Vol. XIV, p.351-377
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9 Bassols, M. Op. cit.
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O MALDITO FUTURO
Irene Accarini - EOL - AMP

O presente trabalho aborda
uma interrogação generalizada
acerca do impacto da tecnologia e
do mundo digital na infância através de uma experiência artística
contemporânea, e as consequências da análise de um menino,
para soletrar o espaço do mundo
digital no consultório do analista.

As metáforas da inclusão-exclusão abundam no que se
referem às novas tecnologias. A
tendência atual é a inclusão dos
suportes tecnológicos em todos
os âmbitos dos afazeres humanos:
doméstico, comercial, educativo,
artístico, sanitário e um longo
etecetera. Na vida cotidiana, os
smartphones e os múltiplos dispositivos audiovisuais comandam
o entretenimento e a comunicação. Portanto, o âmbito familiar
se vê atravessado pelos objetos
tecnológicos e pelos comportamentos e discursos que estes geram e demandam. Os membros de
uma família, ao estarem “dentro”
do uso tecnológico, se excluem
mutuamente na sua atribuição;
cada um é portador e usuário de
sua tecnologia pessoal, de seus
próprios grupos em redes, geradores de seus próprios conteúdos
virtuais. De modo que a família
como entidade, fica relegada, é o
Nico Bertora - Mestrado ICdeBA - UNSAM - Fotografia.
lugar do qual há que se excluir e
abandonar para entrar no apaixonante mundo virtual. Ainda mais, cada ingresso digital supõe uma identidade de
usuário repetida inumeráveis vezes por dia, identidade que supõe uma eclosão de lugares imaginários que acontecem em cada assinatura digital, em uma nudez de sentido, em uma linearidade significante.
Esse uso estendido e universal da tecnologia caminha junto à queda extraordinária do Nome-do-Pai na cultura, acarretando um achatamento dos vínculos familiares e sociais, já não regulados pela normatividade parental,
impondo uma sociedade de pares, exposta aos fenômenos de rivalidade, amor, ódio e ignorância.
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Segundo E. Laurent, “a hipermodernidade atua sobre os significantes do que foi a família, como em todos
os domínios da cultura e revela o caráter de ficção dos laços familiares e sociais”.1
Os significantes da família foram tomados por S. Freud, da mitologia. Assim, Édipo, o herói trágico, foi
um nome primordial para encarnar as nomenclaturas familiares, garantindo a operação subjetiva que habilitava
o desejo.
O mundo tecnológico também se funda sobre um mito, o de Prometeu. Assim o assegura Hervé Fisher: “a
revolução tecno-científica que preside o nascimento da idade digital, curiosamente, despertou Prometeu, o deus
mais próximo dos homens, atribuindo-lhes novos poderes de aparência mágica”.2
Neste espaço ficcional que é a nova família do século XXI, o objeto tecnológico não é apenas um denominador comum, senão um novo Outro. Não é necessária a norma de um pai de bem para aceder a essa aparência
mágica, nem uma mãe suficientemente boa; só basta um dedo e alguns olhos que não fiquem quietos, o corpo
capturado.

A IX Bienal de Arte de Berlim mostrou os usos e preocupações tecnológicas dos artistas. O título convocante
da Bienal, The present in drag, conduz ao gesto do mouse que varre a tela na sensação de uma contemporaneidade
assombrada3. O coletivo curatorial convidou os artistas participantes a se guiarem por uma receptividade radical
do presente. Eles próprios, provenientes do desenho web, se propuseram, como agentes de uma ação ao modo do
dedo indicador no seu deslocamento casual sobre as telas, atraindo lugares, imagens e vínculos. Interrogaram os
artistas sobre os espaços possíveis para a arte e a cultura nesse presente post – onde a comunicação está agudizada
e o virtual se sobrepõe ao real.
Um desses foi um catamarã sob intervenção, que durante duas horas de navegação percorria pacificamente
o rio Spree. Na cobertura, os visitantes da mostra passam a serem atores de um mundo real e superficial sobre os
escombros de um mundo natural nos quais crescem novas formas de plástico e, ao descer para o interior do barco,
no seu ventre de travesseiros macios e luz tênue, assistem à projeção, numa grande tela, da saga de um jovem
oriental em tempo excitante e real, que parece estar sempre no dia de hoje.

O MALDITO FUTURO
Elio é um apaixonado por videogames. A ponto de não prestar atenção na aula porque comenta o tempo todo
em voz alta, pormenores dos mesmos; em casa, goza de tempo ilimitado para navegar por todo tipo de telas. Seus
favoritos são GTA, Minecraft e Call of Duty. Enquanto em sua vida digital, é um soldado destemido ou um bandido ou um construtor que busca sobrevivência, na sua vida real, com nove anos de idade, pede companhia para
mover-se pela casa na escuridão ou na escada, nos jogos é fascinado pela força e ações especificas como escalar,
pular, nadar, mas detesta os esportes. Surpreendentemente, não suporta usar sapatos; somente tolera uns tamancos
de borracha e obteve autorização especial da escola para ir com esse calçado. Nas sessões, submergimo-nos na
sua selva digital, falamos sobre suas aventuras como jogador, usamos as telas, enquanto ele caminha de um lado
para o outro, atuando e jogando para longe de si, o calçado, para depois colocá-lo, repetidas vezes. Percebemos
aqui, com esse desprendimento do calçado, a queda de um envoltório e, simultaneamente, uma proteção no envoltório digital sem perda de satisfação.
Em uma sessão, me distancio dele e fico nessa distância em silêncio, ele permanece sentado com seu celular,
gozando com seu herói; depois de um tempo, digo que seus pais são jovens e que podem jogar com ele e guiá-lo
nessa aventura de crescer. Olha para mim, deixa a tela e procura um jogo de regras. Quando a mãe vai buscá-lo,
diz que o pai está viajando e conta, ao entrar, que quando Elio tinha dois anos, em uma situação similar de uma
viagem do pai, sofreu uma paralisia sem causa aparente e foi hospitalizado. Elio interrompe e diz que se lembra
que quis se movimentar e não pôde. Diante da sua angústia, interrompo, dizendo com tom de descoberta, que é
por isso que joga para longe os seus calçados, para sentir que tem pernas e que seu pai tinha ido para longe, não
ele, ficando confuso de estar tão próximo da mãe.
Há alguns meses da lembrança dessa cena fundamental, Elio descreve a série Black ops, ambientada em
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uma terceira guerra mundial hiper tecnológica. “Agradeço aos criadores de Bops 3 porque pude fazer o que eu
quis, escolher o jogador e a ação, mas eu gosto do antigo; no último Infinite se superaram com o maldito futuro,
os guerreiros caminham pelo ar!”. Contando os pesadelos desse mundo robótico pós-humano: “Com o 3, fiz um
caminho que nunca tinha feito e me apareceu um final diferente e ganhei”. Enfatizamos suas palavras, apontando
sua própria descoberta: que fazer diferente lhe dá oportunidades novas. Nesse novo jogo, em primeira pessoa,
consegue reunir fazer e ficção, bordeia a Coisa sem chegar ao insuportável futuro.
A partir dali, aproximou-se do pai para compartilhar jogos com a bola e depois se inscreveu em um clube de
futebol, para aventurar-se como goleiro.
Para Fischer, o pesadelo temido é um novo totalitarismo com a presença da Internet em todas as nossas atividades. Lacan se inquietava com os robôs de Grey-Walter nos anos 504. Miller anuncia uma nova ordem digital
junto à ordem simbólica, onde o vivente se encontra capturando o digital em vez do significante5. A prática psicanalítica pode incidir nos sujeitados ao objeto tecnológico, para perfurar sua captura. No caso de Elio, produzir
um texto que se enlaçou ao fazer, foi a maneira que esse menino em análise deixou de morder o digital.
Podemos interpretar que a navegação pelo suporte tecnológico desenha um novo corpo relacional, mas é
o sujeito falante em sua singularidade que, fazendo um uso eletivo e ritmado do suporte, o transforma em corpo
singular, distanciando-se dos pesadelos.

NOTAS:
1 Laurent, É., El niño y su familia. Editorial Diva, Buenos Aires, 2018, pág. 76.
2 Fisher, H. Ciberprometeo. Instinto de poder en la era digital. Eduntref, Buenos Aires, 2003, p. 11.
3 9’ Bienal de Berlín. Recuperada en: bb9.berlinbiennale.de
4 Lacan, J., (1954-55) O Seminário, Livro 2, O eu na teoria de Freud e na técnica da psicanálise, Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1985, p. 75.
5 Miller, J-A, Laurent, É, Chatenay, J. El cálculo de lo mejor: alerta sobre el tsunami digital. Recuperado en: http://www.multitudes.net/le-calcul-du-meilleur-alerte-au/
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THIS IS US1: HISTÓRIAS A CONTAR SOBRE
ADOÇÕES

Ao acabar de criticar o prêmio do Oscar 2020 conferido ao
filme Parasita, Trump recebeu a
resposta do estúdio realizador do
filme: “Compreensível. Ele não
sabe ler”.
Mas, desde as primárias das
eleições que o elegeriam como
presidente dos EUA, algo era escrito para que aprendesse a ler:
uma América mista, miscigenada,
múltipla, pobre e rica. “Isso somos
nós”, uma dentre várias traduções
possíveis para This is us, lançada
em 2016, veio para ilustrar, numa
discreta alegoria, como se constrói uma série política – está sendo considerada a mais anti-Trump
já realizada! Não se trata de Weltanschauung, uma visão política
Sérgio de Campos - EBP-AMP - “As meninas de Velasquez”. Óleo sobre tela.
do mundo, mas de seu avesso. Se
lá nos vemos representados – somos nós – muito além do núcleo familiar em questão, muito além da América do
Norte, é porque “o inconsciente é uma relação e se produz em uma relação [...] Se o homem é um animal político
é por ser, ao mesmo tempo, falante e falado pelos outros. Sujeito do inconsciente, recebe sempre de um outro, do
discurso que circula no universo, as palavras que o dominam, que o representam e que o desnaturalizam também3.
This is us, de Dans Fogelman, encadeia gerações e suas histórias, desenvolvendo-as em três linhas temporais, que se entrelaçam numa malha, na qual, com profundidade, às vezes com muito humor, examina o drama do
ser falante em “fazer sua família”. Há um destaque para a figura do pai, multifacetado: pai-ídolo, amigo, ausente,
agressivo, adicto, gozador. Pai adotivo e/ou biológico! Idolatrado ou odiado! De todos os modos, pais excessivos!
Uma pletora de Pai que interroga o que seria uma transmissão a ser feita pela função paterna, mas, igualmente,
como esta é recebida e com quais significantes o sujeito construirá sua filiação. Do latim filiatio, uma filiação se
define como um vínculo legal de parentesco que visa a legitimar o lugar de cada sujeito na cadeia geracional. Por
ela, inscreve-se um nome, sobrenome, sexo do filho e o atesta como filho/a de tal pai e tal mãe. Mas, não somente!
A problemática da adoção e seus avatares para cada ser falante foram descritos por Freud, como um aspecto
estruturante no cenário de uma família edipiana, tal como escreveu sua tese sobre o romance familiar4. Mas This
is us avança, também, em outra perspectiva do tema: a adoção de uma criança por outra família. Uma adoção,
nesses termos, seja ela formalizada ou não, é precedida por um fato: uma ruptura, um abandono, um segredo, com
o qual, tanto a família adotante, como a própria criança terão que se confrontar com muitas dificuldades.
O essencial da série, como objeto de nosso interesse, está naquilo que, desde Freud e Lacan, conhecemos:
somos todos adotados, marcando menos o “laço de sangue”, biológico, mas a perspectiva simbólica do laço de
filiação que concerne ao ser humano, como submetido às leis da palavra e da linguagem. A narrativa ficcional o
demonstra através dos dramas pessoais e familiares dos três irmãos Kate, Kevin e Randall; no esforço realizado
por cada um dos trigêmeos para encontrar respostas à pergunta de seu lugar para o Outro na família e no mundo.
O que se desenha com sutileza no percurso de cada um dos integrantes dessa família é o que também conhecemos através da clínica lacaniana: o fato de sermos todos adotados não elimina ou metaforiza a marca dei-
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xada pela experiência vivida por quem o foi, na realidade de sua biografia. Uma experiência de outra natureza:
a natureza do real. O real do abandono, do desamor, do estatuto de objeto – dejeto que lhe foi destinado. Se as
crianças adotadas, ou à espera de que o sejam, viveram uma ruptura de seus primeiros laços afetivos - tal ruptura
configurando um abandono –, esse abandono teria uma correspondência linear com o que Freud e Lacan chamaram traumatismo?
Wanted or unwanted5, como nomeou Lacan, nascer desejado ou indesejado corresponde ao único traumatismo do nascimento. Tal fato comporta um ponto de real relativo à origem subjetiva de nascer (ou não) de um
desejo, de uma linhagem que se transmite por dramas – se não houvessem, seriam inventados – derivados do
próprio mal-entendido da linguagem. Com as crianças adotadas ou em via de o serem, em situações em que se
acham sob proteção judicial, tendo sido retiradas da família biológica por maus-tratos, negligências, abusos sexuais, abandonos, a pergunta sobre sua origem – por vezes, incluindo segredos e/ ou mentiras sobre sua origem
biológica – potencializa. Onde está a palavra original que lhe deu origem? De que palavra ela nasceu?
A família Pearson é uma família que podemos chamar freudiana, edipiana. Randall tem sua entrada nela,
no mesmo dia do nascimento dos filhos esperados; no plural, porque os esperados eram três. Por circunstâncias
mantidas opacas, um deles não sobrevive. No vazio do terceiro berço, falta irreparável para a mãe – assim supuseram seu médico e seu marido –, cai o bebê negro abandonado, também nascido naquele dia. O trio se fecha. A
experiência subjetiva que fará cada criança e quais as modalidades dos recursos que cada um buscará no transcorrer de suas vidas, vão sendo reveladas com delicadeza. Por exemplo, a cor de Randall não aparece como problema, senão mais tarde, tanto para os pais como para ele mesmo. Mas, desde logo, vamos conhecendo o recurso
inconsciente em que Randall se apoia e em quais momentos tal recurso falha, permitindo que a angústia o invada.
A angústia é sua companheira, presente em suas crises de ansiedade e na tentativa de controle absoluto das coisas
da vida, através de um imperativo de perfeição e a necessidade de sedução no laço com o Outro.
O roteiro da série é criterioso e consequente: leva em consideração que cada acontecimento terá efeitos sobre o sujeito considerado como sujeito na cadeia significante. Assim, não nos permite interpretações fáceis, prêt-à-porter. Para Randall, o acontecimento “ser adotado”; ser adotado por uma família branca, ficou às expensas
de sua interpretação e de suas respostas inconscientes dadas a essas contingências de seu encontro com o Outro,
contingências de sua vida.
Por que Randall se angustiaria de tal forma? Não falta amor na família, menos ainda para ele. Este plus
de amor que lhe é conferido e, inclusive, dito por sua mãe, anos mais tarde: “Ele [Jack] empurrou um estranho para cima de mim e este estranho se tornou meu filho e o meu filho se tornou a minha vida” tem uma
razão e várias consequências na família. Será seu irmão Kevin, que lhe explicará, já adolescentes, durante
uma briga entre eles: “Você tem sempre um tratamento especial, porque é negro e é adotado. Admite que
era mais importante para ela [mãe] e ela queria ter a certeza que você se sentisse especial a cada minuto
de cada dia para não se sentir como um estranho”. Noutro momento, será a vez de Randall dizer a Kevin,
que “era tratado como um cachorro” (por Kevin) e, como cachorro, sempre voltava para lhe pedir uma
migalha de afeto. Neste espelho em que as cores de pele – branca e negra – se fundem, o mais de amor, que
cada qual reivindica o que lhe foi roubado pelo outro, mostra a cara do gozo sob a manifestação da raiva
fraterna. Para Randall, foi-lhe roubada, igualmente, a chance de uma “legitimidade”, por ser criado e ter em
seu entorno, apenas pessoas brancas. A cor negra reveste, como uma máscara, suas perguntas, sem que ele
se dê conta de que também são as mesmas – impronunciáveis – de seus irmãos: quem eu sou? Qual o meu
lugar no desejo do Outro? Para apaziguar essa angústia que irrompe, uma cena brilhante: o pai, convencido
de que Randall necessitaria de convivência com pessoas negras, matricula-o numa aula de lutas corporais.
Para a iniciação do filho às flexões, Jack (pai) lhe pede que suba em suas costas. Simbolicamente, nesse gesto e, literalmente no ato do “golpe” físico, o pai lhe demonstra que jamais o deixaria laisser tomber, e que a
diferença é sempre aceita e amada pela família. Na continuação dos capítulos, desenvolve-se, através desse
uso do tempo sincrônico e diacrônico da narrativa, o obsessivo esforço de Randall em buscar as respostas
que supõe capazes de lhe responder sobre o real do encontro entre um homem e uma mulher, pelo qual foi
concebido. Ou seja, de qual desejo eu nasci? Embora seja uma pergunta para todos, o caráter inconsciente,
repetitivo, por vezes atuado, dessa questão em casos de adoção – não diremos em todos! –permite constatar
uma exigência de verdade sobre suas condições de chegada ao mundo e uma recusa à contingência do mal-entendido estrutural, tal como os explicou Lacan:
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O homem nasce mal-entendido. […]. O corpo de vocês é o fruto de uma linhagem e assim parte das infelicidades que lhes acontecem está relacionada ao que houve nesse mal-entendido, até não poder mais. […] É isso
que vocês herdaram6.

135

NOTAS:
1 Série americana, lançada em 2016, ganhadora de prêmios Globo de Ouro®, Premios Emmy®e SAG Awards®.Streaming, pode ser vista em Prime
(Amazon) ou em Fox Premium, na condição de assinante
2 Psicanalista, membro da EBP/ AMP. Coordenadora no Brasil do Observatório Infâncias.
3 Miller, J-A., “A ordem simbólica no século XXI”, Buenos Aires. O texto é uma transcrição da palestra “Anguille en politique”, dada na Rádio França-Cultura em 2005; traduzido para o espanhol por Daniela Fernández, especialmente para a Página/12, em relação à visita de Miller por ocasião do
VIII Congresso da Associação Mundial de Psicanálise.
4 Freud, S., Romances familiares, Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud, V. IX, Imago, Rio de Janeiro, 1976,
p. 241.
5 Lacan, J. “Observação sobre o relatório de Daniel Lagache”, Escritos, Jorge Zahar Editor, Rio de Janeiro, 1998, p. 689.
6 Lacan, J., “Seminário Dissolução”, Le malentendu, Ornicar, Nº 22/23, 1980, p. 12.
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QUANDO O AMOR É ABUSO: UMA VERSÃO
CONTEMPORÂNEA DO AMÓDIO

Relação abusiva é uma designação largamente utilizada
atualmente, para se referir a relacionamentos nos quais as mulheres se encontram às voltas com
algum tipo de violência ou agressividade. Recentemente, o Ministério Público de São Paulo formulou e distribuiu nas vias públicas
da cidade e nas redes sociais, a
Cartilha “Namoro legal”, com o
objetivo de intervir e prevenir a
violência nas relações afetivas.
Em sua apresentação, a Cartilha discorre sobre o que é um
relacionamento abusivo e ensina
a identificar os comportamentos
que caracterizam abusos, para
que as mulheres evitem os homens considerados controladores e violentos. Certamente, essa
iniciativa se inscreve entre outras
que surgiram na última década no
Brasil, com o objetivo de modificar uma realidade presente no
nosso país: a grande incidência
de casos de violência envolvendo
Katia Wille - ¨Gaiola¨, 2013. Pintura Acrílica no Canvas.30 x 30 x 3 cm
as mulheres.
A lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006) foi o marco inicial dessas iniciativas. Ela tem como ordenamento jurídico, a atuação em dois níveis. No Direito civil, ela instituiu medidas protetivas para as mulheres
vítimas de violência doméstica e familiar; no âmbito penal, ela promoveu a alteração do Código, determinando a pena de prisão para o agressor.
Esses dois aspectos apresentados estão em consonância com a tendência mundial para abordar o fenômeno
deste tipo de violência que atravessa os tempos. Na atualidade, aborda-se a violência intrafamiliar, a partir da vitimização da mulher e da criminalização do homem. Não entrarei na discussão sobre a questão política em torno
da legislação, sua aplicação, alcance e limites. Destacarei o que considero um significante produzido em consequência da legislação - relação abusiva – e, em torno dele, tentarei tecer algumas considerações sobre o tema do
ódio, em sua relação com a violência. Para isso, vou me valer de uma experiência de supervisão em um “Serviço
de apoio à família em situação de violência”, desenvolvido pelo Centro de Referência Especial de Assistência
Social (Creas), Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e Delegacia de Crimes contra Mulheres.
As relações amorosas se estabelecem em torno de um ideal. Mas, Lacan1 já nos advertiu que a relação
sexual não existe, assim como formulou o amódio para não nos esquecermos de que o amor vem acompanhado do ódio. O ódio, como afirma Gil Caroz 2(2019), quando ignorado e negado, manifesta-se, por vezes,
em um amor excessivo. Certamente, nas relações que estamos tratando, as nomeadas abusivas, o excesso é
a tônica.
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A oferta do Serviço se constitui em um lugar centrado na palavra e isso se faz em locais distintos para os
homens e para as mulheres. As políticas dedicadas à violência contra as mulheres, cada vez mais, padronizam-se
e produzem discursos sobre o fenômeno. Relação abusiva é um produto dessa lógica.
A contribuição da psicanálise nesse campo não visa produzir um saber a mais, mas abrir a possibilidade de
acolher saídas singulares, no tocante ao ponto de desconhecimento de cada um com seu gozo. Lacan 3 afirma
que uma mulher é um sintoma para um homem e ele acrescenta que um homem é para a mulher algo pior que um
sintoma, é uma devastação. Ao franquear a fala, os impasses dos encontros/desencontros de homens e mulheres
são apresentados no Serviço.
Com as mulheres, gostaria de destacar uma dupla dificuldade. A primeira diz respeito ao fato de elas chegarem, em sua maioria, numa posição de desconhecimento em relação ao que concerne à violência, da qual relatam.
Trata-se da posição de vítima em oposição à de sujeito. Essa dificuldade se acentua nos impasses de subjetivar
os sentimentos de vergonha, acentuados, muitas vezes, pelos profissionais indignados com a violência, cada vez
mais inaceitável socialmente. A produção da Cartilha, citada no início do texto, insere-se nessa lógica. Quando
escutamos as mulheres que chegam ao Serviço, elas nos trazem histórias de amor e ódio sem fim ou com final
dramático. Trata-se de uma situação onde se entrecruzam o corpo, a palavra e o gozo. Em geral, elas apresentam
no início, simplesmente, o relato da violência; quando passam a se queixar, pode ser um passo adiante nessa posição, uma primeira possibilidade de afastamento do gozo do corpo abusado.
Os homens chegam ao Serviço como autores. Eles atuam por meio da palavra, dos gestos, das diversas
formas de constrangimento. E isso ocorre quando seus recursos fálicos se encontram escassos. Quando já não se
veem com recurso algum, agridem violentamente. Os casos trazem a queda fálica por diversos aspectos: desde
situações sociais, até o desencadeamento de uma psicose. Em muitos casos, a repetição das agressões ocorre a
partir do uso de álcool ou droga. Em outros, devido à suspeita de traição. Mas, como ocorre com as mulheres, o
que escutamos são histórias de amor e ódio. Como a de Geraldo. Ele se desentendeu com sua família de origem,
o pai o colocou para fora de casa e ele veio para Minas Gerais, sozinho, aos 18 anos. Ele viveu em situação de
rua por um tempo, mas arrumou um trabalho. Conseguiu um apartamento no programa “Minha casa, minha vida”
e foi morar com a mulher. Ela tinha dois filhos e, quando engravidou dele, rejeitou-o. Ele tomou ódio e passou a
agredi-la verbalmente; ela o denunciou. O juiz o puniu e decretou medida de proteção para ela. Ao relatar o caso
da rejeição, ele diz: “ela me fez sentir um lixo”.
Considero válidas e importantes, as legislações e iniciativas que visam intervir e coibir a perpetuação da
violência, como as citadas. Elas são instrumentos culturais importantes. Mas, os casos que chegam ao Serviço
têm nos ensinado que, ao escutarmos os envolvidos com as relações violentas, encontramos em suas falas, não
somente o abusivo da relação, mas, sobretudo, o laço de cada um com seu abuso. É sobre esse laço que visamos
intervir.
NOTAS:
1 Lacan, J. O Seminário: Livro 20 – Mais, ainda (1972/73), Jorge Zahar, Rio de Janeiro, 1985, p. 122.
2 Caroz, G. “Conhecer seu ódio”, Almanaque on line, n. 22, Fevereiro 2019, http://www.almanaquepsicanalise.com.br
3 Lacan, J. O Seminário: Livro 23 – O sinthoma (1975/76), Jorge Zahar, Rio de Janeiro, 2007, p. 98.
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O CARTEL… AINDA
Luis Tudanca - EOL - AMP

Há cerca de 17 anos, escrevi
para “El Caldero de la Escuela”,
um texto que intitulei “Razões”.1
Partia de uma ideia: existe o
cartel. Essa continua sendo minha
orientação no tema, a partir da
qual, recomeço.
As Jornadas Nacionais de
Cartéis mostram a existência do
cartel em nossa Escola e, por enquanto, nada mais.
Em um segundo tempo da
reflexão, podemos conversar sobre o que acontece com o funcionamento atual do cartel.
Pensar dito funcionamento
Alejandra Korek - EOL AMP - “Sem título”. Colagem Analógica, 25x25cm. 2019.
introduz o cartel como problema,
ao qual, melhor não lhe encontrar uma solução.
Preservar a existência do cartel leva a aceitá-lo como um dispositivo-problema.
Isso permite discutir os usos possíveis do cartel, dos carteis que existem e não das essências puras irrealizáveis, seres sem existência.
Entre sua existência, quase com um valor de axioma – isso do que não se discute porque está nos fundamentos
e nas essências puras – está o uso que fazemos do cartel.
O uso sempre é impuro, paradoxal, circunstancial, sintomático.
Em R.S.I.,2 Lacan pensava o cartel como 3 mais 1, em sintonia com os desenvolvimentos que essa época
fazia sobre o nó.
Essa proposta não ficou, mas instalou-se a de 4 mais 1 que Lacan mesmo formulou.
Mas agora, temos carteis fulgurantes e carteis ampliados. Pergunto-me o que se conserva em todos estes
usos antigos e atuais: o um a um e o mais um, que não deixa de ser outro um a um.
Mais além das formas como se apresente um cartel, está como alguém se serve dele.
O uso que me resultou sempre mais real é o que sugere Miller, a partir da experiência Bourbaki: “está o que
o disse, o que fez dizer e o que se deu conta que era importante”.3
Essa fórmula bem poderia representar o trabalho e a elaboração genuína em um cartel.
Reconheçamos que não é o mais comum, ainda que aconteça às vezes.
Os obstáculos, as travas, os impedimentos em um cartel se sustentam no que de grupo invada o cartel.
Para isso, é preciso repassar o que entendemos como grupo.

O GRUPO, O CARTEL: POLÍTICA
Lacan propõe traduzir o massen freudiano como grupo.
Quando utilizamos o termo grupo para depois falar dos efeitos de grupo, estamos falando do grupo-massa.
O cartel é um grupo que não é – ou, pelo menos, deveria evitar ser – um grupo-massa.
Então, de que grupo se trata, quando falamos de cartel?
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Para avançar neste tema, me ajuda a distinção entre massa e multidão.
Trago a hipótese de tomar o cartel como cartel-multidão e não como cartel-massa.
Direi, então, que a massa massifica, quer dizer, anula, degrada e esmaga qualquer singularidade.
A multidão recupera as singularidades. Encontrei uma definição de cartel em Spinoza. O filósofo afirma:
“Entendo por coisas singulares, as coisas que são finitas e têm uma existência limitada e, se vários indivíduos
cooperam com uma única ação, de tal maneira que todos eles sejam, ao mesmo tempo, causa de um só efeito,
considero todos eles, a este respeito, como uma coisa singular”.4
Nessa definição, está o germe do que Spinoza pensa como multidão. No cartel-multidão, o número é indefinido, essa é a parte grupo, vários juntos que conservam a singularidade e apostam em colaborar com o outro
sustentados em uma dinâmica Bourbaki.
E quando Spinoza se põe um pouco político, ou muito, nos explica que a multidão se aproxima da civitas,
cidadania, onde muitos unem suas forças pelo benefício que lhes produzirá essa associação.
O cartelizante é mais súdito que escravo. Escravo é “quem obedece ordens ditadas em proveito de quem as
dá […] o súdito cumpre, por ordem de seu soberano, o que é útil à comunidade e, portanto, a si mesmo”.5
O escravo está para a massa como o súdito está para a multidão. O mais um da massa, me permitirão a expressão, fica reduzido a dar ordens, um mestre, o mais um soberano se sustenta muito mais em um saber fazer
com o uso do cartel no qual se inclui, ao mesmo tempo como súdito, sendo essa, uma exigência ética inevitável.
A pergunta para o mais um: como radicalizar as singularidades? Em termos de Spinoza: como se incita à
convergência da potência do grupo?
Isso é chave nessa leitura. A potência spinosista implica inclusão, agregação, é sempre aberta, em expansão
e sustentada na conservação do heterogêneo que se agrupa.
Para concluir este ponto, deixo-me guiar por Blanchot. Quando ele pensa a relação com o outro, com o semelhante, expressa-a em uma bela fórmula: “ma présence a autri”, minha presença no outro, no próximo.6
Se a ele somamos a fórmula Bourbaki, seria: minha presença no outro sem me dar conta. Não há no cartel,
direitos do autor. Quem disse isso? Não se sabe, mas eu uso.
O cartel se sustenta em uma prática de eficácia indireta e discreta, muito distanciada de qualquer ativismo.

SINGULARIDADES: CLÍNICA
Partirei de uma definição de Lacan do Seminário 24: “É muito chato que o real não se conceba senão por
ser impróprio. Não está para nada completamente como a linguagem. A linguagem não é imprópria mais que para
dizer qualquer coisa, o real não é impróprio mais que para ser realizado”.7
Impróprio provem do latim e significa alheio, estranho.
Dizemos de alguém que teve uma atitude imprópria quando a mesma não esteve à altura das circunstâncias.
Vemos já, a partir da psicanálise, a debilidade da definição.
Quem julga que algo é impróprio? O impróprio para alguém pode ser o mais próprio do outro.
Mas Lacan agrega que a linguagem é imprópria para dizer qualquer coisa. Não pedimos aos nossos pacientes que digam qualquer coisa?
E, finalmente: o real é impróprio para ser realizado. Disso, pode-se captar algo mais: o real permanece
alheio, estranho, opaco, dizemos.
Não é preciso precipitar-se em pensar que o contrário do impróprio é o próprio.
O impróprio é o impessoal de cada personne. Uso o termo em francês porque não temos em castelhano, um
termo para indicar que alguém pode ser alguém e ninguém.
Agora: é preciso “conhecer” nosso próprio impróprio e, para isso, é preciso analisar-se.
Ali onde Heidegger proclama a autenticidade, a Psicanálise encontra que o inautêntico –algo mais real –
atravessa todo o tempo, o autêntico.
Não se trata de apagar, eliminar, fazer desaparecer o inautêntico de alguém, mas cercá-lo o suficiente.
Até aqui, próprio e impróprio, assim como autêntico e inautêntico, se conjugam em uma dupla face, na qual
não se sabe onde se começa e onde termina, em um ou em outro.
Verifica-se que nos retornos que recebemos do Outro, fica eliminada a linha divisória entre o próprio e o
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impróprio, o que permite afirmar que o impróprio é o mais próprio de cada um.
Um entra em um cartel com seu impróprio de carona, com sua inautenticidade no topo.
Nesse ponto, o cartel é clínico na perspectiva de continuidade de uma prática.
O cartel possibilita, se alguém aproveita, um índice do tratamento que cada um pôde dar a seu impróprio.
Finalmente, um, como corpo falante, cai em um cartel.
Se consente em deixar-se cair, suavemente, conversa com o impróprio pluralizado.
Irão me dizer: é uma conversa de loucos. Por que não?
Tradução: Mª Cristina Maia Fernandes
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NOTAS:
1 El Caldero de la Escuela Número 81- E.O.L, Buenos Aires, octubre 2000.
2 Lacan, J., Seminario 22, “R.S.I”. Inédito.
3 Miller, J.-A., “Cinco variaciones sobre el tema de la elaboración provocada”. El cartel en el Campo freudiano. Eolia, Buenos Aires, 1991.
4 Spinoza, B. de, “Etica…”. Orbis, Barcelona, 1980.
5 Spinoza, B. de, “Tratado teológico político” Alianza Editorial, Madrid, 2003.
6 Blanchot, M., “La comunidad inconfesable” Arena libros, Madrid, 2002.
7 Lacan, J., Seminario 22, “L’insu…”. Inédito.
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PSICANÁLISE E CIÊNCIA:
O DESEJO DO ANALISTA

Para Lacan, a psicanálise
está em clara relação com sua época e isto, desde o seu surgimento:
só poderia ter nascido após o aparecimento da ciência e da instauração do cogito por Descartes. No
texto dos Escritos, “A ciência e a
verdade”, ao circunscrever como
tema, o objeto da psicanálise, Lacan retorna a pontos fundamentais do conhecimento científico:
para o nascimento de uma ciência, é preciso a localização de seu
objeto; a Física funda a ciência no
sentido moderno; seu surgimento
modifica nossa posição de sujeito;
ainda não está esgotado, aquilo
que concerne à vocação de ciênMarcelo Veras - EBP/AMP - Fotografia. Série Tempo em preto e branco.
cia da psicanálise. Note-se que
Lacan, ao falar do nascimento da ciência, refere-se a “um momento historicamente definido”1, o século XVII.
O sujeito do cogito será subvertido, embora seja esse a ser chamado para a análise: o sujeito resultante da
instauração da consciência e aquele produzido pela ciência; observemos que a problemática da consciência não
havia ainda sido instaurada enquanto tal, na história da filosofia, até Descartes. Este tema será retomado por Lacan, várias vezes até, pelo menos, o Seminário 17, no qual aborda a produção dos quatro discursos, salientando o
momento histórico do surgimento do discurso analítico.
A psicanálise, sendo historicamente datada, leva em conta seu tempo, fazendo com que os analistas se
perguntem sobre a história do movimento analítico, as relações com os temas de sua época e, também, sobre o
seu futuro: haverá, amanhã, a psicanálise? Hoje, perguntamos pelos sintomas contemporâneos e continuamos a
nos perguntar pelo posicionamento da psicanálise frente à ciência; ao analista, caberá sustentar os princípios da
psicanálise em seus dias.

A CIENTIFICIDADE DA PSICANÁLISE E A SUBJETIVIDADE
A preocupação de Lacan com a cientificidade da psicanálise - tema que percorre seu ensino - permanece na medida em que ela é, muitas vezes, acusada de não científica. Lacan dirá, por exemplo, que não basta colocar em fórmulas
uma ciência, para que o problema seja resolvido, pois, “uma falsa ciência, assim como uma verdadeira, pode ser posta
em fórmulas. A questão, portanto, não é simples, uma vez que a psicanálise, como suposta ciência, aparece com características que podemos dizer problemáticas”. 2
A trama dos conceitos, o apelo às ciências da época, visando à transmissão e à formalização, à operatividade da
psicanálise que se mostra através dos casos clínicos e do ensino do passe, a articulação entre teoria e prática, são exigências de Lacan. O século XVIII, o Século das Luzes, como ficou conhecido, caracteriza-se por uma crença na razão.
Sobre isto, podemos ler na contracapa dos Escritos: “É preciso haver lido esta compilação, para constatar que aí se
segue um só debate, sempre o mesmo, já que, como se faz evidente, reconhece-se por ser o debate das luzes”. Embora
no século XXI, a crença na razão tenha tomado outras roupagens e seguido diferentes caminhos daqueles presentes no
século XVIII, as perguntas sobre a operatividade e a ética da psicanálise permanecem.
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Lacan, ao propor para a formalização da psicanálise, os matemas, embora reconhecendo que após sua escrita, as palavras que os explicarão certamente irão esbarrar nos problemas próprios da linguagem, refere-se à
transmissão integral de que é capaz o matema. Leva também a cabo, importante crítica ao pensamento científico,
pois indaga como deve ser o desejo do analista, para que opere no tratamento, fazendo notar que as ciências não
levam em conta, o desejo. O desejo do cientista, do físico, por exemplo, só é questionado em momentos de crise.
Oppheimer é lembrado, para mostrar que somente os efeitos da bomba atômica fizeram perguntar pelo desejo
da física moderna. Se o filósofo também reflete eticamente sobre os resultados da ciência, o psicanalista junta à
ética, a questão do desejo. Lacan nos fala “desses dramas que às vezes chegam à loucura” 3, de sábios que vivem
o impossível das crises da ciência.
A clara relação entre a psicanálise e sua época mostra-se, ainda, nos Escritos, em seu famoso texto “Função
e campo da fala e da linguagem em psicanálise”: “Que antes renuncie a isso (ser analista), portanto, quem não
conseguir alcançar, em seu horizonte, a subjetividade de sua época. Pois, como poderia fazer de seu ser, o eixo de
tantas vidas, quem nada soubesse da dialética que o compromete com essas vidas, num movimento simbólico”4.
Podemos dizer que “a prática do analista o compromete em seu próprio ser, (...) a experiência analítica do analisando é uma experiência que não é apenas terapêutica e, sim, uma experiência ética, que coloca em questão, os
fundamentos essenciais de seu destino”. 5
“Sua sociologia (a de Lacan), como eu (J.A-Miller) a chamei [...] se deve à aprendizagem da língua. [...]
implica, explicitamente, que a linguagem já esteja lá. Não se enfatiza a aprendizagem. Aqui, pelo contrário, a
ênfase é colocada na tecedura do aprendiz, se assim posso dizer. E deve ser entendido da maneira mais simples
do mundo. Aprendemos a falar, diz Lacan, isso deixa marcas, tem consequências. Aliás, é a essas consequências
que chamamos sinthoma. Aprendemos a falar e isso vem dos parentes próximos. Essa é a face do grande Outro
na aprendizagem da língua, razão pela qual, há uma sociologia imediata do falasser. Por isso, o falasser é les
trumains. É neles que se parafusa a sociologia de Lacan”6. Por isso, diz Miller, a análise é um fato social e o ser
humano é essencialmente social.
Jacques-Alain Miller se refere à publicação que fez nos Outros Escritos, do texto de Lacan, “Respostas a
estudantes de filosofia”. Miller ressalta que refletiu sobre uma afirmação de Lacan e que não foi explicitada pelo
próprio Lacan: haveria “um erro no começo da filosofia”. Miller afirma que este erro, provavelmente, diga respeito à autonomia do pensamento, isto é, a filosofia acredita que o pensamento é autônomo, mas “a psicanálise,
por sua vez, conduz, ao contrário, a pôr o pensamento na dependência de uma perda, por ser, de algum modo, o
que é representado na própria experiência” 7. Se a filosofia cometeu o erro de crer na autonomia do pensamento,
não levando em conta a perda, a divisão do sujeito, o real, o mesmo podemos afirmar sobre a ciência, inserindo-a
ao lado da filosofia.

A INCIDÊNCIA DA PSICANÁLISE SOBRE A SUA ÉPOCA
A psicanálise, esta, por sua vez, incide sobre a sua época e o faz de diversas formas, dentre as quais destaco
o desejo do analista; não precisa aguardar os grandes momentos de crise da ciência, como no caso de Oppheimer,
para propor a questão sobre o desejo da ciência, sobre o desejo do cientista. A ciência ocupa, ela mesma, o lugar
do desejo, mas “o desejo escapa como objeto da ciência, com o paradoxo de que a ciência se funda nesse objeto
que a causa sem ela saber”. 8 “A pergunta pelo desejo do analista virá, então, identificar-se com a pergunta sobre
qual é o estatuto próprio da psicanálise na ciência. Digamos que o desejo do analista é o responsável por presentificar a função do desejo inconsciente no campo da ciência e na própria atividade do cientista.” 9
Abordar o desejo do analista é trazer à tona, o dispositivo analítico: a análise de cada um e o “analista cidadão” produzirão efeitos em sua época. O individualismo de nossos dias, a queda dos semblantes, os efeitos da
ciência na sociedade, a angústia e o sintoma do falasser encontram no dispositivo analítico, tratamento único.
Dispositivo que, com suas tessituras conceituais que visam à prática e que dela também nascem, poderá fazer
com que o falasser venha a “pelo menos, descobrir, admirado, como a fala afeta seu corpo e qual real intratável
o agita” 10.
Para isto, a psicanálise conta com algo particularizado: o desejo do analista.
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NOTAS:
1 Lacan, J., “A ciência e a verdade”. Escritos, Jorge Zahar Ed., Rio de Janeiro, 1998, p. 870.
2 Lacan, J., O Seminário, Livro 11, Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise (1964), Zahar Editores, Rio de Janeiro, 1979, p. 17.
3 Lacan, J. “A ciência e a verdade”. Escritos, op. cit., p. 884.
4 Lacan, J. “Função e campo da fala e da linguagem em psicanálise”. Escritos, Jorge Zahar Ed., Rio de Janeiro, 1998, p. 322.
5 Brousse, M.H. O inconsciente é a política, Escola Brasileira de psicanálise, São Paulo, 2003, p. 18.
6 Miller, J.A. Perspectivas do Seminário 23 de Lacan. O Sinthoma, Zahar, Rio de Janeiro, 2009, p. 193.
7 Miller, J.A. Perspectivas dos Escritos e Outros Escritos de Lacan. Entre desejo e gozo, Zahar, Rio de Janeiro, 2011, p. 145.
8 Bassols, M. “Ciência e desejo”, Scilicet. Um real para o século XXI, Scriptum, Belo Horizonte, 2014, p. 62.
9 Idem.
10 Fari, P. “Lalíngua”. op. cit., p. 220.
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INCIDÊNCIAS DA PSICANÁLISE
NO PORVIR: RENOVAR A APOSTA

Kierkegaard se perguntou
em suas “Migalhas filosóficas”,
se era necessário o futuro. E se
respondeu pela negativa: nenhum
devir é necessário, nem antes que
se torne, porque então não poderia
tornar-se, nem depois que se
tornou, já que então não haveria
se tornado. Em uma seguinte
reflexão, situaremos uma pequena diferença. Aí onde ele escreve
a questão da liberdade, nós situaremos a contingência. Afirmamos
que todo devir acontece por contingência e não por necessidade;
nada do que se torna, se torna por
uma razão, é a pergunta pela causa. Toda causa culmina em uma
Marcelo Veras - EBP/AMP - Fotografia. Série Tempo em preto e branco.
causa contingentemente atuante.
Somente a ilusão de causas intermediárias faz parecer que o tornar-se é necessário; sua verdade consiste em que,
uma vez tornadas, remetem a uma causa contingentemente atuante... O cúmulo do eterno seria não ter história.
Lalíngua que toca os corpos, os traumatiza, produz o gozo mais além do sentido. E é por isso que os falantes
gozam também de dar sentido ao sem sentido.
A história da psicanálise começa no momento em que Freud formula a posição que põe em marcha a Associação Internacional, ao transferir o que considerava seu saber acerca do real da Psicanálise, a uma instância
dotada de uma enunciação coletiva. É o que J-A. Miller captou como a complicação inicial porque, com o transcorrer dos anos, se tem demostrado que não há nenhuma teoria psicanalítica que se estabeleça de forma duradoura
como a ortodoxia analítica.
Lacan fundou sua Escola em 1964; para ele, a psicanálise já estava por toda parte. Não deixou de reconhecer
o êxito da IPA como invenção de Freud para fazê-la existir em nosso mundo, mesmo que tenha denunciado o
divórcio entre a psicanálise e os analistas: para ele, os psicanalistas estavam em outra parte. Nomeou esta divisão
entre a psicanálise e os psicanalistas como conformismo da mirada, barbarismo da doutrina, regressão rematada
a um psicologismo puro e simples, tudo isso compensado pela promoção de um clericato fácil de caricaturar.1
Esta foi uma feroz crítica aos praticantes da obediência anglófona que tomavam os princípios do American way
of life como bússola e os critérios de identificação como reveladores do fim da análise. A Internacional havia
suportado a queda da ortodoxia freudiana – anafreudiana - e pôde conviver com os “hereges” kleinianos e sua
prática estendida.
O “problema Lacan” em 1963 não se sustentava pelo questionamento de seus ensinos, que constituíam para
eles, um perigo transferencial, mas o maior embargo para a Internacional era sua prática didática desregulada e,
além do mais, numerosa. O avesso da crítica de Lacan foi sua antífrase do “trouxemos a peste” da chegada de
Freud aos Estados Unidos: a enfermidade da psicanálise se agachou em Nova York durante a época Hartmann-post Hartmann e logrou manter a estrutura uniforme e unitária da IPA.
Freud havia tido em Putman, Frink e Brill, talvez em seus sintomas, o anseio de um futuro propício, antes
de captar que os americanos iam querer uni-lo demasiado rapidamente com a psiquiatria e da pior maneira: os
psiquiatras se apropriaram da prática terapêutica e, segundo as palavras de Freud, com pouco interesse pelos
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problemas científicos e seu significado cultural. A oposição à psicanálise não foi a partir da psiquiatria, mas dos
psiquiatras norte-americanos. Capitulou a psicanálise nos Estados Unidos?
Para Lacan, o fato de “render-se” foi a primeira incidência da psicanálise no devir do movimento analítico.
Mas, ele tinha sua resposta: Sigo, então, a regra do jogo, como fez Freud, e não tenho que me surpreender pelo
fracasso de meus esforços para pôr fim à detenção do pensamento psicanalítico, pronunciou no ano 1967, na
mesma época em que fez sua proposta do passe na Escola, para repensar a definição do psicanalista. Quando a
psicanálise tiver rendido suas armas diante dos impasses crescentes da civilização... e é de destacar que o dá
como um fato confirmado, que alguém tomará de novo, de maneira diferente, as observações de meu trabalho...
de meus Escritos.2 Perguntamo-nos com J-A. Miller: poderia ser que o juízo crítico de Lacan não fosse tanto uma
crítica à psicanálise moderna, mas uma antecipação do destino da psicanálise? É uma interpretação muito decidida entender que a suposta capitulação da psicanálise nos Estados Unidos estaria pressagiando o desaparecimento
da disciplina. Obviamente, o avanço das TCC e das suposições acerca de que conhecer o funcionamento cerebral
permitirá, por exemplo, neutralizar as paixões, vai de mãos dadas com as contabilidades cruzadas e com o cálculo
de ganhos que realizam uma ética que a ética da psicanálise, ainda, tem a oportunidade de se opor.
Quanto à mesma psicanálise, foi em 1988, em Barcelona, que compreendemos que depois do degelo da história do movimento analítico, começávamos um novo tecido, captamos porque à força da IPA, não se podia lhe
opor, uma especularmente igual. A AMP wants to be um só grupo, com compacidade e numeroso; esse é nosso
target ainda hoje. Já conhecemos o destino que tem nesta sociedade, construir gigantes gêmeos para estabilizar
o monopólio e, talvez, para significar o fim de toda competência e de toda referência original. A mundialização,
diria o filósofo social, a do um totalizante, aponta à recolonização liberal pelo mercado e a dominação cultural.
Todos sofremos por esta situação.
Por que, então, não tentar atuar sobre suas causas? Que papel nos toca, a nós psicanalistas de orientação
lacaniana? Os fatos têm demonstrado que o próprio do lacanismo tem sido sua múltipla fragmentação, sua difícil
reunião. A partir da experiência com nossa Psicanálise, temos a ideia de que, às contingências, é preciso dar-lhes
seu lugar, admiti-las, organizá-las. E, a partir daí, captamos duas questões éticas essenciais: a reconquista do desejo e a responsabilidade de não ceder, a não resignação. A posição de reconquista, objetivo essencial de toda Escola
da AMP, é incompatível à resignação. São os fatos da experiência lacaniana que dão a orientação política de cada
momento. E se lutamos por fazer perdurar a psicanálise, nós psicanalistas não aspiramos à eternidade. Chega a
entrar em certa santidade, ao reconhecer e pôr a trabalho o sinthoma de cada um, assim como sua modalidade
de gozo, enquanto possibilidade de testemunho e causa do desejo do Outro, ainda quando esse Outro não exista.
Dizer “um a um” não pode ser um slogan vazio. É nossa tentativa lacaniana de renovar a clínica, de enfrentar o
real, onde e como se possa.
Tradução: Mª Cristina Maia Fernandes
NOTAS:
1 Lacan, J., Ato de fundação, Outros escritos, Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2003, p. 243.
2 Lacan, J., Roma ‘53 a Roma ‘67. El psicoanálisis: razón de un fracaso. Otros escritos, Paidós, Buenos Aires, 2012.
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