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Editorial
•

É com satisfação que constatamos que a Revista Livro Zero chega ao seu 
terceiro número, terceiro ano consecutivo de sua publicação. Nestas três 
edições, foi tomando corpo sua estrutura, que faz dela uma revista muito 
importante para o Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo, na medida 
em que recolhe boa parte da produção realizada por essa comunidade du-
rante cada ano. Ela não é apenas a marca, o registro deste trabalho, mas 
também o que disso faz funcionar, uma vez que notamos como os membros 
do FCL-SP têm recorrido à revista, ao trabalho dos colegas, para seguir em 
movimento em suas formações e atividades de transmissão da psicanálise. 
Assim, a RLZ é mais um dispositivo que faz fórum de nosso Fórum. Ou 
ainda, ela mesma dá as provas do fórum de nosso Fórum, pois é a via pela 
qual seus membros registram suas falas, a partir de suas participações, seus 
trabalhos realizados no Fórum, e as fazem dar voltas em torno dos colegas 
com suas outras questões. Não é demais lembrar que isso se deve ao fato 
de que a publicação na revista não se apoia em nenhum outro dispositivo 
que não seja o conjunto dos próprios dispositivos do Fórum e, é claro, no 
desejo dos membros, que apresentaram seus trabalhos, de publicá-los aqui.

Em 2011, o FCL-SP fez girar suas atividades de formação e transmissão 
em torno de dois temas: “A lógica da interpretação”, que orientou as ações 
de todos os Fóruns no Brasil e “A formação do analista” sobre o qual nos 
debruçamos localmente. Neste número da RLZ, o leitor poderá notar as 
ressonâncias dessas duas questões que nos atravessaram.

Mas importa recordar que a publicação de artigos oriundos das ativida-
des que ocorrem no FCL-SP não fica restrita a seus membros. Assim, aqui 
também poderão ser encontrados os frutos das participações de colegas de 
outros Fóruns, que, gentilmente, estiveram conosco apresentando trabalhos 
em torno da experiência psicanalítica. É o caso de Carmen Gallano que 
tem publicada a conferência que proferiu na Diagonal Epistêmica de 2011 
com o título: “Repetição e transferência: incidências do desejo do analista”, 
com debate de Conrado Ramos, que está igualmente publicado. Bernard 
Nominé também esteve conosco na Jornada de Encerramento de 2011 com 
a conferência “A transmissão da psicanálise”, que da mesma forma se 
encontra neste número, seguida do debate de Ronaldo Torres ocorrido na 
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mesma ocasião. Estas conferências revelam o valor de nosso laço em torno 
do Campo Lacaniano, no diálogo permantente que sustentamos entre os 
Fóruns a partir de sua estrutura excêntrica. 

Os referidos artigos de membros do FCL-SP e das conferências de Carmen 
Gallano e Bernard Nominé serão encontrados na seção “Fórum em Campo”.

Resta ainda referir uma terceira vertente de nossa revista. Em “O Fórum 
faz Escola”, o leitor encontrará a experiência na qual a RLZ se lança em 
publicar textos não assinados e que se guiam por temas de relevância para 
a Escola. Nesta seção, não se tratam de trabalhos já apresentados, mas da 
posição que o FCL-SP sustenta a partir de sua revista no ano vigente. Posição 
que sustenta uma voz do Fórum para fazer Escola. Neste número, os textos 
dessa seção se guiaram pela pergunta “AME: qual função?”.

É bem possível que estes traços distintivos da RLZ, como já começamos 
a notar, mostrem seus efeitos de transmissão para além dos membros do 
FCL-SP, atingindo os participantes de Formações Clínicas, outros colegas 
que circulam pelas atividades do FCL-SP, nossos colegas dos Fóruns do 
Campo Lacaniano e outros interessados. É nossa aposta. Trata-se de algo 
que vai ao tempo. De toda forma, seguimos trabalhando e, seguramente, 
em torno daquilo que nos causa.

Boa leitura.

Comissão de Publicação da RLZ



O Fórum Faz Escola
AME: Qual função?
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Da função e do lugar do 
AME pensados a partir das 

diferenças entre gradus  
e hierarquia

•

Na Proposição podemos ler que Lacan (1967/2003) objetiva sustentar as 
funções de sua Escola no gradus1 e não na hierarquia na medida em que 
o gradus não deixa de considerar o real em jogo na experiência psicana-
lítica. Podemos pensar que o gradus, como aquilo que visa produzir um 
dispositivo de Escola, põe na superfície do fazer escola o campo das provas 
a serem dadas por aqueles que sustentam ou se orientam pelas funções em 
questão. Já a hierarquia,2 comum às sociedades anteriores à Proposição e 
hegemônica ainda nas sociedades de psicanalistas, por produzir um siste-
ma burocrático e organizacional, coloca na superfície de suas atividades 
o campo do reconhecimento, sustentado no imaginário e com o risco do 
apagamento do real da experiência. Lacan sempre apontou (denunciou) a 
organização hierárquica da IPA e todas as consequências que daí se extrai 
e seus efeitos na formação dos analistas. Na Proposição ele fala, pois, de 
ruptura com as hierarquias.

O gradus supõe o saber como verdade, mas como insabido, posto que é 
um saber inconsciente. A hierarquia, por sua vez, conta com o saber como 
agente, posto que os postos mais altos de uma hierarquia são dados àqueles 
que, supostamente, sabem, o que não pode deixar de ter como efeito a arti-
culação deste saber ao poder que ocupam. Como escreve Lacan (1967/2003), 
na Escola “só se é admitido com base num projeto de um trabalho e sem 
consideração para com a proveniência nem as qualificações” (p. 249). No 
entanto, o AME “é constituído simplesmente pelo fato de a Escola o reco-
nhecer como psicanalista que comprovou sua capacidade” (p. 249). A Escola 
reconhece, é dever dela reconhecer o analista que deu suas provas, o que 

1 Gradus: do latim, degrau ou passo.
2 Hierarquia: do latim, hierós = sagrado e arké = comando.
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é diferente de dizer que ela autoriza. Há, portanto, um risco claro de se 
transformar o campo das provas num campo do reconhecimento, isto é, de 
se fazer a Escola funcionar em nome do saber que é poder e não do saber 
que é impotência. Em O saber do psicanalista, Lacan (1971-72) relembra que 
“o saber está associado, desde a origem, à ideia do poder” (p. 24), tendo em 
vista que o simbólico é a própria potência. “Um saber que não se aguenta, 
o saber da impotência, eis o que o psicanalista, numa certa perspectiva, 
uma perspectiva que não qualificarei de progressista, eis o que a psicanálise 
poderia veicular” (aula de 4/11/71, p. 25).

Não há, então, para as funções de Escola, o risco de cair na sedução do 
saber que é poder? O psicanalista que comprova sua capacidade é aquele 
que associa o saber à ideia de poder? Temos aqui uma questão que articula 
diretamente o lugar do AME que, se não convém que seja tomado pela 
hierarquia, não está livre, no entanto, de fazer de seu saber um poder, 
provocando, com isso, a báscula do gradus à hierarquia. “O gradus é con-
forme a capacidade que se mostra de fazer a Escola progredir. Ele não se 
confunde com um grau hierárquico” (LACAN, 1967/1995, p. 24). Estreito 
e difícil limite que, possivelmente, conta com a dificuldade estrutural de 
se sustentar o discurso do psicanalista. Lembremos que o insuportável 
do discurso do psicanalista, presente na impotência de que sua produção 
alcance o saber (que não se pode aguentar), é o que faz girar o discurso, 
passando este saber que não se aguenta à condição de agente no discurso 
da universidade. É o resultado deste giro que pode fazer o analista membro 
agir como professor, transformando o fazer escola num fazer universitário, 
com o que isto pode, historicamente, significar de hierarquias e burocracias. 
Em Situação da psicanálise em 56, Lacan (1956/1998) fala da suficiência:

A suficiência em si, portanto, encontra-se para além de qualquer 

comprovação. Não tem que bastar para nada, já basta a si mesma. 

Para se transmitir, não dispondo da lei do sangue, que implica a 

geração, nem da lei da adoção, que implica a aliança, resta-lhe a via 

da reprodução imaginária, que, por uma modalidade de fac-símile 

análoga à impressão, permite, por assim dizer, sua tiragem num 

certo número de exemplares em que o único se pluraliza (p. 478). 

Em Um procedimento para o Passe, Lacan (1967/1995) pontua que para ele:

[…] não se trata de governar. Trata-se de uma Escola, e não de uma 

Escola comum. Se vocês não são responsáveis por ela, cada qual 
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diante de si mesmo, ela não tem nenhuma razão de ser. E a respon-

sabilidade essencial da Escola é fazer avançar a psicanálise, e não 

constituir uma casa de repouso para os veteranos (p. 22).

Dessa declaração podemos extrair alguns pontos importantes. Um deles 
é o lugar da responsabilidade com a Escola e a responsabilidade da Escola. 
A responsabilidade com a Escola traz ao centro a pergunta: o que fazemos 
quando dizemos que estamos “Fazendo Escola” se não nos responsabili-
zarmos por ela? Responsabilizar-se pela Escola é uma virada no que diz 
respeito à garantia. Não é a Escola a Garantia por princípio, mas aqueles 
que se responsabilizam por ela são a garantia da Escola. A garantia que 
vem da Escola está na segunda parte em sua responsabilidade essencial, 
qual seja, a de fazer avançar a psicanálise.

 O que seria fazer avançar a psicanálise? É levá-la à Pólis? Aí entra uma 
questão delicada: a da extensão. Lemos na nota anexa (de 1971) da Ata de 
fundação que, naquela época, a psicanálise estava em toda parte e os psi-
canalistas em outro lugar (p. 243). Essa provocação de Lacan (1964/2003) 
pode nos orientar quanto à importância da extensão com a ressalva de se 
saber onde se está como psicanalista. Para levar a psicanálise em extensão 
há de se ter em vista a premência de não se ceder a outras lógicas que não 
a que nos apresenta o Discurso do Psicanalista. Não ceder ao mercado, não 
ceder ao universal e menos ainda à mestria. Sabemos que é preciso algo do 
Discurso do Mestre para a transmissão, isso é certo. Mas não é cedendo a 
esse discurso que há transmissão da Psicanálise.

Assim sendo, qual discurso para um AME? Podemos entender que, como 
sintoma (lugar e função em que Lacan coloca o AME na primeira versão 
da Proposição, ao articular o funcionamento da Escola ao grafo do desejo), 
é baseado no discurso da histérica que se espera um trabalho de AME? É 
daí, como psicanalisante, que o AME coloca em movimento o constante 
interrogar desta experiência sustentada por um saber que é impotência?

É, antes, como aquele que interroga do que como aquele que sabe, que 
alguém pode dar suas provas, e Lacan parece não ter feito de outro modo em 
seu ensino. Um membro de Escola é alguém que deu provas de um desejo 
de saber orientado pela psicanálise. Que alguém seja titulado AME não é, 
pois, porque veio, enfim, a saber o que desejava, mas porque deu provas 
dos efeitos de seu desejo de saber na formação de outros psicanalistas. Não 
é, então, uma saída deste lugar de desejante para o lugar fálico de posse de 
um saber (muito embora não se possam evitar os efeitos que uma titulação 
venha a ter sobre um titulado).
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Assim, não é interrogando um suposto saber como potência que alguém 
dá provas de analista. As provas de analista, que não venham do mais 
saber como mais poder, vêm, no entanto, do mais saber que caracteriza a 
douta ignorância, tal como Lacan (1955/1998) a entende no fundamento da 
transmissão da psicanálise:

O fruto positivo da revelação da ignorância é o não-saber, que não é 

uma negação do saber, porém sua forma mais elaborada. A forma-

ção do candidato não pode concluir-se sem a ação do mestre ou dos 

mestres que o formam nesse não-saber, sem o que ele nunca será 

nada além de um Robô de analista. […] O inconsciente se fecha, 

com efeito, na medida em que o analista “deixa de ser o portador da 

fala”, por já saber ou acreditar saber o que ele tem a dizer (pp. 360-1).

No que diz respeito à experiência do real em jogo, aquele que interroga 
um saber para fazê-lo potência (um mestre) não dá provas melhores do que 
aquele que se faz potência de saber.

Que Lacan, enfim, tenha definido com cuidado o lugar e a função de AME 
em sua articulação com a garantia, não há como garantir que aquele que aí 
venha ocupar um lugar esteja livre de fazer dele um lugar de poder. Parte 
dos desfuncionamentos da Escola tem aí uma razão. Talvez seja, assim, 
parte do fazer Escola, que seus membros possam, de algum modo, apontar 
os desfuncionamentos quando e onde ocorrerem, trazendo sempre de novo 
à recordação o estreito limite sobre o qual se trata de colocar as gritantes 
diferenças entre gradus e hierarquia. 



15Da função e do lugar do AME pensados a partir das diferenças 

entre gradus e hierarquia

RefeRências:

LACAN, J. (1955). Variantes do tratamento padrão. In: Escritos. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998.
LACAN, J. (1956). Situação da psicanálise e formação do psicanalista 
em 1956. In: Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998.
LACAN, J. (1964). Ato de fundação. In: Outros escritos. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Editor, 2003.
LACAN, J. (1967). Proposição de 9 de outubro de 1967 sobre o psicana-
lista da Escola. In: Outros escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 
2003.
LACAN, J. Um procedimento para o passe. Letra Freudiana: escola, psi-
canálise e transmissão. Ano XIV, n. 0, 1995.
LACAN, J. (1971-72). O saber do psicanalista. Centro de Estudos 
Freudianos do Recife. Publicação para circulação interna.



16 Livro Zero



17Os Analistas Membros da Escola: passadores da experiência 

Os Analistas Membros 
da Escola: passadores  

da experiência 
•

É essa a graça que lhes auguro, é de falar dela (da coisa) que se trata 

agora, e a palavra cabe àqueles que põem a coisa em prática (LACAN, 

A Coisa Freudiana, Escritos, p. 421).

FAZER ESCOLA não começa quando uma Escola de Psicanálise é ins-
tituída. “Fazer escola” começa bem antes da sua fundação e continua 
muito além de seu início. Em todo caso assim esperamos que seja. “O Ato 
de Fundação” (LACAN, 1964/2003) tanto quanto a “Carta de dissolução” 
(LACAN, 1980/2003) são emergências desse “fazer escola” da Escola de 
Lacan, mas só se validam no decorrer da experiência, caso se verifiquem 
como efeitos dessa causa. Foi assim, entre dissolução e ato, que orientamos 
a política dos Fóruns do Campo Lacaniano quando iniciamos; esse princípio 
foi um ato que fez data, e que fez escola. A criação da EPFCL (Escola de 
Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano) foi apenas um tempo formal 
para o início dos dispositivos que apostavam garantir que se faça Escola 
para além da sua “instituição”.

A EPFCL e seus dispositivos só puderam começar quando foi estabelecida 
uma primeira lista de AME, um primeiro lance: pagamos para ver. Foram 
nomeados Analistas Membros de Escola: alguns que tinham dado, nos 
movimentos dos Fóruns, uma garantia de formação suficiente: “garantia 
de formação suficiente é o AME – Analista Membro da Escola” (LACAN, 
1967a/2003, p. 571). 

Um AME não é um analista instituído, legitimado, autorizado, garantido, 
confirmado pela Instituição Escola. Esse analista não se apresenta na voz 
passiva, mas na voz ativa: o AME é “gente que faz” Escola, é ele quem 
constitui a Escola, que a legitima, pois uma Escola de Psicanálise que não 
tivesse “analistas à altura” (do ato analítico) expondo, necessária e sufi-
cientemente, as razões de sua clínica para constituir “uma comunidade de 
experiência”, seria Escola só no nome.
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consTiTUiR UMa coMUnidade de 
eXPeRiência

O analista, fundamentalmente, está só (“tão só quanto sempre estive em 
minha relação à causa analítica” [LACAN, 1967b/2003, p. 267]), ele tem “au-
tonomia nas suas iniciativas”, não tem Outro que o suporte: ele se autoriza 
por si mesmo. O princípio desta solidão é a premissa do ato, é o que vai lhe 
dar autoridade para suportar o abjeto, o que na análise presentifica-se como 
sendo a extrema solidão de um sujeito, o seu mais próprio desarvoramento. 
Suportar a transferência desta abjeção só é possível a partir dessa premissa: 
a solidão que o “autorizar-se de si mesmo” comporta e suporta. Suportar 
a transferência produz, faz com que o sujeito em questão se depare com 
a opacidade solitária que o faz tão incomum e depreenda-se da crença na 
sua subjetividade e no Outro.

A experiência de uma análise, portanto, não é uma coisa comum; daí soar 
esquisito o uso da palavra “comunidade de experiência” para falar de um 
grupo de psicanalistas. Com efeito, esse grupo se sustenta por fazer valer 
e fazer circular o mais incomum, por tornar transmissível o mais i-mundo: 
o âmago onde o sujeito se abriga, se enrosca, se enrola e tenta enrolar o 
analista que, enquanto tal, vai manejar esta enrolação via abjeção e obje-
ção. Como isso pode ser falado, transmitido? Como isso pode ser audível e 
suportável pelo grupo?

Fazer valer o discurso analítico num grupo de analistas remete a esta 
experiência necessária para os analistas (“tão só...”) de fazer laço a partir 
de e em torno daquilo que não se articula, mas que se transfere. 

Os AMEs, portanto, podem ser escolhidos como sendo aqueles que, no 
grupo dos analistas, constituem a “comunidade de experiência”, por se 
dedicarem a tentar explicar, transmitir o incomum de uma experiência.

Por isso, dando início à Escola em 2001, após três anos de funcionamento 
dos Fóruns, pensamos que uma comunidade analítica pôde escolher alguns, 
não tão poucos, dentre os analistas que, nesta empreitada de formação de 
comunidade, “deram as suas provas”. Dez anos depois, em 2011 no III en-
contro da Escola1, a mesa-redonda “A Escola à prova do passe” avaliou essa 
aposta primeira e permanente do AME da EPFCL, da sua responsabilidade 
como causa e efeito da Escola.

1  Encontro internacional da EPFCL, realizado em Paris de 9 a 11 de dezembro de 2011 sob o 
título de A análise, fins e consequências.
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daR as sUas PRoVas

A garantia de formação “suficiente” que a Escola pode eventualmente ou-
torgar é secundária; primeiro trata-se de “dar as suas provas”. Ao engajar-se 
numa Escola, o analista se compromete, se convoca, se arrisca a dar provas 
de que sua prática autônoma preserva a manutenção da via da psicanálise, 
sustenta o Discurso Analítico, isto é, o tratamento específico do real que 
ela possibilita. 

Como o psicanalista demonstra, explica, ensina “o que a psicanálise lhe 
ensina”, como é que ele garante a sua própria formação? Existem diversas 
maneiras de expor o saber que o analista extrai après-coup de seu ato, 
diversas maneiras para dar as razões da sua clínica: nos cartéis, nas apre-
sentações clínicas, no ensino, nos escritos, nas supervisões, nos congressos 
etc., o analista expõe, diante de alguns outros, a emergência eventual do 
ato que opera na análise, o tratamento do real em jogo na experiência. Se 
o analista for “passador da experiência”, o seu testemunho será forçosa-
mente ouvido por “alguns outros” que saberão, eles mesmos, transmitir o 
valor desse testemunho à Comissão Local de Garantia (CLEAG)2, dando-lhe 
condição de traduzir e passar para frente os argumentos para o Colegiado 
Internacional da Garantia (CIG).

[...] O psicanalista, mesmo considerado como entravado por um dese-

jo desigual à prova do psicanalisante, seria distinguido pelos juízes 

instruídos sobre o estilo de sua prática e o horizonte que ele sabe 

reconhecer ali, por ali demonstrar seus limites: é o que eu chamo 

de AME (LACAN, 1967c/2001, p. 29).3 

Esperamos sempre que o CIG, apesar das (ou graças às) suas múltiplas 
permutações, chacoalhe suficientemente o grupo para se manter à altura 
do desafio: não se perder numa medição de pessoas e conseguir avaliar 
a “competência e a performance” dos que fazem formação na Escola sem 
se colocar como professores nem como alunos, mas como analisantes de 

2  A CLEAG (Comissão Local Epistêmica de Acolhimento e Garantia), composta por 5 mem-
bros eleitos localmente na EPFCL-Brasil, é responsável pela designação de eventuais AMEs, 
mas é o Colegiado Internacional da Garantia (CIG) quem decidirá de sua nomeação como 
Analista Membro de Escola.
3  No original: “[...] Le psychanalyste même tenu pour entravé d’un désir inégal à l’épreuve 
du psychanalysant, serait distingué par des juges avertis sur le style de sa pratique et l’horizon 
qu’il sait y reconnaître à y démontrer ses limites: c’est ce que j’appelle l’AME [...]”.
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escola. Um Analista Membro de Escola é fundamentalmente um analisante 
de escola. A sua nomeação como AME reconhece a sua distinção, a sua 
maneira distinta de produzir a comunidade de experiência, mas, simulta-
neamente, compromete-o com outras responsabilidades que a avaliação de 
sua nomeação vai ter que incluir como critérios.

ResPonsaBilidades de escola 

No nível da intensão4: o AME na Escola tem, especificamente, a responsa-
bilidade de designar os passadores. Isto é uma consequência do reconheci-
mento da sua competência, e sua nomeação seria coerente com o fato de que 
ele esteja qualificado e apto para escolher, dentre seus analisantes, quem 
está à beira da passagem ao ato, na borda do ato. A experiência do passe 
na EPFCL vai depender, essencialmente, dos seus passadores: portanto, 
esperamos dos AMEs que saibam que de sua clínica e de suas escolhas 
dependerá que a intensão da psicanálise sustente a extensão. 

No nível da extensão: a nomeação do AME o engaja a responder em nome 
não somente de seu ato, mas também em nome da psicanálise perante a 
sociedade civil. 

[…] De qualquer forma, será preciso, justamente, que vocês daí pas-

sem pela atribuição, a alguns, de funções diretivas, para obter uma 

distribuição prudente de sua responsabilidade coletiva. É um uso que 

pode ser discutido na política; ele é inevitável em todo grupo que 

faz valer sua especialidade aos olhos do corpo social. A esse olhar 

responde o AME (LACAN, 1969/inédito).5 

Isto não constitui um adendo cômodo em tempos de regulamentações 
governamentais da prática da psicanálise; a eficácia específica da psicanálise 
não é inefável, o seu alcance, o seu lugar na ciência precisa ser argumentado, 

4  De acordo com a lógica aristotélica, a intensão (ou compreensão) designa o conjunto dos 
predicados que pertencem a um conceito (predicados do sujeito). Já a extensão se refere ao 
conjunto dos objetos aos quais se aplicam esses caracteres (objetos da classe). Lacan usa essa 
referência em particular na “Proposição de 9 de outubro de 1967 sobre o psicanalista da Esco-
la” In: Outros Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2003.
5  No original: “[...] De toute façon il faudra bien que vous en passiez par l’attribution à cer-
tains de fonctions directives, pour obtenir une distribution prudente de votre responsabilité 
collective. C’est un usage qui peut se discuter en politique; il est inévitable dans tout groupe 
qui fait état de sa spécialité au regard du corps social. À ce regard répond l’AME. [...].
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sustentado, defendido, se for o caso, para garantir a psicanálise e sua ex-
tensão, se acharmos mesmo que o tratamento do real que ela opera é radi-
calmente indispensável à sobrevivência do humano dentro da civilização.

Esperamos que os AMEs da EPFCL – Fórum Brasil sejam numerosos e 
ardilosos para garantir a persistência da psicanálise: o tratamento do real, 
o laço, ou seja, o discurso tão peculiar que salvaguarda do pior o singular 
de cada um.

[…] Quais são seus critérios?, que me perguntem, no que diz respeito 

ao júri de acolhimento, para nomear alguém AME. Vou dizer-lhes: 

é o que chamamos de bom-senso, isto é, a coisa mais difundida no 

mundo. O bom-senso é isso: “Aquele ali, pode-se confiar nele”, nada 

além disso. Não há absolutamente nenhum outro critério” (LACAN, 

1975/inédito).6

6  No original: “[...] «Quels sont vos critères?» qu’on me demande, pour ce qui est du jury 
d’accueil, pour nommer quelqu’un AME. Je vais vous le dire: c’est ce qu’on appelle le bon sens, 
c’est-à-dire la chose du monde la plus répandue. Le bon sens, c’est ça: «Celui-là, on peut lui 
faire confiance», rien de plus. Il n’y a absolument pas d’autre critère [...]”.
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AME – A ironia de uma sigla

•

Em 1974, Lacan disse: “O analista só se autoriza de si mesmo, isso é 
óbvio. Pouco lhe importa uma garantia que minha Escola lhe dê, prova-
velmente sob a irônica sigla AME. Não é com isso que ele opera” (LACAN, 
1974/2003, p. 311).

Pensar a função de AME em nossa Escola implica tirar as consequências 
disso que Lacan nos propõe na Nota Italiana: qual a ironia desta SIGLA? E 
por que Lacan trata esta garantia como SIGLA?

O tradutor para o português esclarece a ironia pela homofonia entre AME 
e ÂME, o mesmo que alma em português. Realmente seria um contras-
senso apoiar-se no conceito de alma para indicar os Analistas Membros 
de Escola; pelo contrário, se entendemos o que diz Lacan em 69, de que 
“simplesmente ele (AME) se distinguirá por não ter a suficiência em que 
consiste o membro titular por toda a parte” (LACAN, 1974/200, p.24), então 
podemos afirmar que um Analista Membro de Escola, ao fazer desta sigla 
um significante (alma) estará se colocando no lugar de uma Suficiência, 
ou se auto(ritual)izando.

Vejamos o que Lacan propõe em 1956:

A Suficiência em si, portanto, encontra-se para além de qualquer 

comprovação. Não tem que bastar para nada, já que basta a si mesma. 

Para se transmitir (...) resta-lhe a via da reprodução imaginária, que, 

por uma modalidade de fac-símile análoga à impressão, permite, por 

assim dizer, sua tiragem num certo número de exemplares em que 

o único se pluraliza (...) Quanto às Suficiências, para que precisam 

falar? Bastando a si mesmas, elas não têm nada a dizer umas às ou-

tras e, no silêncio dos Sapatinhos Apertados, ninguém a responder 

(LACAN, 1956/1998, pp 478-480)

Ora, sabemos que em 1956 Lacan fazia a crítica à IPA (Associação 
Internacional de Psicanálise) e à SPP (Sociedade Psicanalítica de Paris) 
das quais se afastou em 1953 e fora excomungado em 1963. No entanto, 
ao destacar a ironia de sua sigla, está advertido de que o problema da 
Suficiência é comum a qualquer fenômeno de grupo e que não estaria livre 
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disso em sua Escola. Não por acaso afirma em 1967 que há uma sombra 
espessa que encobre o real em jogo na formação analítica. Essa sombra 
espessa é estrutural e, como tal, poderia fazer de uma garantia de Escola 
a garantia do analista. Em hipótese alguma é com base nessa garantia que 
um analista opera, este depende do “não-todo”, como Lacan disse na “Nota 
Italiana” (LACAN, 1974/2003).

Nesse sentido acompanhamos o fato de Lacan fazer de uma garantia, 
uma sigla.

No HOUAISS temos sigla como “abreviação, letra inicial empregada como 
signo de abreviação nas inscrições e nos manuscritos antigos”. Também 
aparece como “rubrica, marca” e, curiosamente, era o “sinal deixado pe-
los pedreiros nas pedras de construção, principalmente na Idade Média e 
Renascença, para indicar a que corporação pertenciam”.

O fato de Lacan se utilizar de siglas para uma garantia de sua Escola teria 
sido casual? Teria sido uma escolha por praticidade? Ou teríamos aí uma 
escolha pelos matemas, pelas letras que tinham uma função muito clara 
no ensino de Lacan? 

A partir dos anos 70, Lacan tratará o matema como paradigma da trans-
missão, estabelecendo uma clara diferença entre letra e significante. Assim, 
esclarece Milner:

O significante é apenas relação: ele representa para e é aquilo através 

do que isso representa; a letra mantém, decerto, relações com outras 

letras, mas ela não consiste apenas em relações. Sendo apenas relação 

de diferença, o significante é sem positividade; mas a letra é positiva 

em sua ordem. (...) O significante, sendo integralmente definido por 

seu lugar sistêmico, é impossível deslocá-lo; mas é possível deslocar 

uma letra; assim a operação literal por excelência deriva da permuta-

ção (testemunha, a teoria dos quatro discursos). Pela mesma razão, o 

significante não pode ser destruído: ele no máximo pode “faltar em 

seu lugar”; mas a letra, com suas qualidades e identidade, pode ser 

rasurada, apagada, abolida. Ninguém pode fechar a mão por sobre 

um significante, já que ele é apenas por um outro significante; mas 

a letra é manipulável, até mesmo empunhável... Sendo empunhá-

vel, a letra é transmissível; por essa transmissibilidade própria, ela 

transmite aquilo de que ela é, no meio de um discurso, o suporte; 

um significante não se transmite e nada transmite: ele representa o 

sujeito para um outro significante (1996, pp. 104-5).
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Podemos dizer que fazer de uma garantia uma sigla é indicar sua função 
de transmissibilidade. Tal função só se sustenta na medida em que faz da 
letras seu suporte. Fazer das letras um significante tal como “alma” leva à 
suficiência que impede uma transmissão: seja por não precisar falar, seja 
porque um significante não transmite.

Tudo em Lacan parece levar a concluir que, longe de consistir, trata-se 
sempre de uma subversão, índice de um furo. 

Isto posto, consideramos que temos elementos suficientes para entender 
o que Lacan afirma a respeito da função do AME em 1967: que a sigla AME 
corresponde à responsabilidade pelo progresso da Escola e que “garantia 
de formação suficiente é o AME”.

Acompanhando o exposto acima, se a letra é garantia de transmissibilidade, 
a função de um AME é fazer que um discurso se mantenha sem palavras, 
que as letras sejam índice de uma posição que gira, subverte, fura e, nesse 
sentido, faz progredir a Escola. 

Se a sigla de AME é dada a posteriori para aqueles que deram suas provas, 
isso significa que se trata de um membro que já fez Escola, que houve uma 
formação suficiente para que isto fosse verificado. O que não quer dizer que 
isto garanta o que está para ser verificado. Assim, entendemos que AME 
indica que ali há um membro com condições de possibilidade para se fazer 
Escola – e assim marcar as pedras de uma Escola sempre em construção, 
como os pedreiros da Idade Média. O que dirá se esta construção foi sufi-
ciente, só a comunidade de experiência poderá dizer.

A conclusão a que podemos chegar é que, se não há garantia para um 
analista, o que um AME indica é que há uma garantia de aposta em uma 
Escola, garantia de que uma Escola permita uma formação e que alguns 
transmitem o que essa Escola ensina.
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Algumas reflexões sobre  
o AME, em nossa Escola,  

segundo a proposta de Lacan 
em 1967-1968

•

Neste texto, realizamos um comentário sobre o lugar e a função do AME 
(Analista Membro da Escola) em nossa Escola, com base na leitura das 
duas versões da "Proposição de 9 de outubro de 1967". Retomamos, após 
essa leitura, algumas considerações oriundas do debate atual na Escola de 
Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano.

Existem duas versões da Proposição. A primeira foi apresentada na Escola 
Freudiana de Paris em outubro de 1967 e publicada em 1978 na revista 
Analytica, e em 2003 em Outros Escritos (LACAN, 1967a/2003, pp. 570-586). 
A segunda versão foi publicada em Scilicet, n°1, no primeiro trimestre de 
1968, sendo a reedição da primeira versão apresentada (LACAN, 1967b/2003, 
pp. 248-264). 

De saída, nos perguntamos pelo intervalo de tempo existente entre ambas 
as versões da Proposição e pela produção de Lacan nesse intervalo. Pudemos 
conferir imediatamente que tínhamos entre ambas as versões um lapso de 
tempo de seis meses. Nesse intervalo houve uma vasta produção de textos, 
cartas e entrevistas de Jacques Lacan, que não podemos obviar para anali-
sarmos as diferenças entre ambas as versões, no que diz respeito à função 
e lugar do AME na Escola.

Em 9 de outubro de 1967, Lacan escreve outro texto, que foi publicado 
na revista Ornicar no 37, intitulado Une procédure pour la passe (LACAN, 
1967c), no qual ele se refere ao AME.

Após os membros da Escola debaterem a Proposição em novembro de 
1967, Lacan redige um texto em resposta a essa segunda reunião e para 
ser apresentado na terceira reunião, que consta nos Outros Escritos com o 
título Discurso na Escola Freudiana de Paris (LACAN, 1967d/2003, pp.265-
287), datado em 6 de dezembro de 1967. Desse escrito temos uma primeira 
versão que é a transcrição realizada pelo Dra. Solange Faladé sobre o que 
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Lacan teria pronunciado naquela reunião, apoiado no seu Seminário, recen-
temente iniciado, sobre O ato psicanalítico (LACAN, 1967-1968/2003). Essa 
transcrição tem como título Reponse aux avis manifestes sur la proposition 
(LACAN, 1967e).

Em 14 de dezembro de 1967, no momento em que se encontra em Nápoles, 
na Itália, está datado o texto "O engano do sujeito suposto saber (LACAN, 
1967f/2003, pp. 329-340).

Em 15 de dezembro de 1967, em Roma, é datado o texto "A Psicanálise, 
Razão de um fracasso" (LACAN, 1967g/2003, pp. 341-349). 

Em 18 de dezembro de 1967, no Instituto Francês de Milão, Lacan realiza 
uma conferência com base no texto escrito "Da psicanálise em suas relações 
com a realidade" (LACAN, 1967h/2003, pp. 351-358).

Em janeiro de 1968, encontramos a Introdução de Scilicet no título da 
revista da Escola Freudiana de Paris (LACAN, 1968a/2003, pp. 288-298).

Em janeiro de 1968, também foi escrito "Notas sobre o Número de L’ Arc", 
consagrado a Freud, publicado em In Scilicet no 1, p. 192, Seuil, Paris, 1968 
(LACAN, 1968b/2003, p. 586).

Em 1o de fevereiro de 1968, escreve a Carta aos AE e AME (LACAN, 1968c).
Em 16 de março de 1968, na Entrevista dada ao Jornal Le Monde (LACAN, 

1968d), Lacan comenta o nascimento de Scilicet.
Como podemos observar, trata-se de uma produção referida à Escola que 

tinha sido fundada em 1964, à luz dos debates promovidos no cerne dessa 
Escola, nesses quatro anos (1964-1968). Como escreve Lacan : “[...] a Escola 
não é apenas no destino de distribuir um ensino, mas de instaurar entre 
seus membros uma comunidade de experiência cujo cerne é dado pela 
experiência dos praticantes” (LACAN, 1967a/2003, p. 571).

A intervenção de Lacan, tomada ao longo do seu trabalho, apontara a 
problemática da formação do analista deslocando a questão dos didatas às 
didáticas. Dito de outro modo: da produção dos analistas indicados pelos 
didatas para a formação do analista. É nesse sentido que podemos acom-
panhar a afirmação de Lacan: “o analista só se autoriza de se mesmo”. Ao 
que se acrescenta: “Isso não exclui que um psicanalista depende de sua 
formação”. As análises didáticas não garantem “O Psicanalista”. Completar 
uma análise didática não é garantia da “função” analista. A análise deve 
ser lida com base no que Lacan já coloca em 1967 “Há do psicanalista” (Il 
y a du...). Vejamos que a afirmação “Há do” e a afirmação do inconsciente 
como saber sem sujeito são contemporâneas à Proposição. Se a psicanálise 
pode ser didática, não o será pelo didata, antes pela formação. Dizer da 
função, em 1967, nos aproxima das articulações sobre a função matemática 
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"F(x)"proposta por Frege, que possibilitou a generalização do conceito de 
função para objetos não numéricos. A notação para representar o valor de 
uma função é formada pelo nome da função, seguido pelo do argumento. 
Portanto, se f é uma função e x está no domínio de f, a expressão f(x) de-
nota o valor de f para o argumento x, isto é: qual é o valor do argumento 
x para essa função?

A falta estrutural de poder considerar o psicanalista como predicado, ou 
mesmo como atributo, parece a Lacan ser a condição de pronunciar “Há 
do psicanalista”, o qual possibilitaria, também, medir o ato pelas suas 
consequências. Fundamental condição para o que seja da ordem de uma 
nomeação AE (Analista da Escola), no dispositivo do passe. Citemos o que 
Lacan afirma em "Discurso na Escola Freudiana de Paris": “É nesse sentido 
que o atributo do não-psicanalista é o garante da psicanálise, e que de fato 
desejo não-analistas, que pelo menos se distingam dos psicanalistas de agora, 
daqueles que pagam pelo seu status de analistas com o esquecimento do 
ato que e os funda” (LACAN, 1967d/2003, p. 277). Esse ato que os funda é 
o ato psicanalítico do qual se extrai que do psicanalista nada é predicável. 

É fundamentado nessa escola que Lacan propõe o gradus: AME e AE. 
Fazer do AME uma função que indique o gradus e não hierarquia: eis a 
aposta forte para a Escola. Posteriormente, em 1973, Lacan apostará num 
funcionamento de gradus quase exclusivo dos AE, mas em 1967, a proposição 
era essa: sustentar na hiância, na borda real, o AME e o AE. 

A Proposição, levada ao extremo, nos coloca a questão de saber se há 
psicanálise sem psicanalista. Dito de outro modo: caso não tenhamos psica-
nalista, não teremos psicanálise. O didata não é quem nomeia o psicanalista. 
O psicanalista se vincula à prova. Por essa razão, Lacan dirá “A Escola ou 
a Prova (Epreuve)”. Nessa empreitada localizamos, seja o passador, seja o 
AME, seja o Cartel, e, como produto do dispositivo, a nomeação AE. Vejamos 
como o diz Lacan em 1967: “Com o que chamei o fim da partida (análise) 
nos encontramos – enfim – no coração da fala dessa noite. A terminação 
da Psicanálise chamada redundantemente de didática é a passagem, com 
efeito, do psicanalisando a psicanalista” (LACAN, 1967b/2003, p. 257). 
Assim assinala que a hierarquia nas Sociedades Psicanalíticas promovera 
a pane na qual se encontrara a psicanálise, em 1967. 

Ao propor a diferenciação entre gradus e hierarquia, Lacan indica que o 
gradus não pode ser entendido sem o real em jogo que comporta a experiên-
cia de uma psicanálise. Desse modo, considera o gradus como operador do 
dispositivo do Passe, fundamentado no mal-estar e no real da experiência. 
Ele não nega a hierarquia, mas a formação do analista, numa Escola, não 
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poderia depender desta. Podemos contemplar que nessa nova proposta, nos 
novos dispositivos institucionais, apostava-se na formação do analista e nos 
princípios da sua ética e sua política: “O fato não é menos patente – e para 
nós concebível – que este real provoque seu próprio desconhecimento, e 
até mesmo produza sua negação sistemática” (LACAN, 1967b/2003, p. 249). 
Com base nessa proposta formulam-se os órgãos de garantia da Escola, no 
que refere à nomeação dos AMEs e dos AEs: “Nossos pontos de junção, 
onde devem funcionar nossos órgãos de garantia, são conhecidos: são o 
começo e o fim da psicanálise, como no xadrez. Por sorte são eles os mais 
exemplares por sua estrutura. Essa sorte deve provir do que chamamos de 
encontro” (LACAN, 1967b/2003, p. 252).

Na primeira versão, Lacan afirma que a Escola pode garantir a relação do 
analista com a formação que ela dispensa. Se a Escola é aquilo que garante 
que um psicanalista depende de sua formação, o analista pode querer essa 
garantia de modo a tornar-se responsável pelo progresso da Escola e a 
tornar-se psicanalista da sua própria experiência. “A Escola pode ser teste-
munha de que o psicanalista, nessa iniciativa, traz uma garantia suficiente 
de formação” (LACAN, 1967a/2003, p. 570). Ora, o que é que testemunha 
a Escola, a não ser essa passagem de psicanalisante a psicanalista, a qual 
Lacan nos indica na imagem da porta cuja dobradiça é o resto que constitui 
a divisão entre eles? Porque “esta divisão não é outra senão a do sujeito, da 
qual esse resto é causa” (LACAN, 1967b/2003, p. 259). 

A reviravolta em que deflagra a verdade mentirosa do fantasma, e na qual 
o sujeito “vê soçobrar a segurança extraída da fantasia constitui, para cada 
um, sua janela para o real; o que se percebe é que a apreensão do desejo 
não é outra senão a de um des-ser” (LACAN, 1967b/2003, p. 259). Poucos 
meses depois de outubro de 1967, o desejo do analista aponta para o real 
do ato. O analista depende de seu ato, “balizando-se pelo falacioso daquilo 
que o satisfaz, assegurando-se através dele, de não ser aquilo que ali se 
acostuma” (LACAN, 1967d/2003, p. 277).

Não conseguirmos avançar sem antes comentar o que traz a primeira ver-
são da Proposição sobre o lugar do AME. Lacan propõe a seguinte estrutura:

 Um júri de acolhida escolhido pela Diretoria e encarregado de acolher os 
membros de Escola, sem limitação de seus títulos ou de sua proveniência. 
Trata-se dos AP (analistas praticantes);

 Um júri de aprovação composto por 7 membros: 3 AEs e 3 psicanalisan-
tes retirados de uma lista apresentada pelos AEs. Os AEs e os APs seriam 
escolhidos por sorteio de cada lista. Caso se apresente um postulante a AE, 
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ele terá de lidar com os 3 psicanalisantes, sendo esses os que apresentariam 
um relatório ao júri de aprovação. O júri de aprovação teria que trabalhar 
sobre os critérios do fim da análise didática. Sua renovação, pelo mesmo 
processo de sorteio seria feita a cada 6 meses, até obter resultados suficientes 
para ser publicáveis.

O AME será escolhido pela qualificação que funde essas duas qualidades, 
sem ter que apresentar uma candidatura a esse título, pela totalidade do 
júri de aprovação, que tomará essa iniciativa com base no critério de seus 
trabalhos e de seu estilo de prática. “Um analista praticante, não qualificado 
AME, passará por esse estágio, caso um de seus psicanalisantes seja aceito 
na categoria de AE (LACAN, 1967a/2003, p. 585).

É evidente que AME e AE ficam, a partir daí, comprometidos na sua re-
lação. É possível que um AP seja nomeado AME porque um psicanalisante, 
oriundo da sua clínica, fez a prova da Escola. Por tanto, fez a passagem 
de psicanalisante a psicanalista. É curioso verificar que se somam: a não 
predicação do analista e a causalidade. Entendemos que se Lacan já tinha 
afirmado que a causa que interessa à psicanálise é a causa eficiente (po-
tência e ato) tratar-se-ia dessa causalidade em questão quando articula as 
diferentes “afetações” entre AE, AME e AP. Isso se verifica com a proposta 
do grafo à qual se refere para dizer da função e do lugar desses. Não estamos 
numa relação de causa-efeito, menos ainda de transitivismo; estamos numa 
relação de causas e consequências. Ou, melhor dito, de consequências que 
verificam nachträglich, uma causa em questão, na psicanálise e na Escola. 

Assim entendemos como podemos ler a proposta do Grafo do desejo, 
articulado à Escola. Lacan, usando o grafo do desejo como referência – re-
ferência essa que lhe permitiu pensar a travessia da fantasia, a consistência 
do agalma, e sua pergunta que mantém desde 1964 a respeito de como viver 
a pulsão, após o final da análise – localiza os seguintes lugares:

[S( )]: AE
[$◊D]: psicanalisantes do júri de aprovação 
[s(A)]: AME
[A]: psicanalisantes em geral

Lembremos a escrita do grafo:
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Lacan aponta que, no grafo, a direção das setas mostra a ruptura e não 
a supressão da hierarquia. Ele acrescenta que a demonstração ficará por 
conta da experiência a ser recolhida.

Na segunda versão da "Proposição" consta que o AME se constitui pelo fato 
de “a Escola o reconhecer como psicanalista que comprovou sua capacidade. 
É isso que constitui a garantia proveniente da Escola, destacada desde o 
começo. Sua iniciativa compete à Escola, na qual é admitido com base em 
um projeto de Trabalho e sem consideração para com a proveniência nem 
para as qualificações” (LACAN, 1967b/2003, p. 249). Desde já, apontamos 
que a “capacidade” não nos parece ser uma “aptidão”. 

Notadamente, em 1967 o AME está no lugar do sintoma, em contraposi-
ção à alteridade indicada para o AE. Sintoma como significado que retorna 
do Outro, qual uma mensagem invertida. Sintoma que se interpõe entre o 
fading do sujeito e a prova pela castração que se localiza nesse momento 
como “[-φ]”, articulando as versões do objeto a: [$◊a]. Trata-se da escrita do 
fantasma que antecede – logicamente –, no grafo, à escrita do sintoma. Essa 
prova pela castração é concomitante da queda do Sujeito suposto Saber e da 
destituição subjetiva. Lacan logo se preocupa com os enunciados que pas-
sarão no dispositivo sobre esse des-ser, no que refere à destituição subjetiva. 
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Lembremos, ainda, que o sintoma nessa época se define como aquilo que, 
na sua função, é índice do saber: ele é questão de saber (LACAN, 5.5.1965, 
inédito). Todavia: o sintoma é aquilo que vai no sentido do reconhecimento 
do desejo inconsciente. Entendemos que todas essas afirmações podem 
convir ao lugar do AME com relação ao sintoma, mas também à função.

Segundo Maria Anita Carneiro Ribeiro:

A garantia funciona para o gradus, que depende de uma nomeação. 

Os Analistas Membros da Escola (AME) são chistosamente chamados 

por Lacan de âme, as almas da Escola. Na sua primeira versão da 

“Proposição de 9 de outubro” ele os coloca no lugar do sintoma no 

grafo do desejo. Os AME são o sintoma de uma Escola porque são 

a resposta que a Escola dá ao Outro social que interroga: “Afinal, 

quem são os analistas desta Escola?” A resposta vem na nomeação 

dos AME: “Estes são os analistas garantidos por esta Escola”. Já a 

garantia do Analista da Escola (AE) corresponde, segundo Lacan, ao 

significante da falta no Outro  S( ). Sua nomeação não provém de 

uma questão que chega do socius: ela responde à questão interna da 

Escola no que diz respeito à pulsão (RIBEIRO, 2000, p. 85).

 
De fato, Lacan avança sustentando esse chiste. Porém, os AMEs estão em 

relação ao saber e à verdade. Indiquemos que, nesse lugar ocupado pelo 
sentido do sintoma há o que faz furo, e que se coloca em relação com o S( ). 
A relação do AME com o AE é o compromisso que eles têm no momento 
da indicação do passador. Isso ainda está em causa em nossa Escola. Isso 
foi motivo dos debates do III Encontro de Escola. É fato que Lacan dirá na 
"Nota italiana": “O analista só se autoriza de si mesmo, isso é óbvio. Pouco 
lhe importa uma garantia que minha Escola lhe dê, provavelmene sobre a 
irônica sigla AME. Não é com isso que ele opera” (LACAN, 1973/2003, p. 
311). Entretanto, entendemos que essa advertência é oriunda dos impasses, 
mas que não nega o lugar e a função. O analista não opera com nenhuma 
garantia. O sintoma tem uma função, não se trata de extirpá-lo, mas de 
fazê-lo operar aí onde é o seu lugar. 

Qualquer um está em perigo de se autorritualizar. Não há garantia: vale 
para o AME, vale para o AE, vale também para todos os lugares da hierar-
quia quando se trata de uma Escola.

Entendemos que estamos atravessando um franco debate sobre os impasses 
na Escola, ou dito de outro modo, sobre os impasses no Passe. 
Citemos Dominique Fingermann: 
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O que faz, portanto, um passador. O que é que faz com que como 

AME nos distingamos um momento de seu tratamento como um 

momento de passe? Qual é a experiência daquele momento, que 

qualifica sua “sensibilidade” e nos faz apostar no bom ouvido do 

passante, e seu discernimento dos efeitos de sua passagem ao ato? 

[...] O passador, se ele estiver no passe, precisa ter uma experiên-

cia da análise que não seja simplesmente a do analisante e de sua 

neurose de transferência. Indicamos, portanto, os passadores para 

o dispositivo do passe quando distinguimos que um analisante tem, 

a partir da experiência da análise, sensibilidade suficiente, ou seja, 

ouvidos para ter a “ouvidoria”, (entendement) do passe do passante. 

Isto é, que nós lhe supomos a ética daquele que tem o entendimento 

do não acesso ao real, a escuta das repercussões poéticas do trou-

-matismo, a lógica das “passagens” que permitem essa conclusão 

(FINGERMANN, 2011, p. 15).

Também é Carmen Gallano quem nos adverte das relações do saber e da 
verdade, no que refere ao AME. Citemos:

Lacan, em sua nota sobre “A eleição dos passadores” (1974), coloca 

que uma coisa é dar testemunho “dos primeiros passos na função 

do analista” – e que isso não é “indigno” do passante, mesmo como 

“funcionário do discurso analítico”, como mais frequentemente é o 

caso – e outra coisa é como um analisante “torna-se um passador”. 

Pois “qualquer um não poderia interrogar sobre isso a outro, mesmo 

quando ele mesmo está tomado nisso”. E a esse respeito articula a 

dimensão da verdade com o desejo de saber (GALLANO, 2011, p. 44).

O gradus está vinculado ao mal-estar nas instituições e ao real da expe-
riência. Isso se recolhe da Proposição. O fato de Lacan não retomar o grafo 
do desejo na segunda versão poderia ser considerado à luz do seminário 
que profere nesse ano sobre o Ato Psicanalítico. Temos que considerar 
que no "Discurso na EFP" ele refere-se quase exclusivamente ao ato. Esse 
Discurso foi proferido em 6 de dezembro de 1967. Entre uma e outra versão, 
Lacan afirma que:

 A Proposição foi seu ato e que dependerá das suas consequências;
 O impróprio não é que alguém se atribua superioridade, ou até a sublime 

escuta, nem que o grupo se garanta com base nas margens terapêuticas, 
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mas que a enfatuação e a prudência façam as vezes de organização;
 Que a Escola tem a ver com o que fundamenta o ato psicanalítico, uma 

vez que nela o psicanalista deve dispor de sua relação com o ato;
 Que uma topologia que vincula intensão e extensão, por meio da figura 

do oito interior há de ser pensada, quando se tratar dos órgãos de base de 
uma Escola;

 Que essa mesma figura topológica há de ser relacionada com o que ele 
chamou desejo do psicanalista;

 Que um passo a mais se vincula com as coordenadas do Ato, “ato que 
poderia ser apreendido no momento em que se produz”. Salientemos aqui 
o texto publicado por Colette Soler na Wunsch 11, no qual trabalhará ex-
tensamente essa citação (SOLER, 2011, pp. 3-7).

São essas e outras as colocações que permitem dizer que, embora Lacan 
não traga à tona a referência ao grafo do desejo na função e o lugar do AME, 
ele continua a dizer que sua função sintomática pode pôr à prova a Escola. 

Citemos, para finalizar, o momento em que propõe: a Escola ou a Prova 
[Épreuve]: 

Pretendo apontar unicamente na psicanálise como intensão a 

iniciativa possível de um modo de acesso do psicanalista a uma 

garantia coletiva. Isso não quer dizer que considerar a psicanálise 

em extensão – ou seja, os interesses, a pesquisa, a ideologia que ela 

cumula – não seja necessário à crítica das Sociedades, tal como elas 

sustentam essa garantia fora de nossa casa, na orientação a ser dada 

a uma Escola. Hoje me ocupo apenas da construção de órgãos para 

um funcionamento imediato (LACAN, 1967a/2003, p. 582).

Passaram-se 45 anos. A EPFCL aposta ao gradus, não como suficiência, 
mas como compromisso inadiável com a formação. É fato que se na epígrafe 
da Proposição, Lacan nos remete ao texto de 1956, Situação da Psicanálise e 
formação do psicanalista em 1956 (LACAN, 1956/1998, pp. 461-195), é para 
nos alertar desse perigo na Escola, e não simplesmente para diferenciar-se 
das suficiências.

Entretanto, perguntemo-nos se o fato de manter no cerne da Escola a 
questão do Passe e, consequentemente, do AME, não é uma forma precisa 
de implicar a pergunta pelo ato e suas consequências, não tão somente 
para o passante, mas também para aquele que indica o passador, isto é: 
para o AME? 
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AME: uma questão 
de Escol(h)a

•

“Partimos de que a raiz da experiência do campo da psicanálise, 

colocado em sua extensão, única base possível para motivar uma 

Escola, deve ser encontrada na própria experiência psicanalítica, bem 

entendido, tomada como intensão: única razão justa a se formular 

da necessidade de uma psicanálise introdutória para operar nesse 

campo.” (LACAN, 1967/2003, pp. 572- 573).

“Aquilo de que ele tem de cuidar é que, a autorizar-se por si mesmo, 

haja apenas o analista.” (LACAN, 1973/2003, p. 312).

“Vocês podem observar que qualquer Sociedade organizada assim 

seria ingovernável. Mas para mim, não se trata de governar”. (LACAN, 

1995, p. 22).

Desde que foi proposto o título de AME por Lacan em 1967, suas atribui-
ções na Escola sofreram várias mudanças. Ao reler os diversos textos que 
tratam dessa função, surgiu-me a seguinte questão: será que as significações 
que atribuímos à função do AME, muitas delas “recortadas” dos primeiros 
textos de Lacan sobre o tema, nos permitem fundamentar os critérios para 
a seleção do AME, dadas as funções que ele ocupa em nossa Escola? 

Nossa experiência, avaliação e crítica constantes do dispositivo do passe 
e a estrutura atual da nossa Escola têm nos colocado diante da exigência de 
deixarmos mais claro em que se apoiam nossas escolhas. Seria exigência 
demais pensarmos em uma atualização dessas significações, tendo em vista 
essa nossa experiência e o lugar que ocupa a psicanálise atualmente no 
mundo? E mesmo como propôs Xavier Campamà (2011) no texto “O AME 
sintoma da Proposição”: “[...] não seria o caso de abrirmos um debate em 
direção a aprofundar os critérios de seleção do AME e fazê-los constar no 
capítulo da garantia, dentro dos ‘Princípios diretivos para uma Escola...’? 
Isto seria algo que ajudaria a nos orientar  na dimensão internacional/
local.” Já que, como ele adverte: “Em nossos textos estatutários a respeito 
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da garantia concernente ao AME, se faz menção aos critérios de seleção 
sem especificá-los, ainda que finalmente nos guiemos pelos que foram 
propostos por Lacan. Contudo, para cada um deles pode haver um nível de 
interpretação variável.” 

É necessário um escrito “a todos legível na parede” (LACAN, 1967/2003, 
p. 268), já que a proposta de Lacan de uma Escola para a psicanálise deveria 
nos permitir um outro tipo de  funcionamento para garantir a existência 
da psicanálise  que não o recurso utilizado por Freud - diante do fracasso 
da IPA nessa função – de distribuir anéis  criando um núcleo de poder com 
autoridade para declarar o que é o que não é a Psicanálise - o Comitê dos 
Sete Anéis. Esse tipo de funcionamento, ainda em voga, vai  na contramão 
da proposta de Escola  criando, entre vários outros problemas, novamente 
a figura do(s)  líder(es) e a massa. 

Não há garantias, mas uma aposta em que, ao atualizarmos as significa-
ções em torno do que fundamenta os critérios para a nomeação do AME, 
partindo de suas atribuições atualmente em nossa Escola, a partir de provas 
suportadas pelo discurso analítico (as provas do ato), estaremos mais orien-
tados para a seleção de um AME ou ainda o que parece premente: orientados 
para a indicação de um candidato à função de AME. É necessário e urgente 
tratar as significações que dão margem a “provas” apoiadas no discurso 
universitário, do qual surgem os currículos acadêmicos, publicações e o 
ensino, sem que se saiba muito bem para que elas servem, quando elas 
não tratam da implicação do indicado ao título de AME com a Escola. Ou 
das provas apoiadas no discurso do mestre, que tomam a implicação com a 
Escola a partir da ideia que se deve governar, educar, administrar, e desse 
lugar surge a figura do funcionário da Escola. 

Encontramos nos trabalhos dos psicanalistas da EPFCL (Escola de Psicanálise 
dos Fóruns do Campo Lacaniano), que em algum momento participaram ou 
participam do CIG (Colegiado Internacional de Garantia), critérios claros, 
mas que sugerem tratar-se de uma escolha pessoal. Cito Bernard Nominé 
(CIG – 2002-2004, 2006-2008):

Cada um pode ter seus critérios. Eu vou lhes dar os meus. 

Eu só proporia como AME um colega a quem eu endereçasse volun-

tariamente alguém que quisesse fazer uma análise. Isto implica que 

o colega tenha feito a prova de que ele sabe se colocar no lugar de 

analista para acolher uma demanda de análise. Mas também que ele 

tenha feito a prova de que ele sabe acompanhar seus analisantes até 

o termo de seu processo. A esse propósito, conhecemos o destino de 
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seus analisantes? Eles se interessam pela psicanálise e pela nossa 

escola em particular? 

De outro modo, o futuro AME é orientado, a meu ver, mais pelo que 

ele produz do que por isso que ele é. Ele produz um analista? Ele 

poderá designar passadores? [...]. Para mim, o AME é alguém que 

deu prova de sua vontade em participar na elaboração de saber na 

Escola.  (Nominé, 12, 2012, p. 26. Grifo nosso).

Atualizarmos os critérios de seleção em função do lugar que ocupa o AME 
em nossa Escola (o que de certa forma já ocorre), dando um outro lugar 
para as significações que não estão à altura das atuais atribuições do AME 
nem das mudanças produzidas pela introdução de diversos conceitos no 
ensino de Lacan,  é uma aposta para que consigamos tratar de diminuir as 
“brechas” que nossa experiência aponta, como bem coloca Carmen Gallano:

Melhor que a Escola os confronte (os AME) com a responsabilidade 

de sua tarefa de designar passadores, por arriscada que seja. [...] 

Pois é um problema para o passe que se faz presente nos cartéis do 

passe. Isto faz sintoma em nossa Escola. E de quê? A meu entender, 

da não coincidência entre a lógica da nomeação dos AME e a ló-

gica da transmissão da psicanálise no dispositivo do passe. Para 

não perpetuar esta brecha, ou pior, estas linhas paralelas sem 

intersecção entre o reconhecimento institucional do AME e o que 

a Escola requer para o passe, que designem passadores propícios 

para dar um justo testemunho. (Gallano, 2011, p. 46. Grifo nosso). 

Na constituição da EPFCL – Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo 
Lacaniano -, após longas discussões, escolhemos adotar os dois títulos de 
garantia definidos por Lacan na “Proposição”: o de AE - Analista de Escola 
e o de AME - Analista Membro de Escola.

 Lacan insistiu sobre as diferenças entre estas duas garantias, mas não 
cansou também de apontar que, enquanto psicanalistas da Escola, estas 
deveriam estar orientadas pelo discurso analítico, ou seja, a ética do desejo 
do analista é o que justifica a escolha de nossa Escola: que o AME, uma 
vez nomeado, possa fazer parte do funcionamento do passe, isto é, ser 
responsável pela designação de passadores (o que significa poder reconhe-
cer momentos de passe em uma análise), propor novos AME, participar 
mediante candidatura do CIG - Colegiado Internacional de Garantia (que 
tem entre suas várias funções nomear AE e AME), todas essas funções 
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indiscutivelmente analíticas.
Os lugares e as funções que atualmente, na nossa Escola, ocupam os AME 

demonstram a importância deste apontamento e sem dúvida se apoiam 
nesse princípio:

Antes de mais nada, um princípio: o analista só se autoriza por si mesmo. 
Esse princípio apresentado no “Ato de Fundação” e reapresentado no iní-
cio do texto de Lacan a “Proposição sobre o psicanalista da Escola”, será 
mantido até o final de seu ensino.

Temos um princípio e apenas uma “Proposição sobre o psicanalista da 
Escola” para orientar as funções dos psicanalistas de Escola: AE e AME, 
psicanalistas estes que a Escola considera terem dado “suas provas”, provas 
que lhes dão as condições para que eles operem: a prova do ato. O ato, o 
verdadeiro ato psicanalítico, aquele que institui e qualifica o psicanalista, 
ou seja, ato que ocorre no interior de uma análise: a passagem de psicana-
lisante a psicanalista.

O que significa que este princípio venha antes da proposta de garantia 
que a Escola pode dar aos analistas? Significa que é desse princípio e de 
nenhum Outro que advém a autorização do analista e a garantia de forma-
ção suficiente, pois, o ato psicanalítico sendo sem o Outro se apoia sobre o 
real. Trata-se da ética da psicanálise e aos que se orientam pelo ensino de 
Lacan cabe manter este princípio vivo, operante.

 É oportuno lembrar que na “Proposição” de 1967, quando Lacan apresenta 
os dois títulos de garantia, o AME não participava diretamente do dispo-
sitivo do passe, ou seja, não fazia parte do júri de aceitação (atualmente, 
cartel do passe). O júri de aceitação era composto por três AE, três passa-
dores e o diretor da Escola, na época o próprio Lacan. Só no caso de um de 
seus analisantes ter sido admitido como AE é que o AME era reconhecido 
como tendo condições para participar do dispositivo do passe, ele próprio 
(o AME) então, seria nomeado AE (LACAN, 1967/1995). Esta era a prova 
requerida por Lacan naquele momento, ou seja, a prova de que o analista 
conduziu uma análise até o fim, “testemunho decisivo de sua capacidade” 
(LACAN, 1967/1995, p. 24), e dessa forma é que ele estaria em condições 
de indicar passadores e também poderia se candidatar para participar do 
júri de aceitação (cartel do passe). 

A citação a seguir, de um texto de Sol Aparicio (CIG 2004-2006 e 2008-
2010), sugere ao CIG “velar” para que nas nomeações de AME a passagem 
a psicanalista já tenha ocorrido: 
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Há, portanto, certa contradição ao considerar que um AME poderá 

apresentar-se ao passe. Em princípio, para o AME o passe já passou, 

“a passagem de psicanalisante a psicanalista” já teve seu lugar. Se 

Lacan pôde, em certo momento evocar a possibilidade de um AME 

ser nomeado AE, foi com a ideia de que ao ter acesso, um dos seus 

analisantes, a qualificação de AE, ficava então ele mesmo autorizado 

como Analista da Escola.

“O analista só se autoriza a si mesmo”. É por isso que Lacan pode 

dizer que “pouco importa a garantia que minha Escola lhe dê sem 

dúvida sob a irônica cifra de AME. Não é com isso que ele opera”.

Eis aqui um critério que nossos CIG poderiam levar em conta para 

as decisões que são de sua incumbência se queremos “velar” para 

que “não se autorize a si mesmo senão o analista”, como Lacan, 

havia convidado o grupo italiano a fazê-lo. (APARICIO, 2006, p. 2). 

É no contexto em que o AME não faz parte diretamente do dispositivo do 
passe e no qual “os títulos (AE e AME) atendem a necessidades diferentes”, 
que Lacan atribui ao AME o lugar de sintoma s(A) no grafo do desejo. É 
também nesse contexto que as responsabilidades de Escola dos AE e dos 
AME podem estar apoiadas nessa separação interior e exterior. Explico: 
“Caberia ao AE o dever da instituição interna que submete a uma crítica 
permanente a autorização dos melhores” (LACAN, 2003, p. 571. Grifo nosso) 
e o trabalho de elaboração doutrinal e aos AME a garantia da psicanálise 
fora da Escola: “É exteriormente que ele faz valer sua garantia” (LACAN, 
1969/1995, p.45. Grifo nosso), para sustentar sua especialidade “diante do 
corpo social” (LACAN, 1995, p. 48). 

Será que poderíamos sustentar a necessidade de nomeação de AME 
ainda hoje em nesses termos: O AME é o sintoma de uma Escola, e como 
todo sintoma é uma formação de compromisso dela com o corpo social 
(mensagem para o Outro)? O AME responde à uma necessidade externa à 
Escola, garantindo para fora dela aqueles que têm uma formação suficiente? 
Neste caso restaria nos amargarmos com o que escreve Bernard Nominé: 
“É porque ele é um sintoma que se prefere que ele seja apresentado para o 
exterior. Este não é o critério mais louvável, mas enfim, isso conta. Por isso 
ele é proposto pelas instâncias locais.” (NOMINÉ, 2012, p.26).

Apesar de Lacan ter separado as responsabilidades do AE e do AME, 
nestes termos (interno e externo), naquela época e naquele contexto ele já 
havia dito que era nos pontos de junção que têm que funcionar os órgãos 
de garantia, intensão e extensão, e que é a psicanálise em intensão que 
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cria operadores para a psicanálise em extensão, ou seja, a psicanálise no 
mundo. O problema parece ainda maior quando se junta a ideia que os 
títulos de AE e AME  devem “atender” à “necessidades diferentes”, e veem 
no discurso universitário a possibilidade da sobrevivência da psicanálise, 
chamando a isso de psicanálise em extensão.

  O mau uso do termo extensão é um problema atual e inclusive já foi 
abordado há algum tempo por Colette Soler (CIG 2002-2004, 2008-2010): 

Quanto à extensão, ela não solicita atualmente nenhum cuidado es-

pecial, pois os analistas – refiro-me aos lacanianos – estão cada vez 

mais envolvidos com ela. A preocupação da extensão que era uma 

necessidade na década de 1960 para que se saísse da extraterritoria-

lidade, se converteu em nossos dias em algo como um mau hábito: 

mas sem a intensão a psicanálise não se alastrará... Tal é, creio, a 

aposta de uma Escola de hoje.  (SOLER, 2006, p. 1). 

É curioso constatar que o lugar e as atribuições dos AME  na Escola 
foram gradativamente modificadas e ampliadas. Hoje, o AME é uma das 
peças chave do dispositivo do passe. O estranho é que se mantenham estas 
significações em torno dos critérios de seleção,  de sua indicação, ou da 
função do AME, pois elas podem servir para afrouxar e obscurecer o que 
é exigido para ocupar essa função.  

 Se concordarmos com Lacan, que com a oferta criamos a demanda, cabe 
perguntar: O que estamos transmitindo para nossa comunidade quando 
solicitamos o percurso do próprio indicado, ou quando se consultam os 
outros AME sobre a pertinência de uma indicação (resposta que não é vo-
luntária), quando de fato não se trata de reconhecimento institucional, mas 
das provas? Não é também desse equívoco que surge a “brecha” apontada 
por Carmen Gallano entre o reconhecimento institucional do AME e o que 
a Escola requer para o passe? Como adverte Lacan:

“Se queremos, no princípio da seleção, devemos conter a prevalência 
do que ‘conhecemos’ do candidato, para aí fazer prevalecer aquilo que 
ele pode testemunhar de sua passagem a analista. Não é para deixar 
esse conhecimento – sempre misturado entre nós – ficar como a instância 
última da constituição do júri” (Um procedimento para o passe, in: Letra 
Freudiana nº 0, 1995, p.21). 

Não seria o caso de separarmos, e deixarmos mais claro para a nossa 
Escola, o que pode haver de sintomático em relação às formas de seleção e 
os critérios para a nomeação dos AME?
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Partindo da constatação de que nossas escolhas têm consequências para 
nossa Escola, concluo este trabalho com uma citação de Luiz Izcovich (CIG 
2006-2008, 2010-2012) na qual ele explicita a Escol(h)a que nos cabe fazer:

Se admitimos que a tese constante seja a da impossibilidade de 

disjunção entre análise e Escola, a questão das consequências para 

nossa comunidade se coloca. Se admitimos essa concepção, certas 

consequências se deduzem dela no debate das designações dos pas-

sadores e das nomeações de AME e de AE. Naquilo que concerne às 

nomeações dos AME, há a prova da experiência a partir de critérios 

convergentes.

Na última comissão de garantia, com relação a esses critérios, nós 

levamos em conta a experiência clínica atestada pela análise e pelo 

analista supervisor, bem como os trabalhos que davam conta da 

implicação na Escola. O laço à comunidade torna-se um elemento 

essencial para a nomeação do AME, dada a nossa estrutura de Escola 

(prova do laço com a Escola). (In: www.champlacanienfrance.net/

IMG/pdf/Izcovich_M52.pdf)
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Uma reflexão sobre  
a “garantia” e o papel dos 
AMEs na Escola de Lacan

•

O que significa “garantia” numa comunidade analítica? O que garante a 
garantia numa escola de psicanálise? Qual a especificidade da garantia na 
Escola de Lacan? Bem, seja a escola de Lacan ou outra escola de psicanálise, 
de outra orientação, será sempre necessário dar, juntamente com a forma-
ção, esta “garantia” que nada mais é do que uma informação ao social de 
que este ou aquele analista é confiável. A questão será justamente o que 
significa este “é confiável?”. Dizer que ali existe analista é assegurar que 
ali existe UM analista. Esta vem a ser, sem dúvida, uma das dificuldades 
maiores que toda e qualquer instituição de psicanálise através dos tempos, 
desde Freud, tem que enfrentar. Ou seja, sua tarefa será sempre, de alguma 
forma, segundo alguns critérios, estabelecer uma distinção entre os que 
são ali, naquele contexto, analistas e dar uma certa garantia de que, neste 
caso há a função de analista. Na Escola dos Fóruns isso quer dizer que este 
analista ou fez uma análise (AE) ou que este outro ou estes outros, “deram 
suas provas” e são reconhecidos dentro da comunidade (os AMEs). Tendo 
se insurgido contra os critérios de reconhecimento da IPA. de onde havia 
saído, a verdade é que Lacan jamais quis abolir as provas de garantia. O que 
ele fez foi repensá-las com base na própria experiência analítica e reinventá-
-las de uma maneira inédita. É interessante notar que Lacan não faz das 
provas de garantia uma condição prévia para a instalação do analista, pois 
vai sempre se apoiar no aforismo “o analista se autoriza de si mesmo”. O 
que Lacan visava com isso era, sem dúvida, suprimir a autorização da ins-
tituição como tal no que diz respeito ao início da prática. Isso, entretanto, 
não significa que Lacan abriu mão das provas. 

No que diz respeito aos AMEs, que vem a ser o que nos interessa no 
momento, é preciso dizer que essas provas são requeridas e são exigentes. 
Um AME é um analista que “deu suas provas”. Que provas são essas? A 
confirmação de que este analista tem sua clínica e que esta se apresenta 
como estável e que existe uma evidente seriedade na sua prática.

Em geral, se reforça, de forma enfática, a afirmação de Lacan de que o 
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analista “só se autoriza de si mesmo”. Esta afirmação é uma consequência 
necessária de alguns postulados da teoria lacaniana. O fato primordial é 
que para se dar conta de todo o poder subversivo do ensino de Lacan é ne-
cessário se ter presente que, para ele, a única garantia na psicanálise é a 
ausência de garantia. Ausência de garantia é um outro nome para se falar 
da inconsistência do Outro. Não se tem uma garantia última, definitiva. 
Temos aqui uma aporia. Outro ponto é que uma análise levada até o final 
tem como alvo atingir um impossível de se dizer. Ora, será que em vista de 
tais dificuldades deveríamos deixar a questão da garantia em aberto? De 
forma alguma. Foi essa certeza que levou Lacan, ao sair da IPA, onde ele 
não concordava com as regras da garantia, principalmente com a ideia de 
que ao final de uma análise haveria uma identificação do analisando com 
seu analista a propor outras formas de garantia. 

É verdade que no final de uma análise o sujeito se depara com a inconsis-
tência do Outro, S( ). Porque o Outro é inconsistente o sujeito vai perceber 
que, justamente por esse motivo durante sua vida nunca cessou de recorrer 
a formas que desmentiriam essa afirmação. O Outro é inconsistente, então o 
sujeito inventa formas de fazê-lo consistir. E sua invenção vai aparecer sob 
a roupagem desse gozo irredutível do sintoma ao qual se chega ao final de 
uma análise, juntamente com a apreensão da inconsistência do Outro. Ora, 
se o Outro é inconsistente, como é que o sujeito pode esperar que algum 
Outro o autorize? Se a análise é um processo em que todas as identificações 
devem cair, como se supor um final de análise em que a condição para a 
autorização de uma prática seria justamente a identificação com o analista, 
como na IPA?

Assim, é com base nessas constatações que se pode perceber como a 
questão da garantia institucional de uma Escola se apresenta e o quanto ela 
é complexa. Ela é difícil de ser formulada teoricamente, de ser interpretada 
e, principalmente, de ser posta em prática.

Nossa proposta é que, para se ter uma ideia mais precisa de como Lacan 
lidou com a questão, alguns textos sejam revisitados. Podemos entrar na 
problemática relendo um texto de 1964, “A ata de fundação”, no qual Lacan 
vai propor os órgãos de garantia adequados ao funcionamento de uma 
Escola. Depois, a “Proposição de 9 de outubro de 1967 sobre o psicanalista 
da Escola” (1967), na qual, dentre várias propostas e afirmações importan-
tes, encontramos a tão citada “De início, um princípio: o psicanalista não 
se autoriza a não ser de si mesmo” e, o que muitas vezes fica esquecido: 
“Isso não exclui que a Escola dê as garantias de que um analista seja con-
sequência de sua formação”. Ainda “o analista pode querer essa garantia, o 
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que então nos leva a um mais além: tornar-se responsável do progresso da 
Escola, tornar-se analista de sua própria experiência” (LACAN, 1967/2003, 
p.248). Assim, vamos ter as duas propostas de garantia: os AMEs (analista 
membro da Escola) e os AEs (analista da Escola).

Ao falarmos de uma dessas duas formas de garantia, é preciso que se 
tenha em mente a outra, pois elas, apesar de bastante díspares, são comple-
mentares e, portanto, interdependentes. Além dos dois textos já propostos, 
pensamos que outros dois se apresentam como muito importantes para a 
questão: “A psicanálise. Razão de um fracasso” (1967), e “A psicanálise na 
sua relação com a realidade” (1967). Pode-se propor ainda, que um outro 
texto venha fazer a conexão dessas duas séries, “O engano do sujeito su-
posto saber” (1967). 

Embora o foco desta reflexão venha a ser a questão específica dos AMEs, 
esse desenvolvimento se faz necessário uma vez que a questão da garantia 
tem uma dupla face; ela se refere tanto à intensão quanto à extensão da 
psicanálise, ou seja, a garantia que uma Escola dá com relação ao social está 
intimamente ligada àquela de uma análise (isto é, da passagem do analisante 
a analista), verificada no Passe. Quanto a isso, é interessante acompanhar 
Lacan nos seus diversos posicionamentos com relação ao final da análise: 
desde “Função e campo da fala e da linguagem em psicanálise” (1953), até 
os seminários sobre Joyce, nos quais ele declina diferentes formas de fim que 
vão se articulando à sua concepção de Escola e principalmente, de análise.

A designação de AME não se solicita. Diferentemente da de AE ela não 
pode ser pedida, “A Escola outorga, por iniciativa própria, o título de AME 
aos analistas que deram prova como praticantes. Ela sanciona a confiança 
feita ao praticante que fez suas provas para que a Escola o garanta aos olhos 
do exterior”. (cf. Colégio Internacional da Garantia – CIG). É importante 
notar que o verbo “sancionar” tem a ver com “reconhecer”, “dar fé” e “ava-
lizar”. O que a Escola sanciona? Algo que o social já o fez, ou seja, confere 
a este analista uma credibilidade já reconhecida como tal pela sociedade.

As propostas ao título de AME são feitas localmente por cada uma das 
Comissões de Escola que, por sua vez, as transmite a uma Comissão 
Internacional da Garantia. Esta vai estabelecer, a cada dois anos, a lista 
dos novos AMEs.

A interdependência dos AMEs com relação aos AEs se faz sentir também 
de forma notória no fato de que os primeiros é que indicam os passadores 
que, por sua vez, farão parte do processo do Passe. E o cartel do Passe é 
que vai nomear o AE. Assim, os passadores vão se tornar uma parte fun-
damental da engrenagem, uma vez que eles servirão de mediação entre a 
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fala do passante e o cartel do Passe. Não é qualquer analisante e não é em 
qualquer momento que um analista pode indicá-lo como passador. Este é, 
ainda, um ponto que a Escola vem se encarregando de debater e refletir 
continuamente. O analisante deverá estar num tal ponto de seu percurso 
analítico que ele mesmo já esteja se interrogando sobre um possível final. 
Assim, para que esta indicação seja feita é necessário, portanto, que de um 
lado o analisante já tenha trabalhado bastante em sua análise e, de outro, 
que aquele AME, seu analista, realmente tenha uma certa competência 
para o ato, de forma que possa vislumbrar como terminam as análises e, 
em função disso, tomar posição com relação à direção da cura.

Outro ponto importante consiste em marcar a diferença com relação à 
responsabilidade do analista para com a Escola. O AE pode mesmo não 
pertencer àquela comunidade analítica ao ser nomeado, daí ser impor-
tante que ele também se torne um AME. Quanto ao AME propriamente 
dito, este não só pertence à comunidade bem como é responsável por ela. 
Responsável em todos os sentidos, ou seja, a importância de um AME se 
prende à própria possibilidade da continuidade da psicanálise no mundo, 
o que definitivamente não é pouco.
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Do Passo de sentido 
ao ab-sentido – o que resta

de uma análise

•

Glaucia Nagem1

Ab-sentido: “o mais esvaziado de sentido que há, por prescindir de 

toda e qualquer metáfora” 

(L’Etourdit)

Em seu texto “Psicanálise Selvagem”, Freud supõe que a neurose atual não 
seria tratável pela psicanálise, pois não entraria no simbólico, dependendo 
do fator somático. Ele nos diz; “as chamadas neuroses atuais (...) dependem 
evidentemente do fator somático da vida sexual, sem que tenhamos, ao 
contrário, ainda uma ideia precisa do papel que nelas desempenham o fator 
psíquico e a repressão” (FREUD, 1910). Assim, se o somático estava mais 
evidente e o simbólico não operava como em outras neuroses, o médico 
deveria atuar de modo diferenciado, numa “terapia atual, e tender a uma 
modificação da atividade sexual somática”. 

Acompanhamos a preocupação de que seria o sentido simbólico que 
para Freud indicava a possibilidade de uma análise. Freud impregnava de 
sentido simbólico vários de seus relatos, vemos isto nos casos apresentados 
em seu texto "O Sentido dos sintomas" (FREUD, 1916-1917). Nele, cada ato 
das pacientes apresentadas tinha uma significação, gerando ali uma cadeia 
quase infinita. Lembrando a cadeia infinita da moça que tinha dificuldade 
para dormir: almofada/travesseiro = mulher; parede/vertical = homem; 
cerimonial = evitar o contato do homem com a mulher = impedir o contato 
sexual dos pais = porta entreaberta = edredom = gravidez = posição como 
diamante do travesseiro = órgão feminino = cabeça = órgão masculino.

1 Psicanalista. Membro do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo. Membro da Escola de 
Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano.
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Mesmo que impregnado de sentido, o vemos colocar como índices do 
inconsciente as formações dos sonhos, sintomas, chistes e atos falhos. Esses 
índices evitam que nos deixemos enganar na infinitude de significações. 
A leitura das formações do inconsciente como texto observando em suas 
falhas o que é próprio do recalque é uma recomendação freudiana já no seu 
texto Interpretação dos sonhos: “comparação do original com a tradução”, 
“esforçando-se em substituir cada imagem por uma sílaba ou uma palavra 
suscetível de interpretação” (FREUD, 1898-9/1900). Podemos afirmar com 
Lacan sobre isto que “o inconsciente se estrutura como uma linguagem”.

Se em diálogo com a linguística, Lacan construiu seus primeiros grafos, 
esquemas e matemas, ao introduzir a lógica e a topologia como articula-
dores para suas construções teóricas, podemos notar que avançou no que 
diz respeito aos conceitos da psicanálise. Podemos assim afirmar com 
Rabinovitch (2004) que “O que a psicanálise realmente trata é a linguesteria, 
não mais a linguagem, mas a a-língua”. Não nos enganemos, porém com 
a ideia de que com o conceito de a-língua Lacan abandonou a hipótese de 
que o inconsciente se estruturasse como uma linguagem. Lemos, já nos 
anos 70, em L’Etourdit (1973) que: “Esse dizer provém apenas do fato de 
que o inconsciente, por ser estruturado como uma linguagem, isto é, como 
a lalíngua que ele habita, está sujeito à equivocidade pela qual cada uma 
delas se distingue”. Lemos ainda em "Televisão" (1973): “Mas o significante 
difere dele (do signo) pelo fato de sua bateria já se dar em lalíngua (...) A 
bateria significante de lalíngua fornece apenas a cifra do sentido. Cada pala-
vra assume nela, conforme o contexto, uma gama enorme e disparatada de 
sentidos, sentidos cuja heteróclise se atesta com frequência nos dicionários”.

“Gama enorme e disparatada de sentidos”, juntar sentido e disparate 
em uma mesma afirmação é, no mínimo, excêntrico. Mas parece que é 
uma indicação clínica de Lacan para a interpretação e para o corte. Mas 
o corte proposto por Lacan vai em direção a um esvaziamento de sentido 
não como um non-sens. O non-sens foi uma maneira de ler a psicanálise 
nos tempos do surrealismo, que não para a significação, mas desdobra de 
modo diferente, não menos abundante.

Em 58, Lacan nos fala do pas de sens, que equivoca “não-sentido” e “passo 
de sentido”. Assim nos diz: “(...) não creio que se deva manter o termo non-
sens, que só tem sentido na perspectiva da razão, da crítica, (...) Proponho-
lhes a forma do pas-de-sens (passo de sentido)”. O tradutor coloca ainda 
uma nota nessa expressão pas-de-sens: “Este último (pas-de-sens), com sua 
evidente dubiedade, teria sua acepção primeira de “passagem do sentido”, 
mas também “nenhum sentido” ou o “sem-sentido”. Este pas-de-sens para 
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o desdobramento da significação?
Recorro rapidamente à etimologia de passo, para pensar que ainda nele 

algo se estende posto que “passo, do latim, passus seria “estendido, desdo-
brado, aberto”, ou ainda “espaço compreendido entre o afastamento das 
pernas”. Assim, parece que a interpretação que se centra nesta concepção 
de passo de sentido poderia fazer o envelopamento do real e do imaginário 
pelo simbólico. Não à toa Lacan dá o passo de propor para o non-sens a 
expressão ab-sens, equivocando com o ab-sexe.

Badiou (2010) afirma em seu texto Formules de “L’Étourdit”, que a psica-
nálise “por sua experiência do sexo, do ab-sexo, reencontra um real tal que 
ele mova os efeitos de sentido, ao ponto de poder assegurar que existe um 
registro do sentido que não é nem afirmação do sentido nem sua negação. 
A experiência analítica supõe abrir um espaço entre sentido e não-sentido, 
o qual é necessário para que possa se cristalizar o ato analítico”.

Ab-sexo é a subtração do sentido, um fora do sentido e não, como o non-
-sens, um desprovido de sentido. Em Radiofonia (1970), Lacan já indica que 
o seu non-sens não é para ser lido da mesma forma que o nonsens como 
absurdo, contrassenso. O ab-sens/Ab-sexe põe em jogo esse algo que o non-
-sens perde, põe em jogo um fora que faz parar a extensão da significação, 
um “é isso”.

Lacan sustenta em L’Etourdit que não há sentido da verdade porque não 
há verdade do real. Assim, podemos isolar com Badiou (2010) a tese de 
L’Etourdit como sendo a que indicaria que “do real não há senão função de 
saber, e essa função de saber não é da ordem da verdade como tal”. Isso que 
faz com que algo desse impossível de dizer possa ser transmitido, que passe 
adiante, não como enxame de sentidos. Um saber transmissível seria então 
uma função do saber do real, não pelo sentido, mas pelo ab-sexo. Este é o 
lugar ignorado pela filosofia, e neste lugar – segundo Badiou – a filosofia 
coloca outra coisa. Aristóteles colocou o princípio de não-contradição. Mas 
nesse ponto fica a filosofia com o sentido apontando o non-sens como o 
absurdo a ser evitado. Do lado da psicanálise, Lacan nos aponta em o sens-
-absens, o que está fora, posto aí pois: não há relação/proporção sexual.

O Ab-sexe é o próprio do não-todo, do lado mulher. Voltando a Rabinovitch: 
“(...) é do lado mulher que a a-língua se desencadeia/inicia, é do lado da 
mulher barrada que encontramos o desencadeamento do equívoco da a-
-língua”. A interpretação como corte é que promove que este lado entre no 
jogo, faz com que “o real toque o real” não como apenas o inefável de uma 
experiência, mas como uma mudança de posição. É por tocar no impossível 
de dizer que algo deste se mostra contável.
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O discurso do analista é o modo com que vemos operar sobre o impossível 
de tudo dizer, colocando o furo como operador. Isto não é sem consequências, 
posto que é aí que o sujeito não está mais somente como resto do discurso 
a-sujeitado, como verdade do discurso da mestria e menos ainda agenciando 
o mestre para que lhe diga algo de sua verdade. A posição do sujeito em 
que passa o discurso do analista é a de poder se deixar ser agenciado por 
aquilo que o causa. Tendo o saber no lugar da verdade, fazendo um saber 
não-todo, impossível de alcançar uma significação última. Restando tra-
ços daquilo que em algum momento agenciava o sintoma, que marcam as 
pegadas do que um dia foi apenas sofrimento e que ali, no que do discurso 
do analista aponta, é pura invenção.

Termino com a poesia de Antônio Cícero:

Inverno
No dia em que fui mais feliz

Eu vi um avião
Se espelhar no seu olhar até sumir.

De lá pra cá não sei.
Caminho ao longo do canal,

Faço longas cartas pra ninguém
E o inverno no Leblon é quase glacial.

Há algo que jamais se esclareceu:
Onde foi exatamente que larguei

Naquele dia mesmo o leão que sempre cavalguei?
Lá mesmo esqueci

que o destino
sempre me quis só

no deserto sem saudades, sem remorsos, só
sem amarras, barco embriagado ao mar.

Não sei o que em mim
Só quer me lembrar
Que um dia o céu

Reuniu-se à terra um instante por nós dois
Pouco antes do ocidente se assombrar.
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Vem agora um pouco 
de topologia

•

Rita Bícego Vogelaar1

Colhendo em flor da matemática essa topologia – por ela se inscrever 

num discurso que é o mais esvaziado de sentido que há, por prescindir 

de toda e qualquer metáfora, por ser metonimicamente de ab-senso 

(LACAN, 1972/2003, p. 478).

“Vem agora um pouco de topologia”

Assim começa um dos parágrafos do texto L’Étourdit (LACAN, 1972/2003, 
p. 470), o início de um pequeno trecho que me coube apresentar, esse ano, 
na Formação Continuada, aos membros do FCL-SP. 

Como o próprio Lacan (1972/2003, p. 472) menciona nesse trecho, “essa 
exposição deve ser tomada como a referência de meu discurso no ponto em que 
me encontro”. Essa breve exposição é o condensado de um longo percurso, 
já que a topologia está presente em seu ensino, mesmo que de um modo 
discreto, desde Função e campo da fala e da linguagem em psicanálise 
(LACAN, 1953. p. 321).

Dizer que esse sentido mortal revela na palavra um centro exterior à 

linguagem é mais do que uma metáfora e manifesta uma estrutura. 

Esta estrutura é diferente da espacialização da circunferência ou da 

esfera em que alguém se compraz em esquematizar os limites do ser 

vivo e de seu meio: ela responde talvez a este grupo relacional que 

a lógica simbólica designa topologicamente como um anel. [...] Para 

lhe querer dar uma representação intuitiva, parece que mais que a 

superficialidade de uma zona, é a forma tridimensional de um toro 

1 Psicanalista. Membro do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo. Membro da Escola de 
psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano.
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que precisaria recorrer, porquanto que sua exterioridade periférica 

e sua exterioridade central não constituem senão uma só região.

Em L’Étourdit, Lacan descreve as superfícies topológicas e as transforma-
ções sem nenhum recurso ao desenho. Porém, é no conjunto do texto, nos 
jogos de palavras, na estrutura gramatical, nos equívocos, que Lacan mostra 
a topologia que ele explicita. Muitos autores definem essa topologia, que 
culmina nesse trabalho de 1972, em L’Étourdit, de topologia de superfície, 
sendo que a partir daí vemos se desenvolver a topologia dos nós.

Por que Lacan constrói esta topologia? Para apresentar, na sua consistên-
cia topológica, o irrepresentável do objeto a e, sobretudo, mostrar em uma 
abreviação surpreendente a modificação da estrutura a se resgatar de uma 
análise finalizada; “lá onde estava o toro (bilátero e orientado) de minha 
neurose, eu devo advir ao moebiano (unilátero e não orientado) do desejo do 
analista, o corte que efetua o passe sendo a condição da dita modificação” 
(BOUSSEYROUX, 2009). 

Porém, antes de mostrar como a neurose “afoga seu peixe moebiano no 
seu atol tórico” (DREYFUSS, 1985, p. 152), convém examinar o toro sozinho, 
nu, antes mesmo que se ponha a questão de seu caráter moebiano. 

o ToRo – algUMas oBseRVaÇÕes

O toro, tal como trabalhado em L’Étourdit, é a estrutura que dá conta 

tanto das voltas da fala quanto do não sabido do dizer no tratamento 

(BOUSSEYROUX, 2010).

As voltas meridionais no toro se sucedem e se contam, sem que, no entanto, 
seja possível computar nesta contagem a volta a mais percorrida ao redor 
do furo central. Aqui se encontram ilustradas a demanda e sua repetição 
fundamental, repetição que se efetua no desconhecimento daquilo que ela 
exprime: um desejo desconhecido e, contudo, essencial (LAFONT, 1985, p. 31).
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Lacan, (1972/2003, p. 487) vai mencionar essa volta a mais dizendo: o 
toro (...) é a estrutura da neurose, na medida em que o desejo, pela repetição 
indefinidamente enumerável da demanda, pode fechar-se em duas voltas.

Esta volta a mais e a própria ex-sistência do sujeito só podem ser contabi-
lizadas pela intermediação do Outro. Este fato de estrutura cria a exigência 
lógica de um toro complementar que se encadeia ao primeiro, numa posição 
determinada em que o buraco central de um dos toros fica ocupado pela 
espessura do outro e vice-versa. Desta maneira, o círculo do desejo do su-
jeito vem se constituir no círculo da demanda do Outro. Esta união mostra 
a relação do sujeito com o Outro da linguagem, como também metaforiza 
a posição subjetiva do sujeito neurótico.
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a Banda de MoeBiUs – algUMas oBseRVaÇÕes

O inconsciente não é nem direito nem avesso, ele é o corte que é a 

banda de Moebius, que é o oito interior, que é o significante revelado 

(DREYFUSS, 1985, p. 144).

O que mais nos interessa na banda de Moebius são os cortes medianos.

 

 Volta única  

Dupla volta

  

No primeiro caso (volta única), esse corte não separa duas partes que se 
destacam uma da outra, ele descreve o traçado do oito interior numa só 
volta e transforma a estrutura da banda. O que resta é um só pedaço mais 
longo, com avesso e direito. A banda resultante do corte não é mais unilá-
tera. O corte a transforma em uma banda bilátera, ou seja, com dois lados.

No segundo caso (dupla volta), esse corte também não separa duas partes 
que se destacam uma da outra. O que resulta desse corte são dois pedaços 
enodados, sendo um uma banda bilátera e o outro uma banda unilátera 
(moebiana).

Convém lembrar que o corte na topologia é simplesmente um corte, ele não 
é metáfora de nada. Imaginemos uma tesoura e o movimento que fazemos 
em uma superfície ao cortá-la. Esse movimento não pode ser qualquer um: 
deve fazer o percurso do oito interior e se fechar. 
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Esse corte instaura uma superfície, como nos diz Lacan no Seminário IX 
(LACAN, 1961/62, p. 347), e aí está seu interesse. Ele não se interessa pelas 
figuras em si, mas sim pelos cortes que a engendram, ou que as transformam 
em outras superfícies (STEINBERG, 2011, p. 1).

É a superfície, pensarão vocês, que permite o corte, e eu lhes digo, é 

o corte que nós podemos conceber, para tornar a perspectiva topoló-

gica, como engendrando a superfície. E isso é muito importante, pois, 

afinal, é ali talvez que iremos poder apreender o ponto de entrada, de 

inserção do significante no real, constatar na práxis humana que é 

porque o real nos apresenta, se posso dizer, superfícies naturais, que 

o significante pode entrar nele (LACAN, 1961/62, p. 347).

Antes do corte mediano, que representa o ato da interpretação, nós somos 
como a formiga na banda de Moebius: a fala nos vem nessa continuidade, 
só tem uma face. A descoberta de um avesso e direito pela interpretação é a 
descoberta da banda bilátera. É, justamente, a descoberta do aspecto bilátero, 
biface, produzindo ao mesmo tempo a descoberta retroativa do unilátero. 
É isso, o inconsciente. O inconsciente é o saber do unilátero, moebiano, 
apreendido, après coup, graças ao bilátero. O um e o dois aparecem ao 
mesmo tempo no instante do corte interpretativo (DREYFUSS, 1985, p. 144).

AS OPERAÇÕES NO TORO EM L’ÉTOURDIT

Mas falemos do final de análise do toro neurótico (LACAN, 1972/2003, 

p. 488).

As operações efetuadas no toro em L’Étourdit o arrancarão do aprisiona-
mento da topologia esférica, ou seja, da topologia das superfícies que têm 
duas faces (avesso e direito ou ainda das superfícies biláteras) (FIERENS, 
2002, p. 181).

No final do processo a escrita do toro é diferente (LAFONT, 1985, p. 54). 
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O paradigma do sujeito tórico no fim do processo de L’Étourdit deveria ser 
o passante: um sujeito tórico cujo eixo não é mais obturado pela conca-
tenação com seu toro complemento, seu Outro, seu sujeito suposto saber, 
em resumo, sujeito tórico disponível para outras ligações, outros encontros 
(NOMINÉ, 2005).

AS OPERAÇÕES NO TORO EM L’ÉTOURDIT:
ESVAZIAMENTOS, CORTES E COSTURAS 

A topologia de L’Étourdit, esvaziamentos, cortes e costuras no toro, 

permite apresentar um processo da cura psicanalítica (DARMON, 

1994, p. 142).

Para ultrapassar a neurose deve-se esvaziar (évider) o toro (neurótico). Essa 
operação de esvaziamento (d’évidement) – a primeira operação executada 
por Lacan no toro em L’Étourdit – não possibilita, pela estrutura flexível e 
elástica do toro, mudança na estrutura topológica.

  
Salta aos olhos que ao pinçá-lo (o toro esvaziado) entre dois dedos 

ao longo de seu comprimento, a partir de um ponto e voltando a ele, 

fazendo com que o dedo que estava em cima no início fique embaixo 

no fim, isto é, executando uma meia-volta de torção na execução da 

volta completa do toro, obtém-se uma banda de Moebius (...) Vale 

demonstrá-la de maneira menos grosseira (LACAN, 1972/2003, p. 470).

O fato é que o espaço tórico tem muitas relações com a banda de Moebius, 
mas isso não é perceptível de imediato (LAFONT, 1985, p. 60). A presença 
de uma banda de Moebius no toro não é evidente. Segundo Dreyfuss (1995, 
p. 151), essa não-evidência está relacionada à cegueira específica que cons-
titui a neurose. Para Lacan, a neurose é aquela que mascara a estrutura 
moebiana, afogando-a no toro. 

Após essa primeira operação de esvaziamento, prossigamos com Lacan:

Procedamos por um corte que acompanhe a borda da banda obtida. 

É fácil ver que cada lâmina, assim separada daquela que duplica, 

tem continuidade justamente nesta (1972/2003, p. 470):
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A evidência de que o toro tem realmente relações com a banda de Moebius 
é que, ao procedermos um corte em oito interior, obteremos uma única 
banda bilátera – que tem duas faces. Essa é a evidência, mostrada après 
coup, após o corte.

“A banda resultante do corte em oito-interior do toro nos dá a imagem do 
laço entre Consciente e Inconsciente” (LACAN, 1976, lição 2): é uma estrutura 
intermediária entre o toro e a banda de Moebius. É uma variedade bilátera, 
mas tem um movimento, parece que está viva, “querendo” se reagrupar 
de forma moebiana. 

Para se transformar em unilátera, ela vai ter de ser colada, e outras vi-
zinhanças serão criadas. O mesmo tecido, reagrupado de forma diferente 
– eis a arte e a responsabilidade do processo analítico, neste ato de “corte 
e costura” (VICTORA, 2010).

Vamos passar, então, a uma nova operação que muda a estrutura da banda.

E a razão disso é que, ao proceder por unir a si mesma – após o 

deslizamento de uma lâmina sobre outra da banda bipartida – o 

duplo laço de uma das bordas dessa mesma banda, é ao longo do 
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comprimento que costuramos o lado avesso dessa banda a seu lado 

direito (LACAN, 1972/2003, p. 471).

Essa costura não reproduz novamente a falsa banda de Moebius (ou seja, 
o toro aplainado com a dobra onde não é perceptível a banda), mas uma 
banda de Moebius verdadeira (tanto faz costurar a borda b com b ou a com 
a) (FIERENS, 2002, p. 183).

    
O que não podemos perder de vista é que as duas superfícies da banda 

bilátera obtida do toro provém da superfície de dentro e de fora do toro que 
é bilátero (figura da esquerda).

Mas, ao unir uma superfície consigo mesma (figura da direita), o que supõe 
eliminar pontos que seriam duplos (e por isso Lacan denomina a essa linha 
“linha sem pontos”), o que fazemos é pôr em continuidade a superfície de 
dentro do toro com a superfície de fora, superfícies que jamais entrariam 
em contato sem essas operações (BERMEJO, 2010).

E a banda de Moebius não é nada além do corte com uma volta só, 

qualquer um (embora figurado em imagem pela impensável “media-

na”) que a estruture por uma série de linhas sem pontos (LACAN, 

1972/2003, p. 471).

É a linha sem pontos a que verdadeiramente constitui a estrutura da 
banda de Moebius e não a semitorção que se utiliza habitualmente para 
construí-la (DARMON, 1994, p. 171).

Lacan se dá conta de que se, após cosermos a banda, fizermos um corte 
duplo (2 voltas), se produzem dois objetos: uma banda de moebius (unilá-
tera) e uma banda bilátera (BERMEJO, 2010).

O que a topologia ensina é o vínculo necessário que se estabelece 

entre o corte e o número de voltas que ele comporta, para que se 

obtenha uma modificação da estrutura ou d’ asfera, único acesso ao 
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real, e concebível pelo impossível que ele o demonstra. É o que acon-

tece com a volta única que na asfera cria um retalho esfericamente 

estável, ao introduzir o efeito de suplemento que ela extrai do ponto 

fora de linha. Fechar duplamente essa volta gera algo totalmente 

diverso: a queda da causa do desejo a partir do qual se produz a 

banda moebiana do sujeito, vindo essa queda demonstrar que ele 

é apenas ex-sistência ao corte de fecho duplo do qual resulta. Essa 

ex-sistência é dizer, e o comprova por ficar o sujeito à mercê de seu 

dito, quando ele se repete; ou seja, ao encontrar aí, como a banda 

moebiana, seu fading (esvaecimento) (LACAN, 1972/2003, p. 487).

O bilátero, o esférico, o não moebiano, o objeto a ... é o que cai. Sua 
queda demonstra que ele é apenas ex-sistência ao corte de fecho duplo do 
qual resulta.

A banda de Moebius é o sujeito, na medida em que esse corte o revela. 
(a  $)

O notável dessa sequência é que a asfera2 tudo junto, começando do 

toro (onde se apresenta em primeira mão), só chega à evidência de 

sua asfericidade ao ser suplementada por um corte esférico (LACAN, 

1972/2003, p. 472). (...) A estrutura é o esférico encerrado na articu-

lação linguageira, na medida em que nele se apreende um efeito de 

sujeito (LACAN, 1972/2003, p. 485).

A mudança a que a psicanálise visa é justamente esse efeito de separa-
ção entre o sujeito e o objeto do fantasma. Trata-se, portanto, de um efeito 
muito distante de ser um efeito de significação. Trata-se de produzir um 
sujeito, por assim dizer “novo”. Mas só podemos falar em sujeito novo no 
sentido de um efeito novo de separação, na fronteira entre o sujeito e objeto 
(SOLER, 1995).

2 Em geral, quando Lacan fala em asfera, está se referindo ao cross cap, que é a forma 
topológica da fantasia fundamental que condiciona a realidade, ou seja, o real passado pelo 
crivo do significante. Com efeito, essa forma aparentemente homogênea é de fato um com-
posto heterogêneo do sujeito e do objeto. Quando um significante faz corte nessa forma, o 
sujeito é o produto da operação, o objeto, seu resto, a moldura não percebida da realidade do 
sujeito. Por que falar em asfera se ele está aqui falando das operações no toro? “Lacan traz em 
LÉtourdit, de uma forma muito sucinta, todas as figuras topológicas trabalhadas por ele: o toro, 
o cross cap, a garrafa de Klein e a banda de Moebius. E o faz para apreender a estrutura moebia-
na e lembrar que se trata, sempre, do mesmo corte: aquele que define o inconsciente moebiano” 
(DREYFUSS, 1985).
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O que corre ao fio de uma 
navalha – O mal-estar 
na civilização: alguns 

apontamentos

•

Gonçalo Moraes Galvão1

“O que corre ao fio de uma navalha”2 ou “Blade Runner – O Caçador de 
Androides”, um clássico que nos comprova a maravilha da terceira arte e 
do que pode provocar a ordem da imagem, pois muitas vezes, aquilo que 
parece ser uma simples película, toma abrangências que num primeiro 
momento nem mesmo parecem significativas, mas que se realizam para 
notação num a posteriori.

O que compõe uma vida humana? O que faz com que uma vida possa ser 
tomada como humana? O que é que nos caracteriza enquanto humanos e 
que dá o tom de nossa existência? Somos diferentes dos demais animais... 
Diferentes no trato e naquilo que produzimos; diferentes nos modos e 
na implicação com nossas ações; diferentes na forma de ver o mundo e 
de lidar com ele; diferentes na maneira como encaramos os outros e nos 
relacionamos com eles; diferentes nos modos de representar o mundo, as 
coisas e a si mesmo, sendo que aquilo que fazemos a partir destas mesmas 
representações e seus elementos não estão absolutamente na ordem daquilo 
que está posto, dado ou completamente previsto. Vê-se assim que o mental 
humano está para além de toda materialidade bruta em si mesma, diferentes 
na conformação com os fenômenos que perpassam a vida humana ao longo 
de seu processo: o nascer, esburacado no corpo e na carência em relação 
ao outro; o viver enquanto sexual, que deve confrontar o sujeito com o 

1 Psicanalista. Membro do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo. Membro da Escola de 
Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano.
2 Parece que este seria o primeiro nome a ser dado à película.
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seu próprio desejo e o morrer que lança o homem, independentemente de 
sua condição, ao desconhecimento absoluto de um fim. Nestes elementos 
que compõem o humano não estão excluídos, com certeza, os sonhos e as 
lembranças, pois estes são fundamentais enquanto desdobramentos de uma 
existência, por mais precariedade que aí se encontre.

Lembrar, desejar, sonhar. Passos cruciais para que se constate que se está 
diante da condição humana no mais nobre produto de sua existência. Já 
pensou o homem, o humano sem lembranças, sem desejo e sem sonhos? 
Talvez somente uma posição forjada possa sustentar este lugar, mas esta é 
outra história que ficará certamente para outro desenvolvimento.3

Blade Runner radicaliza algumas interrogações como estas. Ali, a pos-
sibilidade de investigação direta, utilizando-se de questões na busca da 
verificação se há humano por traz da resposta é algo que se faz viável a 
partir de uma parafernália tecnológica e de um entrevistador/investigativo. 
Há sujeito humano ou é uma mera fabricação imitativa deste, ou seja, um 
replicante? Como saber? A verificação do olho, mas não sem perguntas 
que remeteriam o suposto sujeito às suas mais remotas e corriqueiras 
lembranças: “Descreva-me, com palavras soltas só as coisas boas que vêm 
à sua mente quanto à sua mãe. Minha mãe? É. Vou lhe contar sobre minha 
mãe” (SCOTT, BLADE RUNNER, 1990). Esta será a última pergunta de um 
interrogatório que tinha como objetivo testar se o seu interlocutor era um 
humano ou um androide.4 A reação de Leon diante daquilo que seria um 
teste banal acusa seu lugar: não apenas suas pupilas não se dilatam e/ou 
contraem, sob emoção, mas o androide, diante do buraco de uma lembran-
ça inexistente, responde com uma passagem ao ato – um tiro certeiro que 
assassina seu investigador.

“Uma nova vida espera por você nas colônias extraterrestres. A chance de 
começar de novo numa terra dourada de oportunidades e aventuras.” (SCOTT, 
BLADE RUNNER, 1990). Fala repetitiva que sustenta a possibilidade do 
bem-estar com base em uma lógica escancaradamente capitalista: trabalhe, 
viva e pague por isso em um local muito bem determinado e nomeadamente 
demarcado em suas possibilidades de bem-estar.

Além disso, pode-se notar o quanto os androides são produto próprio 
desta sociedade, que agora não sabe o que fazer com eles, já que saíram 
do controle e daquilo que se esperava, deslocando-se do enquadre proposto 
até então. De fontes de trabalho, proteção e prazer, se transformaram em 

3 Faço referência aqui ao lugar do analista e à atopia deste lugar.
4 No filme o uso frequente do termo replicante é tomado como sinônimo de androide.
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verdadeiras aberrações, pois saíram da proposta inicial: 

Não entendo. Por que se arriscariam, voltando para a Terra? É estra-

nho. Por que... O que eles querem na Tyrell Corporation. (...) Foram 

projetados para imitar os humanos em todos os aspectos, menos o 

emotivo. Mas é possível que, após alguns anos venham desenvolver 

suas próprias reações emocionais. Ódio, amor, medo, raiva, inveja. 

Daí embutiram uma medida de segurança. O que é isso? Vida útil 

de quatro anos (SCOTT, BLADE RUNNER 1990).

Superando em força e agilidade, mas iguais em inteligência aos engenheiros 
que os criaram, eles eram enviados pelos humanos para as colônias espa-
ciais, para trabalharem como escravos, e de lá não poderiam nunca sair. No 
entanto, um grupo deles, da fase Nexus 6, se rebela, extermina a população 
de uma nave e volta à Terra, a essa altura quase desabitada. Pobre planeta 
que não resistiu às investidas exploratórias de seus habitantes – um lugar 
depauperado, malcheiroso, carregado em imagens, informações reluzentes 
e poluição. Lugar que mantém uma chuva intermitente que se mescla com 
uma mistura de diferentes raças e culturas; habitado somente, como se diz 
no filme, por dois tipos de gente: “tiras ou gentinha”.

Qual o objetivo destes replicantes que voltam para este planeta mesmo 
sabendo que desta maneira assinam, de certa forma, sua condenação? Qual 
o objetivo desta volta? Não se pode esquecer que toda volta é volta a um 
ponto por onde já se passou. Assim, vai se descobrindo aos poucos, ao longo 
do filme, que a volta diz respeito à procura de respostas para as mesmas 
questões que atormentam todo e qualquer humano, a seu modo: de onde 
vieram, quando foram “ativados” (e, portanto, até quando durariam) e o 
porquê desta brevidade da vida – uma vida arbitrariamente tão curta. Mas 
esse pequeno grupo de replicantes retornados, infiltrados entre os humanos, 
deveria ser exterminado, após a identificação. E para isso existiam os testes: 
perguntas que implicariam respostas emocionais. Armadilha inevitável que 
auferia aos androides o peso de sua própria condição – não há lembranças 
porque não há história de vida. 

Assim é que se vê em desdobramento o ponto articulador do filme: a 
criação de uma “história de vida” implicada em sua concatenação fatológica 
pelo eixo dos sentimentos. Os replicantes não tinham sentimentos, e aquele 
especificamente contratado para aniquilá-los – o caçador de androide – por 
sua vez, não deveria também tê-los. Sem dúvida, estamos remetidos aqui 
à possibilidade de atribuição de uma história de vida para cada um dos 
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replicantes, de atribuir-lhes um passado, para que desta forma se asseme-
lhassem ao humano, se confundindo com ele. Talvez se possa pensar este 
elemento pela via daquilo que Freud chamaria de “o romance familiar” 
de cada um. Mas o que é o “Romance Familiar”, freudianamente falando? 

Freud (1909) afirma que neuroticamente o constructo da fantasia está para 
a criança assim como o ar que esta respira, sendo que a realidade não vem 
sem as cores da primeira. Assim sendo, a criança começa a desenvolver 
insatisfação com seus elos parentais, em consequência daquilo que é da 
ordem do sexual; sendo que a provocação para essa insatisfação vem da 
criança ser supostamente desprezada. 

Há ocasiões, e não são poucas, em que uma criança é desprezada; 

ou pelo menos sente que tem sido desprezada, sente que não está 

recebendo todo o amor de seus pais, e, acima de tudo, lamenta por 

ter de compartilhar o amor de seus pais com os irmãos e irmãs. Seu 

sentido de que sua própria afeição não está sendo totalmente cor-

respondida, em seguida, encontra um respiradouro na ideia, que é 

muitas vezes conscientemente recolhida desde a infância, de ser um 

bastardo ou uma criança adotada... Assim a imaginação da criança 

torna-se empenhada na tarefa de ficar livre dos pais de quem ela agora 

tem uma opinião desfavorável e de substituí-los por outros, que, via 

de regra, são de melhor posição social (FREUD, 1976).

 
Não é possível deixar de destacar que Freud se utilizará da noção de 

“Romance Familiar” pela primeira vez em uma carta a Fliess, de junho 
de 1898, momento este que ele mesmo denominou de sua autoanálise. Ele 
afirma que todos os neuróticos estão obrigados a esta criação, do “romance 
familiar”, que responde por um lado à necessidade de autoengrandecimento 
e por outro como uma defesa diante do incesto. Este conceito aparece ainda 
em sua “Carta 57” e no “Projeto M”, onde se apresenta a importância do papel 
das fantasias na formação dos sintomas. Serão precisos mais de dez anos 
para que o texto mais elaborado sobre o assunto viesse à tona – “Romances 
Familiares” – como ficou conhecido. Desta feita, o “romance familiar do 
neurótico” define as fantasias, devaneios e a imaginação por meio da qual 
o sujeito substitui seus pais da realidade, por outros que, por um lado, o 
pai é exaltado (ele é mais rico, mais poderoso, de uma classe melhor, diz 
Freud) e, por outro lado, a mãe é trazida para situações de infidelidade e 
amores secretos. Freud afirma: “É, via de regra, precisamente essas crianças 
neuróticas, que foram punidas por seus pais por travessuras sexuais e que agora 
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se vingarão dos mesmos por meio de fantasias desse tipo”. Assim, a noção 
de romance familiar é claramente definida como uma resposta neurótica 
tanto para o despertar da sexualidade e da sua proibição, quanto para o 
confronto com a dimensão do desejo do Outro. O neurótico não tem outra 
saída possível a não ser “romancear”, sendo que isso fica posto como um 
divisor de águas entre o mundo humano e os demais mundos – humano 
demasiado humano.

Voltando ao “fio de uma navalha”, pode-se pensar que aquilo que faz falta 
aos androides é exatamente este elemento que só se articula de um a um e 
que caracterizará profundamente cada sujeito no que lhe é de mais íntimo – 
o que é de cada um – o que faz falta é se deixar causar pela falta. Deckard, 
ao se envolver com Rachel, sentirá isso na própria pele e terá de se voltar 
necessariamente para aquilo que diz respeito ao que é seu, sua parte deste 
latifúndio, pois se deixa interrogar a partir desta relação: o que eu sou? E 
apesar de Rachel ser uma “replicante” especial, vê-se o quanto sua certeza 
é abalada a partir da presença de Deckard – ela andava angustiadamente à 
busca de sua própria identidade. Vide como de sua parte também se apresenta 
uma intensa necessidade de perguntar a Deckard se ele acreditava que ela 
era uma replicante. E, desta feita, lhe mostra fotos, apresenta retalhos de 
uma história pessoal, de seu forjado “romance familiar”. Assim se evidencia 
que a identidade não é algo celular, que se dá sem o outro.

Rachel foi feita segundo o projeto de Tyrell. Este momento em que ela se 
dá conta disso, de que não era o que pensava ser e que seus pensamentos 
eram produtos compartilhados, há um estranhamento. Seria um momento 
privilegiado de virada, de mudança de posição. Do ser feita para o “fazer-
-se”; um fazer-se considerando o modo como foi feita: a partir do projeto de 
um outro que desconhece, de um pensamento que desconhece. Momento 
privilegiado para uma mudança de posição, momento de retorno que pos-
sibilita uma virada, uma virada significante, uma letra que muda o sentido: 
do automatismo à autonomia. É possível desnudar neste personagem aquilo 
que se passa no humano – a constituição de uma frase fantasmática que 
passa a servir como moeda corrente para aquele ser vivente e não outro.

Com certeza, estamos diante de um recorte reflexivo que crava sua ques-
tão sobre aquilo que constitui o humano e de que “material” este é forjado. 
Mantendo-se ainda “no fio da navalha” que destaca a necessidade pungente 
desta tessitura fantasmática na formação de cada um; parece inevitável 
estendermos o crivo da questão para a conformação de nossa sociedade e 
o que se colhe disso enquanto consequências. 

A sociedade apresentada em Blade Runner acusa o quanto uma questão 
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sobre o desenvolvimento e a tecnologia se coloca, fazendo-se verdadeira-
mente necessário pensar o rumo do social. Isto se presentifica na atualidade 
em que é possível interrogar-se sobre nosso desenvolvimento, nossos laços 
sociais e de como isso toma um sentido na conformação de cada sujeito.

Nossa sociedade não é outra senão esta que faz uma aposta na razão e 
assim busca a manipulação das forças da natureza e das emoções: a astúcia 
e a estratégia no trato com o outro passam a se colocar como valores des-
tacados por uma nobreza que não quer saber de si, mas aposta no domínio 
sobre a natureza, domínio das relações e de suas representações. Assim, 
muitas vezes temos montado o espetáculo, a valorização da imagem e de 
seus correlatos. Blade Runner nos invade com imagens onde parece não 
sobrar espaço para mais nada – todos os espaços são ou devem ser ocupados.

Assim, parece inevitável que questionemos por uma simples questão de 
tino da nossa condição racional-reflexiva: “Para onde estamos indo?” Onde 
está o futuro que nos reserva tranquilidade e bem-estar? Tais interrogações 
não são de hoje, e já obrigaram muitos a se debruçarem sobre o papel, tendo 
no empenho de suas penas realizado grandes desenvolvimentos, na tenta-
tiva de dar conta destas questões e de outras que têm daí sua decorrência. 

Desta forma é possível compreender os passos que irão constituindo o 
fenômeno social deste momento, e como a partir da ideia do progresso e do 
desenvolvimento tem-se cada vez mais uma valoração da razão que produz 
efeitos e pode, inclusive, mensurá-los. Somos produtos de uma sociedade 
tecnológica e vivemos com os demais produtos criados neste processo uma 
relação de necessidade e dependência absoluta como se assim se explicasse 
o sentido e a finalidade da vida.

Já que Freud foi um pensador que galgou este desfiladeiro de questões em 
sua época, com certeza é um autor que nos auxilia, a nós, contemporâneos 
de nós mesmos, a fazer uma volta ao momento histórico presente. Momento 
este que por sê-lo (presente) nem sempre pode ser devidamente lido. Existem 
alguns textos freudianos que nos colocam num lugar de reflexão em relação 
à civilização e seus possíveis destinos: “Moral sexual civilizada e doença 
moderna”, “O mal-estar na Civilização” e “O Futuro de uma Ilusão”.

São textos que propiciam uma discussão sobre a crise e o futuro da 
civilização moderna. Vamos encontrar nestes textos de Freud certa osci-
lação que parece produzir, no crescente dessas leituras, uma hesitação: às 
vezes parece se afastar e outras vezes se aproximar do trágico da condição 
humana. Em alguns momentos parece ganhar mesmo um claro tom de 
normatividade social, e em outros busca espaços inusitados e de absoluta 
inovação, posição declaradamente revolucionária. 
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Isso fica patente na comparação de dois textos de momentos diferentes: 
um de 1908 – “Moral sexual civilizada e doença nervosa moderna” e outro 
de 1930 – “O mal-estar na civilização”. No primeiro texto, vemos uma aposta 
do pai da psicanálise numa reforma social alavancada, não só, mas tam-
bém, por este novo instrumento que é a psicanálise; enquanto no segundo 
nos deparamos com um tom que parece pessimista sobre a relação entre 
os homens, naquilo que lhe toca individualmente, e à civilização. Assim a 
dicotomia indivíduo/cultura parece estar sendo sublinhada, apontando para 
uma solução que fica posta em um equilíbrio difícil de alcançar: 

(...) um dos problemas que comprometem o destino da humanidade 

é saber se este equilíbrio pode ser alcançado por meio de uma con-

figuração determinada pela cultura ou se o conflito excluiu qualquer 

conciliação (FREUD, 1930/1976, p. 116). 

Desta feita, é inevitável a percepção que o tom normativo que aparece no 
primeiro texto está longe de acompanhar o desenvolvimento do segundo, 
no qual o que se demarca é uma crítica ao imaginário moderno. Assim, 
fica claro o quanto a posição freudiana se sustenta numa ideia de que o 
progresso civilizatório e o desenvolvimento libidinal são processos internos 
inerentes ao processo civilizatório e à constituição do sujeito. 

Todo esse processo não é sem consequências, e assim a dúvida sobre a 
ideia de progresso do processo civilizatório está lançada. Abre-se espaço 
para uma dúvida que coloca em xeque os poderes e efeitos da normati-
zação como positivos, esperança plantada em “Totem e tabu”: um maior 
investimento na razão e na educação poderia resolver a crise civilizatória? 
Parece que tal resposta somente será possível com tempo e elaboração que 
desembocará no “Mal-estar na civilização” (1930). 

Parece viável pensar que “O mal-estar na civilização” coloca questões que 
já transitavam na elaboração da teoria freudiana, impondo uma revisão 
crítica do processo civilizatório à luz da descoberta da pulsão de morte. 

O filme de Ridley Scott parece sustentar exatamente a ordem deste embate 
que fica tão declarado no pensamento freudiano: uma sociedade sustentada 
na razão e no desenvolvimento de seu uso, pode cada vez mais abandonar 
o “encantamento do mundo”,5 afirmando a constituição de uma subjetivi-
dade enquanto una e indivisível? A fala “do cabeça” da Tyrell Corporation 
demonstra isso claramente: 

5  Referência direta ao desenvolvimento weberiano de “desencantamento do mundo”.
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A meta da Tyrell Corporation é o comércio. Nosso lema: mais humano 

que um humano. Rachel não passa de um experimento. Começamos a 

identificar neles uma estranha obsessão. Afinal, não têm experiência 

emocional e só alguns anos para armazenar estas experiências que 

eu e você temos como certas. Se lhes dermos um passado, temos um 

ambiente aconchegante para suas emoções e, consequentemente, 

podemos controlá-los melhor. Deckard interrogará: Memórias. Está 

falando de memórias (SCOTT, BLADE RUNNER, 1990).

O humano demasiadamente humano traz a sua marca no conflito entre 
estas ordens que se presentificam tão claramente no filme e cravam no seio 
da possibilidade de existir o desdobramento de uma ex-sistência marcada 
pela impossibilidade de simplesmente existir. Já que sempre quando se volta, 
se faz volta num ponto por onde já se passou; que se ilumine o início do 
texto onde a existência “só faz sentido” a partir do amor, do sexo e da morte 
que em si “não tem nenhum sentido”, com as luzes de Manoel de Barros:

Ontem choveu no futuro. 
Descobri aos 13 anos que o que me dava prazer nas leituras não era a 
beleza das frases, mas a doença delas.
Comuniquei ao Padre Ezequiel, um meu Preceptor, esse gosto esquisito.
Eu pensava que fosse um sujeito escaleno.
– Gostar de fazer defeitos na frase é muito saudável, o Padre me disse. 
Ele fez um limpamento em meus receios.
O Padre falou ainda: Manoel, isso não é doença, pode muito que você 
carregue para o resto da vida um certo gosto por nadas...
E se riu.
Você não é de bugre? – ele continuou.
Que sim, eu respondi.
Veja que bugre só pega por desvios, não anda em estradas
– Pois é nos desvios que encontram as melhores surpresas e os ariticuns 
maduros.
Há que apenas saber errar bem o seu idioma.
Esse Padre Ezequiel foi o meu primeiro professor de gramática.
“O sentido normal das palavras não faz bem ao poema. Há que se dar
um gosto incasto aos termos” (BARROS, 1994).



79O que corre ao fio de uma navalha – O mal-estar na civilização: alguns apontamentos

RefeRências:

BARROS, M. O Livro das Ignorãças. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 
1994.
BIRMAN, J. Mal-estar na atualidade: A psicanálise e as novas formas de 
subjetivação. 3ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.
FREUD, S. (1894). As neuropsicoses de defesa. In: Edição Standard 
Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Vol. 3. 
Rio de Janeiro: Imago, 1976.
FREUD, S. (1892-1899/1950). Extratos dos documentos dirigidos a 
Fliess. In: Edição Standard Brasileira das Obras Completas de Sigmund 
Freud [ESB]. Rio de Janeiro: Imago, 1976, Volume I.
FREUD, S (1908). Moral sexual civilizada e doença nervosa moder-
na. In: Edição Standard Brasileira das Obras Completas. Vol. 9. Rio de 
Janeiro: Imago, 1976.
FREUD, S. (1939 [1934-38]). Moisés e o monoteísmo. In: Edição Standard 
Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Vol. 23. 
Rio de Janeiro: Imago, 1976. 
FREUD, S. (1933 [1932]). Novas conferências introdutórias sobre a psi-
canálise: Conferência XXXV: A questão de uma Weltanschauung. In: 
Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund 
Freud. Vol. 22. Rio de Janeiro: Imago, 1976. 
FREUD, S. (1927). O futuro de uma ilusão. In: Edição Standard Brasileira 
das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Vol. 21. Rio de 
Janeiro: Imago, 1976.
FREUD, S. (1913). Totem e Tabu. In: Edição Standard Brasileira das 
Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Vol. 13. Rio de Janeiro: 
Imago, 1976.
KRISTEVA, J. Sol Negro – Depressão e Melancolia. Rio de Janeiro: Rocco, 
1989.
LACAN, J. Os Complexos Familiares na Formação do Indivíduo. In. 
Outros Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.
LACAN, J. O Triunfo da Religião. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005.
MENEZES, P. A Trama das Imagens. São Paulo: Edusp, 1997. 
SCOTT, R. Blade Runner – o caçador de androides. Filme em DVD (ver-
são do diretor). Warner Brothers. 1990.
SILVA, C. E. L. da. Blade Runner – o caçador de androides. In: Labaki, 
Amir (org.). O Cinema dos Anos 80. São Paulo: Brasiliense, 1991.



80 Livro Zero



Fórum em Campo
A Formação do Analista

Formações Clínicas do Campo Lacaniano





83A supervisão e os possíveis efeitos na prática e formação 

de um analista: questão política?

A supervisão e os possíveis 
efeitos na prática 

e formação de um analista: 
questão política?

•

Leandro Alves Rodrigues dos Santos1

Basta ter feito uma supervisão prolongada com Lacan para ter uma 

ideia de sua concepção da formação ou da transmissão psicanalítica 

em geral. Ao contrário de seus outros colegas (e fiz supervisões com 

muitos deles), Lacan não procurava ensinar como conduzir uma 

análise. Deixava você agir o melhor que podia, o que significa que 

ele deixava a seu cargo o cuidado de se informar se você estava sufi-

cientemente preparado, ou se o acúmulo da contratransferência, das 

intervenções extra-analíticas – tais como as supostamente destinadas 

a atenuar a culpa, sem falar do mal-estar interno e no fato de falar 

mais de si próprio que do seu paciente etc. – levava você a concluir 

que era o caso de retomar sua análise. Numa palavra, para Lacan, 

“formar um analista” era, acima de tudo, dar todas as oportunidades 

para que algo da ordem do analista se realizasse. Ou, para dizer de 

outra forma, para que algo se atenuasse das certezas que o eu tira de 

sua fantasia fundamental (MOUSTAPHA SAFOUAN, 2007).

Freud (1919), ao propor um conjunto de condições necessárias à formação 
do psicanalista – este pobre diabo, como certa vez o denominou – deixou 
claro que, para além de uma dedicação aos estudos mais teóricos, de con-
fronto direto com a doutrina do campo, há também uma necessidade quase 
intrínseca de um laço com outros analistas, como podemos depreender de 

1 Psicanalista. Membro do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo. Membro da Escola de 
Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano.
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seu clássico acerca da entrada da Psicanálise na Universidade:

A inclusão da psicanálise no currículo universitário seria, sem dúvida, 

olhada com satisfação por todo psicanalista. Ao mesmo tempo, é claro 

que o psicanalista pode prescindir completamente da universidade 

sem qualquer prejuízo para si mesmo. Porque o que ele necessita 

em matéria de teoria pode ser obtido na literatura especializada e, 

avançando ainda mais, nos encontros científicos das sociedades 

psicanalíticas, bem como no contato pessoal com os membros mais 

experimentados dessas sociedades. No que diz respeito à experiência 

prática, além do que adquire com a sua própria análise pessoal, pode 

consegui-la ao levar a cabo os tratamentos, uma vez que consiga 

supervisão e orientação de psicanalistas reconhecidos (p. 217).

Desde então, notabilizou-se no campo psicanalítico a figura de um tripé 
como representação máxima da formação adequada de um psicanalista. Ali 
se assentaria um processo sabidamente longo e intenso, que sustentaria a 
prática por meio de uma indispensável análise pessoal, um contato permanente 
com os pares, por meio do aprofundamento na teoria psicanalítica e, por 
fim, a supervisão, com um analista mais experiente, que pudesse contribuir 
com essa difícil tarefa. E é justamente da supervisão que trata este trabalho, 
mais especificamente dos efeitos na prática e na formação de um analista, 
ideia surgida da inquietação causada pelos percalços do próprio percurso 
de formação e de uma pesquisa empreendida para embasar uma tese de 
doutorado que teve como questão preliminar as especificidades deste ofício.

No texto Direção do tratamento e os princípios de seu poder, Lacan (1966) 
pergunta ao leitor sobre quem analisa hoje, fazendo alusão a um momento 
histórico específico, de rompimento com a IPA e questionando as práticas 
psicanalíticas de então, com especial ênfase à crítica endereçada ao mo-
dus operandi dos psicanalistas da época. Bem, para este trabalho talvez o 
enunciado pudesse ser reformulado para um “quem supervisiona hoje?” e, 
também, “quem se supervisiona hoje?”, pois aqui tencionamos tratar um 
pouco de cada um dos extremos desta relação.

Partiremos de um documento muito importante em termos de história da 
psicanálise, que foi resgatado por Moustapha Safouan (1996) em O Mal-estar 
na Psicanálise. Estamos aqui falando da Alocução de Max Eintingon, no IX 
Congresso Psicanalítico Internacional, realizado pela IPA na Alemanha em 
1925. Pontos acerca do tripé de formação foram por ele citados, mas destaca-
remos apenas aqueles relativos à supervisão, objeto de nosso interesse neste 
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trabalho. Max Eintingon começa o tal texto dizendo que “a formação dos 
analistas não deveria mais ser deixada à iniciativa individual” (p. 92), ou 
seja, que uma instituição se responsabilizasse pela formação dos analistas, 
na Europa e em todo o mundo. Mais adiante, é bastante claro:

A análise didática é, certamente, o elemento essencial da formação, 

mas não o único. É preciso planejar a adição de elementos comple-

mentares, principalmente o trabalho sobre controle (p. 92).

Diante deste enunciado, perguntamo-nos então: controle? de quem? por 
quem? para quê? É sempre bom lembrar que raramente encontramos a questão 
da supervisão em outras práticas, profissões ou fazeres. Diplomas, certifi-
cados e a própria prática continuada supostamente dão conta do binômio 
eficácia/eficiência por parte do profissional e sua técnica. Talvez alguém 
de outra área profissional até se perguntasse espantado: por que, afinal, 
pagar por uma supervisão com alguém? Você não sabe ou não aprendeu 
suficientemente bem para exercer sua profissão?

Responder a essa pergunta não é uma tarefa fácil, mas Eintingon tangencia 
esse ponto ao citar os jovens analistas, ainda não influenciados suficiente-
mente pela instituição em questão:

O jovem colega não se dá conta, sem dúvida, do que lhe falta e, prin-

cipalmente, não sabe que o fato de ter contatos episódicos com um 

grupo não é suficiente para responder a sua expectativa. O que ele 

precisaria era se encontrar numa espécie de oficina de Psicanálise, 

onde esteja em contato, de maneira íntima e durável, com um psi-

canalista experiente e que trabalhasse de modo autônomo, que lhe 

prodigalizaria seu ensino e o faria trabalhar como um mestre faz 

com seu assistente; fico tentado a dizer um artesão com seu aprendiz 

(não encontro comparação melhor, ao pensar no tempo e na soma 

de esforços que o trabalho do terapeuta exige, do que com relação 

a esses nobres ofícios de antanho, que o laboratório moderno, a 

universidade e a fábrica fizeram desaparecer) (p. 97).

Trata-se, então, de uma relação muito peculiar, impulsionada por uma 
transferência que, de início, muito pouco difere do amor transferencial, mas 
que, espera-se, venha a se transformar em transferência de trabalho, não 
apenas pela ação do supervisor, mas também por algo do supervisionan-
do, que deve abrir mão de uma resposta ordinária às demandas de amor 
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usualmente endereçadas ao seu analista e em outros laços.
Aceitar esse aspecto já é um bom passo para pensarmos numa supervisão 

que difira desse controle proposto e valorizado nos primórdios da Psicanálise. 
Afinal, é razoável supor que a supervisão portaria uma sofisticação muito 
mais abrangente do que uma simples conferência e regulação de aplicação 
correta e incorreta de uma técnica, reservando um lugar questionável aos 
jovens analistas, iniciantes num percurso que exige, de imediato, outro po-
sicionamento, para além do cômodo lugar de aluno ou de eterno aprendiz de 
um mestre eterno ou eternizado. Ou ainda, como ressalta Mannonni (1992):

Para mim, o trajeto a ser feito através de diversas supervisões dá 

lugar a alguma coisa de fato essencial em uma formação. É a possi-

bilidade oferecida ao sujeito de não ficar prisioneiro de um só mestre, 

e é apenas por esta via, para mim, que se formarão analistas e não 

simples discípulos, como é muitas vezes o caso (p. 38).

Não, uma supervisão que sustente o grau necessário de subversão que 
a Psicanálise porta intrinsecamente deve ser estruturada levando em con-
sideração a advertência lacaniana para o termo “formação do analista”, 
pois, segundo Lacan, não haveria esta formação, mas apenas formações 
do inconsciente. Ora, mas isso não deveria então ser tratado unicamente 
na análise pessoal do supervisionando?

Talvez, especialmente para os pontos cegos do jovem analista que pode 
ou não atravessar seus casos, dos analisandos que o tocam em algum lugar 
específico e desconhecido. Mas, cabe lembrar, a despeito disso, a supervisão 
o permite pensar na estratégia e na tática, ou na dificuldade em pensá-las, 
quando o superego o avisa de que a condução dos tratamentos está longe do 
que deveriam ser? Deveriam? E sob qual perspectiva devemos tomar essas 
injunções superegoicas? Lacan dizia que os supervisionandos se asseme-
lhavam a rinocerontes, mas que mesmo assim os incentivava a continuar. 
Um encontro – poderíamos dizer – que Lacan (1966) insiste em frisar...

[...] é o que você sabe, o que você saberá, que seria levado, e eu in-

terviria apenas para dar o análogo do que é a interpretação, ou seja, 

essa adição segundo a qual alguma coisa parece que dá sentido ao 

que se acreditava saber, que faz aparecer num clarão, o que é possível 

perceber além dos limites do saber (p. 81).

Adnan Houbballah, um supersivionando de Lacan, baseado em sua 
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experiência, atesta essas afirmações de Lacan, num primeiro momento, 
quando por ele procurou, chegado de seu país de origem e iniciando uma 
prática clínica ainda claudicante:

Depois, ele perguntou o objetivo de minha visita e me explicou que 

começaríamos a supervisão da próxima vez. “No começo”, disse 

ele, “serei pedagogo. Depois, será outra coisa.” Vinte minutos após 

o início dessa primeira entrevista, evoquei a questão do dinheiro. 

Expressei-lhe claramente minha situação: “Só posso pagar 100 fran-

cos”. Lacan concorda. Soube depois que Lacan avaliava o preço de 

uma sessão em função de seus efeitos no tratamento. Por exemplo, 

na minha volta do Líbano – de onde vim arruinado, em 1975 –, só 

podia pagar 50 francos por minha supervisão. Ele aceitou, com a 

condição de voltar à antiga tarifa quando a situação se normalizasse. 

A supervisão durou 12 anos (2009, p. 46).

E, num momento posterior, fornece-nos um exemplo prático de uma 
supervisão pensada a serviço da direção de um tratamento, especialmente 
de um caso que Lacan ainda pouco sabia: 

Um outro caso, mais preocupante, foi o de um jovem de 20 anos. Um 

caso difícil, diante do qual eu me sentia cada vez mais desarmado, 

de tanto que ele me transmitira sua angústia. Eu desconfiava de que 

ele era psicótico e tinha medo de que passasse ao ato. Certa noite, ele 

não veio ao consultório, embora eu o esperasse. Soube umas horas 

depois que fora internado. A angústia me invadiu. Telefonei para 

Lacan, que me disse para ir vê-lo assim que saísse do trem. No final 

de uma longa conversa, Lacan concluiu: “Sua dúvida, está confirmada, 

é um psicótico e é a sua angústia que tinha razão”. Recomendou-me 

ir ver meu paciente no hospital e pôr-me à sua disposição. O que 

foi muito benéfico para meu paciente; ele prometeu voltar a me ver 

assim que tivesse alta. Durante essa supervisão, Lacan nunca me 

incentivou a fazer sessões curtas. Uma vez, relatei-lhe uma sessão 

curta com um paciente; ele não disse para eu não fazer aquilo de 

novo, mas me recomendou a fazê-lo com conhecimento de causa e 

quando à ocasião fosse propícia (2009, p. 49).

Ao que parece, trata-se então de saber, de uma experiência que transita 
entre a via di levare, que extrai, escava e explicita, mas também de uma 
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pequena e bem calculada porção de via di porre, adicionando um tempero 
nesse caldo que causa movimento no supervisionando. Para Jean Clavreaul 
(2007), isso era perfeitamente perceptível nas supervisões conduzidas por 
Lacan, uma espécie de passe:

A supervisão era toda uma parte de sua prática. Foi o único aspecto 

que conheci de Lacan, pois não fui seu analisando. Há muito o que 

dizer sobre isso. Lembro de um analisando... melancólico... que eu 

hesitava em atender. Lacan me disse: é o tipo de caso que não se deve 

hesitar em aceitar... Entendi que, para ele havia casos que eram um 

dever aceitar. Claro, aconteceu de ele suscitar forças que não conse-

guia controlar e fracassou, mas é certo que, a crer nos depoimentos 

que colhemos, prestou serviço a muita gente. Ele estava a serviço 

do que fazia como terapeuta (p. 23).

Cesarotto (1989) corrobora essa hipótese quando teoriza sobre esse aspecto:

O analista iniciante depara-se com uma dupla alteridade; por um 

lado, o discurso de seu paciente, que interpela sua escuta; por outro, 

o confronto com um analista mais experiente que, na qualidade de 

interlocutor, interroga sua escuta desde um saber que lhe é atribuí-

do. Quem primeiro escutou deve depois falar; nessa virada muda a 

perspectiva do praticante (p. 81).

E diante disso, traça então um nó borromeano, no qual os três lugares são 
preenchidos por formação, reconhecimento e autorização, amarrados por 
um objeto ‘a’ que, obviamente, diz respeito ao supervisionando. Desse ponto 
de vista, a supervisão, enquanto dispositivo específico, incide diretamente 
na dimensão mais íntima do supervisionando, permitindo-o se ver de fora 
da cena na qual ocupa o lugar de objeto do desejo, mas o saber é dele, em 
última instância, não de uma técnica. Aí talvez resida o grau de influên-
cia da supervisão na prática do analista, atravessando seu fazer clínico, 
surpreendendo-o e colaborando para um incentivo ao engajamento neces-
sário à formação, que demanda tanta implicação quanto a análise pessoal.

Em suma, exige-se uma mudança de posição do supervisionando, talvez 
até outra resposta discursiva, o que nos permitiria pensar numa questão 
política. Política porque trata de lugares, de discursos e, em último grau, 
de laços, inclusive aqueles que se dão entre psicanalistas.
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Repetição e transferência: 
incidência do desejo 

do analista

•

Carmen Gallano1

Minha conferência de hoje será o produto do que pude refletir por escrito 
a partir de três voltas de estudo e reflexão sobre este tema, que me parece 
crucial tanto para abordar uma entrada em análise como para que uma 
análise possa chegar a um final satisfatório para o analisante.

As duas primeiras voltas, as percorri na ocasião de minha participação, 
durante um ano, no trabalho que o Colégio Clínico do Sudoeste da França 
desenvolveu em seu Seminário dos ensinantes sobre o tema “A repetição 
à prova da transferência”. Fiz meu trabalho desde minha condição de 
“êxtima”. “Êxtimo” é como denominam os colegas do Sudoeste aos dois 
docentes exteriores a seu Colégio Clínico, convidados a colaborar durante 
dois anos, um é de outro Colégio Clínico da França, e o outro é de outro 
Colégio Clínico da Europa.

Na minha primeira volta, estudei o percurso de Freud em suas elabora-
ções sobre o conceito de repetição e sobre o conceito de transferência, para 
interrogar, a partir de Lacan, as elaborações de Freud sobre a articulação 
repetição-transferência e o modo com que as reúnem, deixando sem resolver 
em que transferência e repetição operam em disjunção em uma análise.

Na minha segunda volta, feito já o percurso em Freud e orientando-me a 
partir do Seminário XI de Lacan e em alguns dos seus aportes posteriores 
sobre a repetição, tentei aproximar-me ainda mais da questão da reunião/
separação da repetição e transferência. Pois não serve de muito ao analista 
enunciar o que Lacan afirmou no Seminário XI: “Digo que o conceito de 
repetição nada tem a ver com a transferência” (LACAN 1963/1993, p. 36), 

1  Psicanalista. Analista Membro da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano 
- Espanha, Madri.
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se não o comprova na sua prática e isso ele somente pode comprová-lo se 
operar, como analista, no seu ato, se seu desejo de analista tiver efeitos 
analíticos no paciente. A interrogação de Lacan no Seminário XI “como a 
transferência pode nos conduzir ao núcleo da repetição?” (LACAN, 1964/1993, 
p. 71) nos indica que tendo ele distinguido a transferência da repetição, se 
ocupará de explorar como se interseccionam. 

Nessas duas voltas, por diferentes vias, concluí que, com Lacan, não há 
resposta para esse complexo assunto em uma cura analítica sem a incidência 
de um terceiro operador. A condição sine qua non para que possa ter efeitos 
em um sujeito a experiência de seu inconsciente na sua análise: o desejo 
do analista.

Assim sendo, na terceira volta, da qual apresento alguns escassos fru-
tos, vi-me levada a retomar coisas que antes, desde outros caminhos, 
tinha trabalhado um pouco: a questão de por que Lacan complexificou a 
noção do “desejo do analista” com a de “ato analítico” e, a seguir, com a 
de “discurso do analista”, mas sem abandonar no seu ensino a noção de 
“desejo do analista”.

Espero que o debate que possamos manter hoje aqui me ajude a avan-
çar um pouco nesta tríade complexa em suas conexões e em seus cortes: 
repetição-transferência-desejo do analista.

Como primeiro ponto da minha exposição, retomarei o que encontrei na 
segunda volta, a partir de Lacan: os três tempos freudianos em sua teoria 
da repetição, relidos no après-coup do ensino de Lacan, não se manifestam 
como os três tempos nos quais a repetição resulta demonstrar-se encontro 
com um real? Real inacessível nas voltas da cadeia significante, encontro 
portanto falido, malogrado, com o real da causa da repetição. Surge aqui a 
questão: de que modo o desejo do analista pode incidir para que o anali-
sante, ao final da sua análise, no encontro com esse real – esta vez não sem 
o saber elaborado de seu inconsciente –, possa passar por ele, atravessá-lo 
e encontrar um novo destino inesperado a seu ser de gozo e a seu desejo? 
Essa questão será a segunda parte da minha conferência, a parte hoje aqui 
ainda pouco elaborada e da qual espero extrair ensinamentos a partir dos 
testemunhos dos passantes, através dos passadores, no cartel do Passe.

Assim, para entrar com bom pé na repetição, retomarei os três tempos 
freudianos sobre a repetição, no après-coup de Lacan.

O primeiro tempo é o da repetição como Wiederholung: a inscrição de um 
traço da excitação interna do corpo, um “traço mnêmico”, que se acompanha 
da reativação desse traço na busca do acesso ao gozo, que não pode dar-
-se sem passar por esse traço da excitação, na tentativa em que conduza à 
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satisfação que, por contingência, pela “assistência alheia” (nebenmensch), 
a criança encontrou para acalmar sua excitação. Reconhecerão aqui a pri-
meira teoria freudiana do desejo no “Projeto para uma psicologia científica” 
(FREUD, 1950 [1895]/1996, v. 1, pp. 333-454), o “Entwurf”: ligada à memória 
inconsciente que busca o objeto perdido, para a satisfação. É o que Lacan 
localizou como “memorial de gozo” no primeiro ciframento significante 
de um inconsciente. Aqui, entendo que Lacan define o Traço Unário como 
ciframento que afeta ao gozo em um efeito de perda, perda que somente 
emerge ao reproduzir-se, reativar-se, uma segunda vez – aquela da qual 
Freud diz que não entrará percepção de satisfação senão alucinatória. 
Isso significa que nos fala de um gozo do inconsciente que somente pode 
satisfazer-se nos traços de memória, com relação ao primeiro objeto de 
satisfação, achado pela contingência do encontro com o Outro, esse “uma 
outra pessoa pré-histórica, inesquecível, que nunca é igualada por nenhuma 
outra posterior”2 (FREUD, 1950[1892-1899]/1996, v. 1. p. 281). Essa descoberta 
freudiana mostra que a repetição – uma segunda vez – do traço do gozo, 
no sujeito, precisamente, gera ao sujeito no seu desejo inconsciente. Isso já 
nos indica que na teoria freudiana, desde seu início, a repetição não é um 
retorno ao passado de “o mesmo”, já que o gozo não é alcançável, senão 
como memória, no inconsciente, de algo perdido.

Ao escrever isto me vem à memória o sintoma de uma paciente de 12 
anos, diagnosticada com TOC, pelas suas “manias”. Os pais trouxeram-na 
algumas vezes, desde que ela tinha 10 anos, pelos retornos de suas “ma-
nias”; e como decorrência da desolação que lhes provocara terapias ante-
riores que não a tinham liberado das manias. Tampouco eu, como analista, 
tinha-a liberado das mesmas, para desgosto da mãe, mas curiosamente o 
pai, ao sentir-se em ressonância com as “manias” de sua filha, pediu para 
analisar-se comigo, coisa que, pelo contexto especial desta família, tive de 
aceitar. O efeito imediato foi que a mãe pedisse análise com uma analista 
de minha confiança, que me informou do difícil que era para esta mulher 
questionar-se a respeito da parte que a ela lhe tocava nesse mal-estar da 
parceria com seu marido.

As “manias” referiam a que a paciente, para conjurar a angústia que algo 
pudesse sair mal, e como ela me disse “para melhorar algo”, repetia mui-
tas coisas, repetindo-as duas vezes seguidas. “Somente duas, nunca três”, 
dizia. Meu erro, num primeiro tempo, foi buscar que ela se perguntasse 
pelo sentido dessa repetição de seus passos, em seu fazer, até que ela me 

2  “Con aquel otro prehistórico inolvidable a quien ninguno posterior iguala ya.”
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fez ouvir que seu sintoma não tem sentido algum. Razão tem.
Entrou na transferência e trouxe seus sonhos, pesadelos e avatares das 

inquietações da sua vida, uma vez que deixei de incitá-la a buscar um sen-
tido em suas “manias” com relação ao que falha no casal parental e nos 
acontecimentos da sua história.

Essa menina me deu uma grande lição: que a pergunta sobre se um sinto-
ma tem um sentido, requer a crença no sujeito suposto saber, e esta crença 
só se deu nesta menina uma vez que seu pai entra em análise comigo, e 
uma vez que, em um segundo tempo, comprovando meu erro de focar-me 
em seu sintoma, deixo-a vir quando possa para falar-me do que queira, 
sem ocupar-nos jamais de suas “manias”. Deixando-a à vontade, do que 
a liberei foi do supereu que lhe exige, em sua neurose obsessiva, cumprir 
uma imagem ideal, garantia de que não estoure a falha no Outro do casal 
parental, mostrando-lhe o impossível de que fique nas suas mãos que os 
outros do seu entorno “estejam em harmonia”.

Se trago este exemplo clínico, é porque com ele aprendi que a repetição, 
como reiteração de um significante, não explica a constância de um sintoma, 
cuja raiz escapa aos significantes no que dá voltas o passível de história 
de um sujeito.

Esta pequena referência ao caso da menina não é inútil para entrar no 
segundo tempo da elaboração freudiana sobre a repetição. Pois Freud 
descobre que na rememoração – que leva um sujeito, em análise, a falar 
da sua história, sendo esse o caminho princeps para acessar ao saber in-
consciente – algo atravessa, inesperadamente. Assim descobre a repetição 
como “Agieren”, como colocação em ato, na transferência, do que resiste à 
rememoração, e do qual ele deduz que entra, no terreno da transferência, 
“um fragmento de vida real” que escapa ao sujeito nas lembranças e nos 
pensamentos. Relata-o com uma bela metáfora em seu texto Observações 
sobre o amor transferencial: “[...] não falará ou ouvirá a respeito de nada que 
não seja o seu amor, que exige que seja retribuído. Abandona seus sintomas 
ou não lhes presta atenção” (FREUD, 1915[1914]/1996, v. 12. p. 179). O que 
muda na cena da transferência... é uma súbita realidade que interrompe o 
desenvolvimento de uma comédia, como quando em meio a uma represen-
tação de teatro surge a voz “Fogo” que interrompe a representação.

Para Freud, essa “realidade ardente” da transferência manifesta a repeti-
ção como colocação em ato, na transferência. Lacan retomará essa questão 
dizendo que “Esse ato pelo qual se faz anacrônica a mistura da diferença 
aportada no significante. O que foi repetido difere, voltando-se sujeito de 
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re-dizer-se” (LACAN, 1967-1968/1984, p. 15).3

Quer dizer que, o que foi não voltará, e somente a repetição evocará, 
de modo cada vez diferente, sua perda. Perda que faz um sujeito em sua 
divisão, cortado do gozo. Mas ganho para esse sujeito que poderá, uma e 
outra vez, ser “sujeito de re-dito”. Em espanhol, diz-se de alguém que é um 
“redito” quando insiste nas vias dos enunciados com os quais se afirma 
em um saber. E esse “redito” experimentará, na análise, os cortes do seu 
discurso, que podem dar lugar a mostrar que o que aposta na expectativa 
da transferência, deixa sair algo que atrapalha a significação do “redito” 
na sua reiteração.

A esse respeito, gostaria de sublinhar que temos que diferenciar a repetição 
como insistência de um traço que marca a perda de gozo, sem sentido; do 
que pode entender-se como repetição que se manifesta, no analisante, como 
reiteração de uma significação, sempre a mesma, que é a do seu fantasma. 

Citarei um paciente obsessivo, muito recalcitrante, cuja análise estava em 
impasse pela fixação da significação de repetição com a que interpretava 
todos os mal-estares da sua existência. Era de sua maneira repetir, com 
idênticos enunciados, sessão após sessão, as mesmas cenas infantis trau-
máticas nas quais rememora como foi objeto indefeso do gozo do Outro; 
dos pais, na sua violência sobre ele. A única significação que dava a seus 
sintomas – não poder aproximar-se às mulheres desejadas e ser violento 
ou impotente com as prostitutas – era a da destruição da força moral e da 
anulação do seu ser experimentada aos 11 anos. Nessa ocasião se sentiu 
realmente ameaçado de morte pelos imperativos da mãe, que gritava 
“Mata-o, Mata-o!”, dirigindo-se ao pai, enquanto este lhe dava uma surra 
tão feroz, que o paciente nem conseguiu se levantar do chão. “Destruíram-
me.” Assim relatava essa cena horrenda uma e outra vez, e sempre com 
os mesmos enunciados, a modo de explicação do que ele não podia, por 
ter sido vítima dessa destruição de seu ser em mãos de uma mãe que não 
suportava que ele vivesse enquanto sua filha amada tinha morrido; e de 
um pai, mero executor da raiva selvagem da mãe. A mãe, não assumindo o 
luto pela sua filha morta, culpava este filho de ser ele quem existia; e que 
ele teria contribuído com as brigas com a irmã, na morte dela, uma vez que 
se soube que morreu de uma parada cardíaca. 

Após um ano desmontando as significações da mãe que o acusava como 
assassino da irmã – coisa que não teve efeito algum na sua análise –, foi 

3 , “[...] cet acte par quoi se fait anachronique, l’immixion de la différence apportée dans le 
signifiant. Ce qui fut, répeté, diffère, devenant sujet à redite”.
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necessário que lhe dissesse que se ele estava aqui, vivo, e falando-me des-
tas lembranças traumáticas com tanta paixão, é que, apesar dessa vontade 
de morte sobre ele – a qual se aferra reiterando, uma e outra vez, a cena 
traumática –, ele continuava existindo e não o mataram. Sublinhei que teve 
outra vida quando, aos 18 anos, abandonou a casa dos seus pais, e que, no 
presente, continuara a ter outra vida, diferente da que me relatara sobre 
seus sinistros anos da infância. Todavia, disse-lhe que continuaria a lhe 
receber somente se ele se dispusesse a falar dos seus sofrimentos na vida 
atual, e que nem tudo se explicava pelo seu passado.

Minha intervenção teve efeitos: uma abertura do inconsciente, por meio de 
uma sucessão de sonhos que fizeram surgir outra coisa do que a lembrança 
das cenas traumáticas infantis, e a partir deles uma nova interrogação sobre 
suas inibições e seus sintomas. Não sem consequências na transferência, 
qual seja uma transferência negativa, carregada de ódio, na qual, qualquer 
dizer meu, por mais sóbrio e suave que fosse, era motivo de uma resposta 
agressiva da sua parte, acusando-me de ser violenta em meu dizer. Nesta 
tessitura, tão difícil – na qual pensei se ele era um paranoico –, um dia, 
cansada das suas indevidas acusações, o fiz levantar do divã, dizendo-lhe 
que continuaria a recebê-lo como psicanalista na condição de que não me 
atribuísse uma violência que eu jamais teria exercido no meu dizer nem na 
minha atitude. E lhe ofereci que se tomasse um tempo para pensar, antes 
de retornar às suas sessões.

Retornou uma semana depois. Estava menos agressivo, embora continuasse 
sem suportar que cortasse seus enunciados, os quais repetiam as mesmas 
frases, sempre com o lema: “tenho que falar hoje disto”, anunciando o tema 
que exprime com enunciados idênticos, reiterados, num espiral em que diz 
o mesmo, muitas vezes, admitindo mal o corte da sessão. Paciência.

Coloco esse exemplo clínico para diferenciar o que é a reiteração de uma 
significação, que se alimenta com o fantasma; e o que é a repetição. Pois, 
o segundo tempo da teoria da repetição, em Freud, resulta de como Freud 
se confronta com o que na transferência se manifesta como Agieren, qual 
seja a colocação em ato do que resiste à associação livre.

O terceiro tempo, na teoria freudiana, é o que capta a dimensão passional 
na compulsão de repetição. No meu entendimento, é a esse que Lacan se 
reporta quando diz, na mesma resenha de ensino que citei, que “a preterição 
que contém é coisa bem diferente desse mandato do passado, com a qual 
se torna fútil” (LACAN, 1967-1968/1984, p. 15).4

4  “La prétérition qu’elle contient est bien autre chose que ce commandement du passé 
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“Volta para o futuro”, diz Kierkegaard, na sua genial obra “Gjentagelsen”, 
que em francês foi traduzida corretamente como “la reprise” e que em 
espanhol continua a ser traduzida por “repetição”. Freud mantém a ideia 
nietzscheana do “eterno retorno”, na medida em que coloca que a repetição 
conduz ao retorno desse real que ele abordou com a noção da “pulsão de 
morte”, para dizer que esse real comanda a re-dicção (re-edição) significante, 
nas voltas da pulsão que se satisfaz na repetição, de modos desprazerosos 
para o sujeito do desejo, que não alcança a satisfação esperada. Quer dizer 
que, à falta de reencontrar a satisfação, repete-se sua busca, mas Freud 
descobre um gozo indizível na repetição.

É desse modo que, no terceiro tempo, pode-se captar o que está em jogo 
na repetição, no que um sujeito busca na transferência. E seu malogro 
(ratage) relança as voltas da repetição. Esse ponto de malogro, de encontro 
faltoso que escapa ao saber e transborda o sujeito, faz entrar o coração da 
repetição na expectativa da transferência.

Para responder como a transferência pode conduzir ao coração da repeti-
ção, temos de interrogar como o desejo do analista pode atuar de modo tal 
que a repetição – no sujeito vai redizer-se inúmeras vezes no seu esforço de 
deciframento do saber inconsciente – não conduzirá somente ao ceticismo 
sobre esse saber inconsciente que não é senão o da sua perda e sua falta. 
Acontece que, nos pontos de encontro do malogro da repetição nos quais 
se joga o mal encontro com o real, o sujeito pode lançar-se no acting-out, 
no qual a verdade que encarna no seu ser de objeto no gozo da pulsão se 
mostra numa cena que não é a da transferência.

O percurso por Freud, com Lacan, leva-me a interrogar o alcance do ato 
do analista na transferência e sua incidência sobre a repetição. Pois, uma 
vez que Freud definiu a repetição como insistência dos significantes do 
inconsciente, e depois como emergência do núcleo irredutível aos signifi-
cantes como Agieren, sua preocupação foi a de buscar o motor da repetição.

Na clínica se encontra com a coerção ou compulsão à repetição que leva 
o sujeito implacavelmente a um desprazer. Por exemplo, na reação terapêu-
tica negativa ou no masoquismo, que são provas da pulsão de morte “do 
fracasso da ligação psíquica das quantidades de excitação traumática que 
transbordam o corpo”. É um modo de dizer que o motor da repetição é um 
gozo que não passa ao significante, e que está no coração do ciframento 
inconsciente.

A repetição nos confronta na clínica com o que interrogou a Freud: que 

dont on la rend futile.”
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se na repetição se manifesta a pulsão, que manifesta no inconsciente o que 
está vivo libidinalmente do corpo, na compulsão à repetição se manifesta 
o contrário à vida. Eros e Tanathos, em disjunção, mas entrelaçados, “im-
bricados”, nos termos de Freud.

Lacan estabelecerá que o motor da compulsão de repetição é o retorno 
do gozo e que o produto da repetição é perda de gozo. Aí onde Freud des-
cobriu que a compulsão de repetição resulta da exigência pulsional, Lacan 
dirá que aponta à recuperação de mais de gozo, que por meio da pulsão 
restaura sua perda, e que por isso a repetição produzirá entropia, e aumento 
da falta em gozar.

A esse respeito, Lacan é explícito no Seminário XVII, O Avesso da psica-
nálise “é o gozo [...] que necessita a repetição” (LACAN, 1969-1970/1992, 
p. 43), desse modo, a repetição é o que permite, na experiência analítica, 
“identificar o gozo”. Nesse capítulo 3 do Seminário XVII, Lacan articula 
duas coisas:

 – o gozo que se marca no inconsciente numa afinidade da marca com o 
gozo do corpo. É a função do “traço unário” como origem do saber que vai 
devir na repetição “meio de gozo”.

– o saber então, que como meio de gozo produz uma perda – entropia 
com a qual trabalha, em todo acesso ao gozo por meio da incidência do 
significante no destino do ser falante.

A questão é saber de que maneira a repetição – que obviamente se produz 
em cada sujeito de um inconsciente, na medida em que se põe em jogo a 
transferência – pode trazer à luz esse objeto a, rodeado pela pulsão, nas 
voltas da repetição. Esse objeto a que na pulsão fura o corpo e que no Outro 
cava um furo no saber.

Razão pela qual, Lacan dirá no Seminário XI que se na análise se aborda 
a transferência unicamente por sua face de relação com o Sujeito suposto 
Saber, não se pode alcançar o coração real da repetição e extrair dele o ser 
do sujeito do inconsciente. É pela face de resistência da transferência – esse 
fogo que arde na representação – que Freud se encontrou com algo inesperado 
na transferência, o elemento mais secreto da vida erótica.

Quando Lacan define, no Seminário XI, a face de resistência da transfe-
rência como “atualização da realidade do inconsciente” (LACAN 1964/1993, 
p. 139),5 localiza o fechamento do inconsciente, na transferência, pela 
incidência do objeto a, que tampona no sujeito a saída dos significantes 

5  “[...] le transfert comme la mise em acte de la realité de l’inconscient” (LACAN, 1964/1973, 
p. 164).
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do inconsciente. Nessa formulação, esclarece que a transferência não é a 
repetição e situa a pulsão como o que vem fazer conjunção da repetição e 
da transferência; e nisso a experiência analítica põe à prova a repetição, à 
prova da transferência.

Não tenho tempo aqui, hoje, de fazer o percurso do Seminário XI no qual 
Lacan aponta como o sujeito não pode captar – dizer – da pulsão, senão os 
significantes da Demanda, portadores do corte que o objeto da pulsão tem 
extraído do corpo. O resto do gozo que corre sob a Demanda é inacessível 
ao sujeito do significante, no campo do desenvolvimento dos significantes 
que recobre a realidade sexual que a pulsão porta no inconsciente.

Nesse Seminário encontramos que a articulação “repetição-transferência” 
se faz pela via da demanda. Pois, a transferência, que não é repetição, é uma 
demanda dirigida ao saber, mas o que nela pulsa é uma demanda de ser. 
Lacan dirá que a transferência é “a espera advento desse ser em sua relação 
com o que designamos como desejo do analista” (LACAN 1964/1998, p. 
858). Por variadas que sejam as demandas iniciais do paciente ao analista, 
se prossegue sua análise é por ter colocado seu inconsciente ao exercício 
da sua elaboração. Desse modo, a transferência faz entrar a repetição na 
via da demanda radical do sujeito do inconsciente, que é a demanda de ser, 
que se exprime tanto no amor quanto no ódio de transferência.

A repetição, na transferência com o analista, revelar-se-ia re-petição, vol-
tar a pedir o objeto perdido para o gozo que é causa do desejo, nas voltas 
da demanda, e ao qual se liga o mais de gozo, como resto, na repetição.

Somente no final do Seminário XI, Lacan responderá sobre como a transfe-
rência pode, na análise, conduzir-nos ao coração da repetição. E esclarecerá 
que para tal é preciso que intervenha o desejo do analista. “Se a transferência 
é o que da pulsão, desvia (écarté) a demanda [...]” (LACAN 1964/1993, p. 
258).6 “Ecarter” significa separar, desunir, decompor. Pois, a Demanda não 
leva senão à carta forçada do Simbólico de seus significantes, e à captura 
da demanda do Outro sobre o corpo, recortando-o como corpo pulsional. 
Aliena e divide o sujeito nos significantes do Outro ao mesmo tempo em que 
marca ao corpo, fragmentando seu gozo. Como, então, a pulsão, separada 
da demanda, pode ser levada à transferência na qual atua sem que o sujeito 
o saiba? Lacan responde: “o desejo do analista é aquilo que o traz ali de 
volta” (LACAN 1964/1993, p. 258).7 É no final do Seminário XI que Lacan 

6  “[...] si le transfert est ce qui, de la pulsion, écarté la demande, [...]” (LACAN, 1964/ 1973 p. 
304).
7  “[...] le désir de l’analyste est ce qui l’y raméne” (LACAN, 1964/ 1973 p. 304).
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aponta que o desejo do analista é o operador que virá a enodar a causa da 
repetição e o objeto da transferência, esse objeto que o analisante – se for 
neurótico – buscará como verdade no saber do inconsciente.

Porém, como opera nessa encruzilhada o desejo do analista e isso desde 
o início até o final da análise?

A condição mínima é que o analista não caia nos engodos da Demanda 
e se desaloje, ativamente, do lugar do Ideal do Eu. Mas não é condição su-
ficiente para que opere o desejo do analista em seu ato. Faz falta ainda que 
o analista suporte com paciência ser alojado no fantasma do analisante, o 
tempo que faça falta para que, no termo, o analisante descubra que é com 
o seu fantasma que ele tem constituído no seu amor ou no seu ódio de 
transferência a seu parceiro-analista, como objeto da transferência.

E faz falta, ainda, que o analista, em sua presença, faça valer, por meio 
do interpretável da repetição, o ininterpretável dela, isto é, a participação 
do gozo do objeto pulsional que prevalece no seu fantasma, no enganche 
do seu desejo à transferência. Não para que o analista o encarne como 
condensador de gozo: olhar ou voz, que vêm tamponar, no fantasma, a 
falha do Outro do saber. Mas, para des-condensá-lo, para fazê-lo saltar fora 
da falha do saber do Outro do inconsciente. Pois, é enquanto se mantém o 
fantasma em transferência, que a voz ou o olhar, que encarna o analista, 
pega o sujeito e o faz sentir-se abolido, no seu enganche transferencial ao 
analista; no momento em que o saber do inconsciente se revela em quebra. 
Esse é um momento crucial nos arredores de um final de análise.

No final do Seminário XI, Lacan dirá que o final de uma análise é possível 
“depois da distinção (repérage) do sujeito em relação ao a, a experiência 
da fantasia fundamental se torna a pulsão” (LACAN, 1964/1993, p. 258).8 
Localiza-o na “travessia do plano da identificação” (LACAN 1964/1993, p. 
258). Mas o plano da identificação tem duas vertentes. Uma é a vertente 
idealizante, enganchada ao ponto virtual do Ideal do Eu, que acomoda o 
imaginário do fantasma, isto é: como cada um aspira a ver-se segundo o 
ponto de vista extraído de um traço que identifica algo do desejo do Outro. 
Essa cai mais facilmente na análise. Porém, coisa bem diferente é a outra 
vertente que refere à identificação no fantasma que não orienta a aspiração 
do eu. Pelo contrário, lhe revela a miséria do que se opõe como gozo à dig-
nidade do sujeito do desejo, na sua falta. Lacan define-a, nesse Seminário, 
como “identificação à sujeira (saloperie) que lhe dá suporte”, em seu ser 

8  “[...] après le repérage du sujet par rapport au a, l’expérience du fantasme fondamental 
devient la pulsion” (LACAN, 1964/1973, p. 304).
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de gozo pulsional.
Essa descoberta horroriza o neurótico, porém lhe revela a causa da repetição 

que o levava, com seu fantasma, a diferentes bancarrotas para seu desejo.
Ao final, o analisante descobrirá que a análise o libera da repetição. Como 

me disse um analisante: “é como se na minha análise tivesse indagado as 
múltiplas variações de uma partitura, a modo das variações Goldberg de 
Bach, até chegar a esgotá-la, de modo que, somente agora, me resta uma 
silenciosidade sonora”.

Mas não acabou aí sua análise, pois ainda houve de soltar como constante 
dessas variações, o monótono significante Mestre, que colado à sua pele o 
havia intimado como vivente nas palavras do Outro, desde sua infância. 
Caiu, ao final, o traço que cifrava seu ser e marcava os avatares de seu 
corpo como gozo do Outro, na metonímia da cadeia significante do Outro, 
que portava seu gozo pulsional.

Poderia um analisante aligeirar-se da sua fixação ao gozo de um objeto 
pulsional que o encadeia a uma busca de uma satisfação impossível, na 
repetição?

Talvez sim. Se o desejo do analista o leva a descobrir a constante de seu 
fantasma que se goza nas voltas renovadas da repetição. Mas não somente 
isso. É preciso que o leve a aliviar-se da espera vã, que, como impotência 
velava o impossível do encontro com o real. 

Não é suficiente que o gozo do sintoma e sua constância nas voltas da 
repetição, encontrem no analista um vazio de poder, de saber e de gozo. Para 
que o analista encarne uma “effaçon” do objeto a, como causa do desejo nas 
“façons” de seu dizer e intervenções, há de fazer surgir um dizer que faça 
marca no sujeito ao perturbar a vã espera do fantasma. E não por sugestão, 
que não serve senão para esvaziar um pouco a paixão da expectativa do 
fantasma, mas que em nada toca seu núcleo real de gozo pulsional. Essa 
exigência de gozo pulsional ao redor da sua perda divide o sujeito entre 
sua aspiração à satisfação – ao desejo pautado por seu fantasma – e a falha 
repetitiva de, com seu gozo pulsional, nada assegurar do desejo do Outro. 

Uma paciente obsessiva, com muitos anos de análise, me disse: “sei que 
não voltarei a trazer para mim – comprovando com isso como o que é ati-
vado para fazer-lhe voltar é vão – esse homem que tanto me fez gozar na 
sua companhia, e não só na cama. Mas não esquecerei jamais dele, embora 
deva fazer o luto, coisa que tento. Isto é impossível para mim, pois a angústia 
emerge a cada dia, quando acordo, evocando-me a este homem inatingível”. 

Essa incesante angústia lhe trouxe à análise uma e outra vez. Ultimamente, 
sempre no mesmo ponto. Até que, faz pouco tempo, algo lhe disse sobre a 
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inconsistência dos ditos de seu inatingível amado e o efeito foi de um alívio 
da sua angústia, com uma grande tristeza que marcava o início possível de 
um luto. Várias sessões depois, me disse: “Jamais me havia sentido livre 
nesta solidão. Verei agora em que pôr minha energia vital que desgastei na 
paixão com este homem que não me amou”. 

O desejo do analista – dirá Lacan, nas lições finais de seu Seminário 
Problemas cruciais da psicanálise (19 de maio e 16 de junho de 1965) – não 
pode ir contra o fantasma de cada sujeito, senão que há de jogar como 
cúmplice, ao tempo que abre para o inesperado, fazendo passar seu desejo 
por um ato “que atravessa o campo do esperado”, e que apresenta esse dizer 
inesperado, que faz corte nos ditos do analisante.

Se me interessou deter-me nessa referência de Lacan do Seminário Problemas 
cruciais da psicanálise, foi para interrogar o que ele chama “o supremo da 
astúcia analítica” (LACAN, 1965, 19 de maio de 1965, inédito). Ele diz: “Qual 
deve ser, qual pode ser esse desejo do analista, para sustentar ao mesmo 
tempo nesse ponto de suprema cumplicidade, cumplicidade aberta a quê? A 
surpresa” (LACAN, 19 de maio de 1965, inédito). Pois me dá uma pista para 
captar como, ao enlouquecedor e astucioso do discurso capitalista pode-se 
responder com a suprema astúcia do discurso do analista.

O astucioso do discurso capitalista é que – a diferença de outros discursos 
– não tem como efeito a renúncia ao gozo. Faz funcionar, de modo incessante 
a “política do fantasma”: conectar um objeto de gozo diretamente com a 
falta do sujeito. Assim, perverte o discurso do Mestre e toma um caminho 
distinto do caminho da lei, para submeter o sujeito, e o faz por meio da 
miragem dos objetos.

Nenhuma verdade secreta, íntima ou exterior, conta no discurso do capi-
talista. E trata-se de um falso discurso, pois não tem o lugar da Verdade no 
seu ponto de partida. O discurso capitalista parte somente de desfazer-se 
do sexo e de rechaçar a castração fora dos campos do simbólico, reduzindo 
o desejo a valor de troca e oferecendo ao sujeito – sem limites e como valor 
de uso – o gozo no consumo. Porém, essa astúcia é louca porque a política 
do fantasma, seguindo seu curso, vai demasiado rápido e está condenada à 
sua explosão, a que estoure o real que o fantasma encobria: pulsão de morte. 
“Consome-se tanto que se consuma”, dizia Lacan (LACAN, 1972, inédito).9

A astúcia do discurso do analista não é louca e somente vinga passando 
pela via – lenta – de uma estratégia. É cúmplice do real porque leva o ser 

9  “ça ne peut pas marcher mieux, mais justement ça marche trop vite, ça se consomme, ça 
se consomme si bien que ça se consume” (LACAN, 1972/05/12, Milão).
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do sujeito a ser do saber, passando pelo esfacelamento do sintoma. Não é 
enganosa, não é uma pastoral, porque leva o ser do sexo ao ser do saber, 
passando pela fissura de não sentido no sentido. Não vende a promessa de 
uma reunião amorosa e gozosa entre os seres sexuados. É pudorosa, não 
dá esmola de prazer ao gozo porque leva o ser do sexo ao encontro com o 
ser do sujeito, passando pela castração.

A astúcia do desejo do psicanalista se insere, então, no que fracassa do 
discurso do capitalista, nos impasses da política do fantasma. Esse fracasso 
que alguns sujeitos, não poucos, experimentam intimamente, o discurso do 
analista devolve-o ao sujeito do discurso capitalista como impossibilidade: 
o impossível vínculo de um objeto a-humano ao qual se engancha o mais 
de gozo com o sujeito do desejo, na sua falta, e como impossibilidade que 
relança o desejo, humanizando-o. O desejo do analista humaniza a pulsão 
ao encarnar, na transferência, seu passo pelo Outro da linguagem, portado 
em palavras; oferecendo, como desejo, uma incógnita de sua enunciação, que 
nada dita ou sugere ao desejo do sujeito analisante. Desse modo, ele pode 
indagar como viver a pulsão para acessar ao Outro do desejo e a algumas 
realizações com seus congêneres desde seu próprio desejo.

O ato psicanalítico, se não há de falhar a ocasião – a tática da interpreta-
ção, do dizer inesperado que põe o sujeito ao trabalho de soltar significantes 
Mestres de seu inconsciente – é também silencioso. Não é um “não dizer 
nada”, mas um “não palavras” que portam um dizer perante alguns ditos 
do analisante que buscam eco probatório no Outro.

É silêncio denso que faz furo e enigma, tanto perante o disco riscado do 
pensamento, quanto perante o desvario gritão do corpo. É silêncio vazio, 
ao deixar cair o ser de gozo do analisante, em jogo, do seu fantasma, sem 
entrar nele ou, melhor dito, fazendo entrar nele um lugar vazio do gozo. 
“Silenciosidade sonora”, dizia o analisante que evoquei anteriormente. E 
fez ressoar que o modo de acompanhá-lo na sua análise, até seu fim, e mais 
nesse momento no que se liberava da carga dos significantes do Outro da 
sua história, havia de ser a de uma "sonoridade silenciosa”.

O “semblante de dejeto” que porta o objeto a no lugar de agente do 
discurso do analista, Lacan, o escreveu – em 1975, nas suas Conferências 
nos Estados Unidos (LACAN, 2 de dezembro de 1975/ 1976, pp. 62-63)10 – 
igual a silêncio. Silêncio que é condição do meio-dizer da verdade como 
saber, que incide no sujeito para que possa produzir o que o inconsciente 

10  Existe uma versão, em português, traduzida pelo Centro de Estudos freudianos do Reci-
fe, 1995. A citação, à qual se refere Carmen Gallano, encontra-se nas páginas 57-58.
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produz e não diz: o mais de gozo como falasser (parlêtre). Chamou minha 
atenção esta fórmula que Lacan, sem mais comentários, escreveu no qua-
dro da Columbia University, de NY em 1975. Pois esta apresenta, no meu 
entendimento, uma chave sobre o que é esse “novo estilo de S1”, que é a 
aposta do discurso analítico perante o discurso do Mestre pervertido, que 
é o discurso capitalista: seria o significante de um falasser, que o sujeito 
produziria como o mais de gozo que cai das palavras, mas que se surpreen-
de como Outro a si mesmo, como sujeito que diz, movido pela verdade de 
um saber que não sabe. Saber que o analista aloja como indizível, até que 
o analisante desaloje o analista desse saber. Não porque o veja como um 
ignorante, senão porque o analisante consente aí, talvez, a fazer-se cargo 
do furo estrutural no saber, para animar-se a dizer, ele mesmo, desde essa 
falta, algo da sua própria coleta. Consentimento em ato tão inesperado para 
o analisante como para o analista.

         
Tradução: Sandra Berta

         
Revisão: Ronaldo Torres e Conrado Ramos
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Os três tempos da repetição 
em Freud e o desejo 

do analista: perguntas 
para Carmen Gallano

•

Conrado Ramos1

Prezada Carmen, 

Pretendo colocar minhas questões e comentários com base nas articu-
lações entre repetição, transferência e desejo do analista – o trinômio que 
você escolheu para sua conferência – e também articulando os três tempos 
da repetição que você localiza em Freud.

A repetição, se bem entendo, circunscreve um furo (o furo do trauma?) 
que a fantasia dissimula, ao recobri-lo com uma tela montada a partir dos 
significantes da Demanda, tomados na contingência do encontro com o 
Outro. Esta tela passa, então, a ser presentificada em uma função de sobre-
determinação, como algo que não cessa de se escrever.

A falta estrutural que a repetição (Wiederholung – 1o tempo da repetição) 
abre como hiância diz respeito ao inconsciente, e não ao isso. É no campo 
da transferência (Agieren – 2o tempo da repetição) que a realidade sexual 
do inconsciente é atualizada, colocando em movimento o que é da ordem 
da pulsão (Trieb) e da pressão (Zwang – 3o tempo da repetição). O objeto 
da pulsão, aí então, pela montagem fantasmática, vem tamponar a hiância 
aberta pela contingência do encontro, tiquê, que Lacan, no Seminário 11, 
coloca associada ao trauma. 

Por sustentar a hiância, seria num destamponamento que opera o desejo 
do analista? 

1 Psicanalista. Membro do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo. Membro da Escola de 
Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano.
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A repetição recoloca um impossível de saber, por ser um não-saber – “um 
ponto absoluto sem nenhum saber [...] que liga seu desejo mesmo à resolução 
daquilo que se trata de revelar” (LACAN, 1964/1988, p. 239).

A transferência, por sua vez, ao se fundar num SsS que se instala contin-
gencialmente numa análise, transforma a revelação deste saber, que não 
há, em um necessário. No entanto, seu efeito, o amor, se opõe à revelação, 
atualizando, na realidade sexual do inconsciente, as soluções contingentes 
que a dialética do sujeito com o desejo do Outro fizeram passar ao campo 
da determinação (da necessidade, portanto). O que não cessa de se escrever, 
do lado da determinação desta suplência de relação fundada nos significan-
tes da Demanda, atualizada na transferência, se articula à inexistência da 
relação sexual por meio do enigma do desejo do Outro.

É aí que Lacan insere o desejo do analista. É aí também que podemos 
inserir algo da ordem da contingência?

Repetição
(impossível)

[campo da perda]

Transferência
(necessário)

[campo da falta - impotência]
pulsão 

como Zwang

ALIENAÇÃO:

Sustentar o campo da contingência assim, não seria fazer aparecer a 
série das soluções contingentes (S1, S1, S1...) pelas quais um sujeito tenta 
amarrar o impossível da relação sexual [S(A/)] ao imperativo (Zwang) da 
pulsão (Trieb) [S/<> D]?

Deste modo, não seria ali onde a pulsão faz a conjunção da repetição e 
da transferência, pelo fechamento do inconsciente, que vem o desejo do 
analista operar a disjunção?

Repetição
(impossível)

[campo da perda]

Transferência
(necessário)

[campo da falta - impotência]

d(A)
(contingência)

[campo da causa]

SEPARAÇÃO:
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Quando a impotência da relação sexual, que as demandas frustradas da 
transferência põem em ato, deixa de recobrir a impossibilidade dessa relação, 
que não cessa de não se escrever, não surge um desejo novo?

 Em outros termos, e procurando relacionar topologicamente os 
três tempos da repetição em Freud, podemos dizer que: quando se pode 
separar a repetição como Wiederholung, da repetição como Agieren, o gozo 
(Zwang) – como motor e terceiro tempo da repetição – pode emergir como 
pulsão articulada ao desejo e não mais experimentada como montagem 
fantasmática de alienação ao Outro.

 E, nestes termos, o desejo do analista não seria o que resta da 
repetição quando, ao se chegar ao seu coração, se pode verificar, não sem 
entusiasmo e alívio, que o que era vivido como impotência é na verdade 
impossível?

 Enfim, não é o desejo do analista o que emerge como nova tempo-
ralidade do sujeito? Seria ele um 4o tempo?

NECESSÁRIO

IMPOSSÍVEL CONTINGENTE

Transferência
(campo de falta)

Repetição
(campo da perda)

Desejo do analista
(campo da causa)

RefeRência:

LACAN, J. (1964). O Seminário, livro 11: os quatro conceitos fundamen-
tais da psicanálise, Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1988.
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Considerações sobre a “função 
de passador”1

•

Ana Paula Lacorte Gianesi2

Uma primeira citação que pode nos servir de bússola:

Como não considerar que a contingência, ou o que cessa de não se 

escrever, não seja o lugar por onde se demonstra a impossibilidade, 

ou o que não cessa de não se escrever? E que por aí se ateste um real 

que, apesar de não ser mais bem fundado, seja transmissível pela 

escapada a que corresponde todo o discurso (LACAN, 1973a/2003, 

p. 556). 

Ao preparar este pequeno trabalho percebi que me restavam alguns grupos 
de questões sobre esta tão importante função inventada por Lacan, qual seja, 
a função de passador. Antes de cernir a função sobre a qual me proponho 
a falar, indico-lhes as indagações para posterior discussão:

Uma proposta de distinção entre nomeação e designação;
O necessário aristotélico. A subversão lacaniana;
A questão do tempo, a questão da história.
Inicio, então, pelo primeiro ponto (que logo encontra o segundo). Aqui, 

um rápido apelo à semântica. Designar: gesto de indicar, tornar distinguível, 
apontar, sinalizar.

Pois bem, a designação de um passador, por um AME, pode colocar em 
marcha a “função de passador”. Esta é uma possibilidade, um possível, 
mas como bem sabemos, isso não passa sem a sorte. O sorteio está posto 
de entrada. Se o sorteio se coloca, talvez, por princípio, a contingência 
pode ser tomada por sua presença, e me parece ser mesmo este o princípio 

1 Alguns trechos deste trabalho foram construídos em diálogo com as produções do cartel 
do passe nº 2 as quais acessamos em Wunsch 10.
2 Psicanalista. Membro do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo, Membro da Escola de 
Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano.
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do passe. Entretanto, como lidar com o perigo pior de transformá-la em 
necessidade absoluta? Se a confusão entre a contingência e o necessário é 
obra da insistência da neurose em suas visadas de sentido (sempre mais 
um...), o pareamento entre o possível e o necessário é, também neste cam-
po estrutural, obra da demanda, conforme Lacan frisou em “O Aturdito”, 
obra da repetição.

Sobre este ponto de virada, tantas vezes imediato, da contingência ao 
necessário, visitemos, antes, o que Lacan acabou por falar sobre o amor... 
o amor aristotélico: harmonioso e clássico. Mas destaquemos, outrossim e, 
em subversão, o amor mais digno... isso talvez nos ajude a pensar a função 
de passador. Isso toca a solidão.

Aquilo que do impossível se escreve: a contingência. Eis a dimensão do 
encontro. S1. Aqui Lacan escreveu a solidão. Aqui Lacan escreveu, também, 
o amor, o amuro como disse: este encontro contingente, que é uma resposta 
ao Gozo do corpo do Outro. Resposta que, caso ocorra, dá-se de maneira 
não necessária e não suficiente. O amor (para além dos limites da Lei) é 
contingente e marca o traço do exílio do falante, “do seu exílio da relação 
sexual” (LACAN, 1972-73/1985, p. 198). Esta não seria uma relação de sujeito 
a sujeito, mas configuraria o ponto, o instante, o tempo de suspensão, para 
o ser falante, em que algo para de não se escrever. Acontece de ser uma 
relação entre dois saberes inconscientes. 

Muito embora este ponto da contingência que escreve o amor, este último 
(o amor) dificilmente se sustenta no para de se escrever. O drama de todo 
amor é passar da negação do impossível: não para de não se escrever para 
a negação do necessário: não para de se escrever. Enfim, não seria esta 
abordagem do ser pelo amor enquanto necessário que, desde Aristóteles, 
pretende escrever e não mais parar de escrever a relação do ser com o ser em 
termos de harmonia? Não seria esta abordagem do amor que mostra como 
“a verdadeira amor desemboca no ódio”? (LACAN, 1972-73/1985, p. 200).

Pois bem, o risco que se coloca no passe pode ser o de transformar a 
negação do não cessa de não se escrever para o não cessa de se escrever. 
Mais, ainda, penso que o uso do termo “nomeação” para referir-se ao pas-
sador pode, justamente, fazer consistir este necessário absoluto. E, então, 
os efeitos imaginários (da “verdadeira amor que desemboca no ódio”) 
podem se evidenciar.

Aqui, sustento que minha posição está longe de apelar para nominalismos. 
Ela pretende apenas apontar um risco. Mesmo que Lacan tenha utilizado 
“nomeação” ou “nome” para referir-se eventualmente a tal função de passa-
dor, não me parece preciosismo descabido que muitos de nossa comunidade 



117Considerações sobre a “função de passador”

prefiram (escolham) o termo designação.
Então, sabemos que o passador fora colocado por Lacan no centro do dis-

positivo, ele chegou, inclusive, em 1967, a afirmar que o passador é o passe. 
Se o passador está no momento de passe clínico e nenhum de nós poderá 
guiar-se por regimes de previsão sobre quando a porta – da passagem de 
analisante à analista – se moverá, isto faz da designação do passador uma 
aposta do AME. Nesta mesma toada, poderíamos pensar que a confusão entre 
os termos designação – nomeação também nos alerta quanto à possibilidade 
de o passador tomar-se por analista. Como escreveu Beatriz Oliveira: “Esse 
momento (de passe clínico) me parece preciso, pois a escolha de um pas-
sador é uma aposta de que o analisante, ao saber desta designação, poderá 
ocupar um lugar e uma função sem que isso retorne como identificação ao 
ser analista” (OLIVEIRA, 2011, p. 93). Poderíamos pinçar, neste ponto, uma 
asserção lacaniana retirada do “Thesaurus” sobre o passador, da Wunsch 
11, qual seja: “Não há necessidade de ser AE para ser passador”.

Enfim, o passador, caso se tome por analista, não estaria forçando aqui-
lo que é da ordem da contingência para uma necessidade absoluta? Não 
estaria, outrossim, pareando o possível (de um dizer) ao necessário, pela 
ordem da demanda? Quiçá possamos qualificar esse passador assim: um 
passador aristotélico (no que este confiou no universal). Tanto no que isso 
toca à ontologia (toma-se por um ser – no caso: ser analista), quanto ao que 
tento dizer-lhes sobre o necessário posto na lógica modal de Aristóteles. 
Haveria ali um universal necessário: todo homem é mortal. E, sublinho, 
Lacan retirou o necessário do Universal.

Desta feita, não me parece pouco dizer que o termo nomeação referir-se-á 
ao AE. Lembremos brevemente uma brilhante (e bastante citada) passagem 
de Lacan sobre o nome e o furo. Isso em RSI:

O pai como nomeador [...] eles (os judeus) explicaram bem o que era 

o pai, o pai que eles chamam, um pai que eles enfiam num ponto 

de furo que nem se pode imaginar: eu sou o que sou, isso é um 

furo, não? Bom, é daí que, por um movimento inverso, [...], um furo 

turbilhona, ou melhor, engole. E logo há momentos em que cospe. 

Cospe o quê? O nome: é o pai enquanto nome. (LACAN, 1974-75, 

aula de 15/04/1975).

Nomear faz buraco... essas letras A E, na nomeação, não ganham sentido, 
mas apelam ao cernir de um furo. AE poderia ser, assim, uma função do 
impossível. Pela contingência da nomeação algo permanece no “não cessa 
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de não se escrever”. Se os AEs (um a um) ocupam um lugar na Escola e 
tratamos ali de algo da nomeação, passamos a pensar na dimensão da le-
tra e do sinthoma e apenas então podemos tocar no que Lacan tratou por 
necessário. Procurando uma forma de bem-dizer: não me parece possível 
falar sobre o necessário lacaniano a não ser quando do produto de uma 
análise, seu próprio exorcismo.

Se Lacan nos diz, em sua diz-solução, que ele paissevera(o)/ persevera, 
parece-me que ali, na separação, ele tomava o Pai por sua função suplemen-
tar, o que é algo bem distinto de um S1 do discurso do mestre que encadeia 
sentido e faz enxame. Desta feita, se dali se pode extrair algo da ordem do 
necessário, lembremos que esta categoria modal fora posta por Lacan numa 
precisa articulação com a contingência, e isso para o discurso psicanalíti-
co. Se há algo do necessário, ele aponta para a letra do sinthoma de saída, 
letra que não se dirá e que se escreve afastada de qualquer qualidade. O 
necessário, ali, aponta para a identidade de si a si, não predicável. Não se 
trata, portanto, da harmonia clássica, ou do amor recíproco. Não se trata 
de fazer consistir, mas de esburacar.

O impossível da transmissão parece se provar pela contingência da nome-
ação: quando se diz, muito próximos de uma certeza, ou de posse de uma 
certeza: passou... algo de um desejo muito singular... passou... o possível de 
um dizer (impossível) passou. É disso que provém este necessário. Não me 
parece pouco insistir: uma subversão lacaniana que, pelo não-todo, retira 
o necessário do universal para alocá-lo na existência, ou, na ex-sistência.

Há, entretanto, uma dobradiça. Entre analisante e analista. Entre pas-
sante e passador. Entre o passe clínico e o passe. E penso que a passagem 
é a um só tempo bem marcada e sutil. E será aí que o passante topará com 
o encontro faltoso com o passador. Diria, então, que se por um lado a de-
signação do passador por parte do AME, seguida do sorteio, pode abrir (e 
colocar em presença) o campo da contingência, a nomeação AE é a prova 
de um impossível, é a própria contingência.

Topar a contingência, que não passa sem o topar com a contingência, nos 
traz, novamente, um impossível. Impossível de dizer o que deve, quando deve 
ou porque deve um passador ao topar com isso. Se não se pode dizer o ato, 
se não se pode dizer a causa, logo, não se pode dizer, prescrever, tamponar 
a contingência. Isso seria da ordem de acumpliciar-se com o evitamento do 
real. Deixar-se sobrepor pela sombra espessa. Isso seria equivalente a forjar 
uma doxa... opiniões de toda sorte sobre o dever ser de passador.

Estenderia este ponto crítico, inclusive, aos outros termos do passe. O que 
implicaria também o assim chamado cartel do passe. Como não pensar, 
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não sem pesar, que a presença de expressões que sugerem a existência de 
um verdadeiro pedido de passe, passe reeditando a doxa? Aqui não apenas 
porque verdadeira(mente), o verdadeiro segue a ordem dos ditos, mas tam-
bém porque o que é do campo do dizer, isso mostra o afastamento radical 
entre o verdadeiro e o real. O verdadeiro sentido religioso, a meu ver, não 
seria uma esperança de passe.

Não obstante, algo como uma orientação pode deixar suas marcas. 
Orientação e doxa não equivalem entre si. O imperativo superegoico e a 
resposta ética são excludentes um do outro. Diria que é do campo da orien-
tação um dizer assim: se pode haver algum enodamento entre a experiên-
cia, a transmissão e o gozo, na vertente da “apreensão experimentada da 
inexistência” (LACAN, 1972-73/1985, p. 198), que cada qual faça/ mostre e 
demonstre/ desmonte a seu modo.

Penso que igualmente seja da ordem da orientação o que Lacan escreveu 
em sua Nota italiana: “Pois já afirmei em outra parte que é do não-todo que 
emerge o analista. Não-todo ser ao falar pode se autorizar para fazer um 
analista” (LACAN, 1974/2003, p. 312).

Passo aqui ao terceiro ponto para então, em um quarto tempo, reencontrar 
minhas questões iniciais. Deparamo-nos frequentemente com extensivos 
comentários sobre o tempo excessivo em que os passadores ficam a recolher 
os intermináveis testemunhos dos passantes. É interessante pensar que esses 
excessos talvez mostrem uma visada do dizer tudo/ todo. Por outro lado, 
também vimos pontuados que falas por demais concisas (ou até inibidas) 
tampouco costumam transmitir. O dizer exagerado não precisa exagerar 
apenas fatos históricos, a meu ver, a saída “mais fácil” para um passante ou 
mesmo para um passador. Afinal, não há nada mais organizador do que a 
história oficial. A verdade (toda) parece ali até existir. O passante, e o pas-
sador, podem também cair na tentação das minúcias. Na tentativa de dizer 
o dizer com muitos ditos. Como se a multiplicidade dos ditos assegurasse 
(garantisse) um dizer... 

E, finalmente, a função de passador. Resposta pronta: deixar passar. 
Outra resposta: deixar passar, sem mim. Nossa colega Glaucia Nagem 
apresentou-nos uma interessante articulação da função de passador com o 
daguerreótipo na fotografia. Havia ali a presença do tempo, um tempo para 
deixar imprimir algo do estilo do passante. Citaria, igualmente, uma bela 
passagem do texto de Trinidad, publicado em Wunsch 10 que diz assim: 
“Uma difusão da música do passante que possa ser recolhida e, por sua 
vez, emitida para que ressoe no cartel do passe”. Acrescentaria, então, ao 
tempo para imprimir, a importância do corpo em presença. A música, a 



120 Livro Zero

voz. Colocar o corpo para deixar passar. 
Lacan nos indicou, em 1964, que o analista passa a viver a pulsão. Em 

1967, deixou escrito que “o psicanalista não mais tem que esperar um 
olhar, mas se vê tornar-se uma voz” (LACAN, 1967/2003, p. 260). E mais 
tarde, em seu Seminário 23, declara-nos que as pulsões seriam, no corpo, 
o eco do fato de que há um dizer (LACAN, 1975-76, p. 18), o que implica o 
sinthoma. Então, se esta é a partida de um passante, o que esperar de um 
passador? Que algo como uma função possa operar: função de passador. 
Orientação e não doxa.

Ainda inspirada pela última apresentação do Grupo Corpo, que tão bem 
nos aponta que “um corpo é algo que tem um furo no meio”, aproveitaria 
o nome da segunda parte do espetáculo para encerrar meu comentário, a 
saber: “Sem mim”. Colocar o corpo como coloca o Corpo, descompletando 
o conjunto, imprimindo o não todo, mostrando o impossível, o não há rela-
ção sexual. Nos passos de Pederneiras não há proporção sexual. Harmonia 
clássica, também não há. Amor recíproco, tampouco. No passo deste ato – 
“Sem mim”, isso que se transmite como um dizer e não passa sem os ditos. 
“Sem mim”. É o que nos mostram, enfim, esses inventores do movimento. 

Se Lacan foi assertivo em sua “Nota italiana” ao dizer: Autorizar-se não 
é autorritualizar-se (LACAN, 1974/2003, p. 312), concluiria que a função 
de passador, se não precisa tocar a questão do autorizar-se, poderia evitar 
a autorritualização e seguir essa forma do bem-dizer: deixar-se imprimir 
“sem mim”, mas com o corpo. Que os ditos possam ter seu tempo. Que a 
história não pare na banalização oficial. Que se diga... é uma aposta que 
pode ser lançada, a cada vez...
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A solidão do fim. Não sem 
alguns outros

•

Beatriz Oliveira1 

Este trabalho é produto de dois cartéis dos quais participei ao longo dos 
mesmos dois anos. Num deles propunha-se a leitura do Seminário 11, do 
qual fui mais-um. Neste, a questão que me colocava era a respeito do que 
Lacan ali elaborava ao final do seminário em relação ao surgimento de um 
amor sem limite. No outro Cartel do qual participei, em que trabalhávamos 
sobre a leitura do Seminário 23, minha questão acabou tocando aquilo que 
permitiria, em uma análise, a passagem do final de análise tal como Lacan 
elabora em 64, para o que ele avança em 75 a respeito da identificação ao 
Sinthoma. Assim, com esse título a respeito da solidão, não sem alguns 
outros, apresento minha elaboração desta passagem.

Para trabalhar com vocês, dividi este texto em três tempos, tempos dife-
rentes do que chamo de solidão. Primeiro, “ser só”, que diz da “solidão de 
quem ama”, de quem espera e se queixa dessa espera. Depois, “estar só”, 
condição do ser falante: “só como sempre esteve”, estrutural, diante da ine-
xistência do Outro. E o terceiro momento: “só, não sem”, com alguns outros. 

A questão que procurarei desenvolver neste trabalho, com base no que 
chamei momentos de solidão, é que, embora este segundo tempo seja fun-
damental para a proposta de um final de análise que não compactue com 
a identificação ao analista, será necessário um terceiro passo, que implica 
aquilo que cada um fará desta solidão em que um ato se sustenta, para que 
se faça uma nova forma de laço.

1) “Ser só”. Assim chega um sujeito à análise. Um que poderia ser qualquer 
um, que aliás, se queixa justamente de que não é nenhum em especial, 
para o Outro. Para essa solidão se propõe a fala, significantes associados 

1 Psicanalista. Membro do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo. Analista Membro da 
Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano.
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livremente, cuja cadeia, cuja série dos infinitos uns vai se mostrando, 
repetindo, se apresentando por meio de verdades mentirosas que supõem 
um saber e se apaziguam nessa suposição de um Outro que está lá, com 
sua presença. A queixa deriva do instante de ver que não há relação sexu-
al, quando o real se impõe, invade e aquilo que foi sentido (sens) já não é 
mais. Essa solidão, nesse tempo, espera ... fala ... esse discurso corrente da 
análise que a cada vez verifica o furo do toro neurótico. 

De que solidão se trata neste momento? Aqui temos a posição do ser-falante, 
alienado ao Outro que não cessa de escrever o sentido de seu sintoma e se 
sente mal a cada vez que se depara com o impossível dessa tentativa de 
escrita. Angústia é o nome do afeto que lhe permite recuar a cada vez para 
fazer par com o Outro. Nessa encruzilhada diante da operação de corte, 
de separação do Outro, é a angústia a que o sujeito se agarra para manter 
seu amor, se colar ao amor de transferência pelo qual o saber encontra-se 
no Outro. Aqui é onde o sujeito procura amarrar seu sintoma. Contrário 
à solidão, o ser falante quer ser o único (être le seul), amado/ amante do 
Outro. Com seus ditos, ele procura em vão colar-se à fantasia, à tapeação 
que essa verdade mentirosa promove. 

Lacan, em 64, é muito claro ao articular o esquema freudiano da psicolo-
gia das massas com aquilo que sustenta a transferência como tapeação. Ou 
seja, o SSS, sobreposto ao objeto que o causa, faz com que se corra o risco 
de levar uma análise à identificação ao analista. Sabemos que não era esta 
a proposta de final de análise para Lacan, pelo contrário, este foi um dos 
eixos contra os quais situou toda sua política de extensão da psicanálise. 
Ora, o que permitiu Lacan ir mais-além deste plano da identificação foi 
justamente isso que ele indica: o objeto “a”.

O analista, não basta que ele suporte a função de Tirésias. É preciso 

ainda, [...], que ele tenha mamas. Quero dizer que a operação e a 

manobra da transferência devem ser regradas de maneira que se 

mantenha a distância entre o ponto desde onde o sujeito se vê amável 

(identificação especular) – e esse outro ponto em que o sujeito se vê 

causado como falta por “a”, e onde “a” vem arrolhar a hiância que 

constitui a divisão inaugural do sujeito [grifos nossos] (LACAN, 

1964/1990, p. 255).

Lacan continua: 
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O a minúsculo não atravessa jamais essa hiância. [...] Esse a se 

apresenta justamente, no campo da mensagem da função narcísica 

do desejo, como objeto indeglutível, se assim podemos dizer, que 

resta atravessado na garganta do significante. É nesse ponto de 

falta que o sujeito tem que se reconhecer [grifos nossos] (LACAN, 

1964/1990, p. 255).

Ora, entendo que é justamente deste ponto de falta que o sujeito neu-
rótico se queixa ao longo de sua análise, buscando a tapeação do amor 
de transferência, resistindo à queda do analista deste lugar idealizado de 
onde ele tem que tombar. Passar desta solidão imaginária à solidão como 
consequência deste ponto de falta, é o que me permite acompanhar o que 
Lacan proporá com a seguinte passagem:

[...] depois da distinção do sujeito em relação ao “a”, a experiência 

da fantasia fundamental se torna a pulsão. O que se torna então 

aquele que passou pela experiência dessa relação, opaca na origem, 

à pulsão? Como, um sujeito que atravessou a fantasia radical, pode 

viver a pulsão? Isto é o mais-além da análise, e jamais foi abordado 

(LACAN, 1964/1990, p. 258).

Lacan não introduzira ainda neste momento de seu ensino sua proposta 
de Passe, a qual fará três anos mais tarde. No entanto, vemos aqui sua 
necessidade de formalização do que poderia ser este mais-além da análise. 
Assim passo para o segundo tempo de Solidão.

2) “Estar só”. “Fundo – tão só quanto sempre estive em minha relação com 
a causa analítica – a EFP...” É com esta frase do ato de fundação da Escola 
(LACAN, 1964/2003), tantas vezes citada e comentada, que gostaria de come-
çar este segundo momento do trabalho. A escolha de pensá-lo com o “estar 
só” decorre do que foi trabalhado anteriormente em que o sujeito deve se 
reconhecer neste ponto de falta, estrutural, simbólico, S(A barrado), em que 
não há um Outro do Outro que venha garantir a última palavra a respeito 
da verdade. A verdade é que “Não há relação sexual” e assim somos todos 
sós. Nesse sentido podemos dizer que se trata de uma solidão estrutural, 
pois qualquer que seja a forma de gozo, este será sempre solitário na me-
dida em que para isso não há parceiro. Todo falasser é necessariamente só.
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É na medida em que o desejo do analista, que resta um x, tende para 

um sentido exatamente contrário à identificação, que a travessia do 

plano da identificação é possível, pelo intermédio da separação do 

sujeito na experiência. A experiência do sujeito é assim reconduzida 

ao plano onde se pode presentificar, da realidade do inconsciente, a 

pulsão (LACAN, 1964/1990, p. 259).

Aqui, mais uma vez Lacan precisa qual é a virada, o que se passa nesse 
momento após a travessia da fantasia. No entanto, ainda resta a questão: 
que outro laço fazer com essa solidão não mais preenchida de consistências 
imaginárias e amores com os quais se pretendeu fazer um, fazer relação? 
Em outras palavras, qual a direção da análise que permitiria um novo laço? 
Ou um novo amor? Uma solidão não sem amor? 

No final do Seminário 11, no último parágrafo, há uma passagem que 
me parece bem importante para avançarmos em relação a este ponto. Ali 
ele afirmará:

O desejo do analista não é um desejo puro. É um desejo de obter a 

diferença absoluta, aquela que intervém quando, confrontado com 

o significante primordial (S1), o sujeito vem, pela primeira vez, à 

posição de assujeitar a ele. Só aí pode surgir a significação de um 

amor sem limite, porque fora dos limites da lei, somente onde ele 

pode viver (LACAN, 1964/1990, p. 260).

Essa colocação me pareceu sempre enigmática. Como se poderia viver 
um amor fora dos limites da lei? D. Rabinovich faz um comentário que me 
parece bem interessante a esse respeito:

Só para-além, tendo ultrapassado o limite do desejo do Outro, pode 

aparecer um amor que renunciou ao objeto de amor no sentido da 

ternura humana, no sentido habitual dos galanteios narcisistas ou 

dos efeitos narcisistas do amor.// Lacan se refere a uma “significação 

de amor”, não a um significante de amor, que surge depois do en-

frentamento com o S1 primordial, tal como se articula na alienação 

e separação.// Esse amor, que é uma significação, só pode viver 

fora dos limites da lei. Que lei? A lei que pacifica a relação entre os 

sexos... (2000, p. 143).
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Para avançarmos nesta questão, me parece fundamental acompanharmos 
o que Lacan introduziu a partir dos anos 70, principalmente no Seminário 
20, a respeito das fórmulas da sexuação. Sem essa formalização, não me 
parece possível encontrarmos as condições de possibilidade de se pensar 
novas formas de laço que não sustentadas pela solidão imaginária que forma 
o grupo, como indicamos mais acima. Não só isso, poderíamos pensar que 
este segundo tempo, em que o sujeito se depara com esta solidão estrutural, 
seria suficiente para um novo laço? Parece-me, como disse anteriormente, 
que esta posição seja necessária, mas não suficiente, pois é só com base no 
ato de saída que se pode dizer sobre este novo laço. Ou seja, o que cada um 
fará a partir de seu ato é absolutamente singular e se verifica a posteriori.

3) “Só. Não sem alguns outros.” El amor no es otra cosa que un decir, 
en tanto que acontecimiento (LACAN, 1971-72).

As fórmulas da sexuação foram o que permitiu na teoria lacaniana, assim 
entendo, avançar para além da rocha da castração. Ou seja, partindo da 
consideração dos modos lógicos necessário, possível, impossível e contin-
gente podemos dar este terceiro passo tanto neste trabalho, quanto naquilo 
que diz respeito ao final da análise, para que seja possível pensar o que 
poderia ser um novo laço. 

Em 74, Lacan propõe fazer o “amor mais digno do que a profusão do 
palavrório que o saber inconsciente constitui até hoje” (p. 315). 

Como poderíamos fazer a passagem do que Lacan propõe em 64 a respeito 
de um “amor fora dos limites da lei” para isto que ele sustenta aqui como 
“amor mais digno”? Será que este amor mais digno aponta para um saber-
-fazer um novo laço no final de análise?

Falo do real como impossível na medida em que creio justamente que 

o real – enfim, creio se esse é meu sintoma, digam-me – é preciso 

dizê-lo bem, o real é sem lei. O verdadeiro real implica a ausência 

de lei. O real não tem ordem. É o que quero dizer dizendo que a 

única coisa que chegarei talvez um dia a articular diante de vocês 

é alguma coisa concernente ao que chamei de um pedaço de real 

(LACAN, 1975-76, p. 133). 

Aqui, Lacan articula este “sem lei” ao impossível, ao real sem lei. Assim 
podemos entender o que poderia ser um amor fora dos limites da lei, ou 
seja, um amor que não se reduzisse ao sentido, mas que pudesse ir além 
disso, se haver com um gozo não-todo escrito do lado fálico, tal como 
Lacan situa o gozo feminino. No entanto, diante do impossível de escrever 
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a relação sexual, o que pode ser o contingente, ou melhor, aquilo que para 
de não se escrever?

Aquilo que fala só tem a ver com a solidão, no que diz respeito à 

relação que só posso definir dizendo, como fiz, que ela não se pode 

escrever. Essa solidão, ela, de ruptura do saber, não somente ela se 

pode escrever, mas ela é mesmo o que se escreve por excelência, pois 

ela é o que, de uma ruptura do ser, deixa traço2 (LACAN, 1972, p. 163).

Entendo que Lacan está propondo o seguinte. O fato de “não haver relação 
sexual” é o que “não para de não se escrever”, o impossível, o Real. Por que 
Lacan dirá que a solidão é o que se escreve por excelência? 

[...] No nível do sinthoma, não há equivalência sexual, isto é, há re-

lação.// “Há relação na medida em que há sinthoma, i.é., na medida 

em que o outro sexo é suportado pelo sinthoma.” “Trata-se de situar 

o que o sinthoma tem a ver com o Real, o real do inconsciente, se o 

inconsciente for real. Quero dizer que, doravante, é com o sinthoma 

que temos de nos haver na própria relação sexual” (1975, p. 98).

Nesse sentido, podemos acompanhar o que Lacan desenvolveu em termos 
de contingência, ou seja, aquilo que “para de não se escrever” e faz letra, 
litoral no impossível, enquanto saber inconsciente como real, como pedaços 
de saber sobre o real. Assim, o sinthoma no final de uma análise pode ser 
entendido como aquilo que permite um saber-fazer com a inexistência da 
relação sexual a qual ex-siste ao sinthoma. 

Ora, justamente, podemos dizer que é pelo rastro deixado pela ruptura do 
ser que a solidão, ruptura de saber, pode escrever. Escrita de uma “lettre”:

Trata-se, expressamente, de estudar a lettre como tal, na medida em 

que ela tem, como eu disse, um efeito feminizante. É com isso que 

abro meus Escritos. Essa carta, como voltei a sublinhar da última 

vez, funciona, muito especificamente, por ninguém saber nada 

sobre seu conteúdo, e porque, até o fim, ninguém saberá nada dele 

(LACAN, 1971, p. 121).

Aí temos o que me parece ser a resposta à questão colocada no início 

2 Tradução: no francês se lê, RASTRO.
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deste trabalho, qual seja: para que se faça um novo laço, será necessário 
um terceiro passo, que implica aquilo que cada um fará desta solidão em 
que um ato se sustenta. Dessa forma entendo aquilo que Lacan afirma no 
Discurso à EFP: “Minha solidão foi justamente aquilo a que renunciei ao 
fundar a Escola, e que tem ela a ver com aquela em que se sustenta o ato 
psicanalítico senão poder dispor de sua relação com esse ato?” (1970/2003, 
p. 267).

Dispor da relação com o ato, a meu ver, articula-se justamente ao que 
Lacan proporá como invenção. Como diz D. Rabinovich:

[...] no nível desse conjunto aberto que é alíngua, o inconsciente, 

surge algo que não se conhece, que não se cria, não se produz, por-

que o que se produz é objeto a, mas se inventa. Portanto, o que se 

inventa do lado do não-todo são sempre pedacinhos de saber sobre 

o real [...]. // São pedacinhos de saber que se desprenderam, por um 

lado, da própria análise e, por outro, de seu próprio ensino. A estes 

fragmentos de saber só resta inventar sob a forma de bem-dizer [...] 

(2000, p. 166).

Aqui nos encaminhamos para o final deste trabalho. Em 75, no Seminário 
23, Lacan dirá que a psicanálise, ao ser bem-sucedida, prova que podemos 
prescindir do Nome-do-pai. Podemos, sobretudo, prescindir com a condição 
de nos servirmos dele (p. 132).

Ora, de que maneira podemos então articular este terceiro passo do tra-
balho, que procura responder a respeito dessa “solidão não sem” alguns 
outros? Até aqui vimos que esta solidão é o que se escreve por excelência. 
Isto que se escreve ao longo de uma análise precipita fragmentos de saber, 
pedaços de real que têm um efeito feminizante, justamente por levarem 
o sujeito ao encontro com o Outro sexo, o Outro gozo, diante do qual, se 
inventa algo. Uma invenção que é da ordem da letra/carta de a-muro com a 
qual seguimos dispondo da relação com nosso ato de saída de uma análise. 
Assim entendo o que seria servir-se do nome do pai, ou saber-fazer com 
seu sinthoma.

 Se o amor é um dizer enquanto acontecimento, dizer entendido como 
ato, então me parece que a única via pela qual esse laço seja possível, é 
a da transmissão. Aí sim, podemos sustentar a solidão do fim não sem 
alguns outros. Pois de alguns outros precisamos para fazer passar aquilo 
que pudemos inventar, enquanto fragmentos de saber sobre o real. É só a 
partir daí que uma marca se faz, algo singular que permite encontrar uma 
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saída para a inex-sistência. Uma solidão, não sem: alguns outros, a Escola, 
um outro amor, o que cada um puder inventar com pedaços de Real. Uma 
solidão que se transmite. Como disse meu colega de cartel Conrado Ramos: 
“Permitir-se inventar a partir da solidão: fazer laço, na medida em que 
fazer laço é syn thoma (juntar partes). Afinal, a Escola não é efeito do fim 
da solidão, mas da solidão do fim.” Isso, a meu ver, é o que faz uma Escola. 
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Por uma escrita de gozo 
possível: a travessia 

de uma análise

•

Ana Paula Pires1

Acordei lembrando uma das cenas finais de O Piano, filme de Jane Campion, 
em que a personagem, depois de passar por uma série de dificuldades, de 
deslocamentos físicos e psíquicos, de ser tomada como objeto, de fazer-se 
muda, de tornar-se sintoma de um homem que a ama, de entrar na dialé-
tica do desejo, de ter seu dedo violentamente cortado, vê-se partindo com 
seu parceiro amoroso e com sua filha de volta para seu país e tendo que 
abandonar seu piano, símbolo do que se fez na vida, de seu gozo e de sua 
voz para poder prosseguir. Determina-se a fazê-lo, mas quando o piano vai 
ao mar, coloca o pé no laço e mergulha com ele profundamente. Depois de 
um tempo, solta seu pé do nó e emerge: “que morte!... que destino!... que 
surpresa! Minha vontade escolheu a vida? Contudo, ela me assustou. Como 
a muitos outros [...] Estou aprendendo a falar. O som é tão ruim que eu me 
envergonho. Só treino quando estou sozinha no escuro. À noite, penso em 
meu piano e em sua sepultura, no oceano. E às vezes, em mim mesma, 
flutuando sobre ele. Lá embaixo tudo é tão quieto e silencioso, que me faz 
dormir. É uma estranha canção de ninar. Tinha que ser... é minha.” Um 
gozo largado, uma localização, um nó, uma escolha.

Joyce faz uma escolha e, nisso, como eu, é um herético. [...] É preciso 

escolher a via por onde tomar a verdade. Ainda mais porque a escolha, 

uma vez feita, não impede ninguém de submetê-la à confirmação, ou 

seja, de ser herético de uma boa maneira (LACAN, 1975-76, p. 16).

Para começar a pensar neste texto, lembrei-me do circuito percorrido 

1  Psicanalista. Membro do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo.
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por mim em relação a esse seminário. Um sorteio em 2008 inicia uma fala 
para os colegas de formação continuada; uma apresentação num evento 
sobre a Irlanda, na Livraria Cultura; um encontro em Mogi, tematizando 
os nós; hoje. A cada vez, muitas anotações antes de esboçar um caminho 
do pensamento e, surpreendentemente, a cada vez um trajeto muito dife-
rente bordejando as mesmas questões. Estudar o Seminário 23 supõe uma 
jornada de idas e vindas, cheia de percalços, entendimentos equivocados, 
falsos furos, imaginarizações, desconstruções e recomeços, amarrações 
que tentam uma síntese sempre muito parcial. A minha questão: por que 
Lacan usou Joyce como paradigma da forma pela qual um falasser pode 
fazer um certo nó com seu sintoma que permita uma invenção criativa de 
tal ordem que chegaria a dispensar os efeitos de uma análise, já que este 
enodamento é no que melhor se pode chegar ao seu final? De que forma 
Joyce, o sinthoma – como Lacan chamou a obra joyceana e seus efeitos 
sobre seu autor – pode nos ajudar a esclarecer algo sobre o fim de análise?

O que sabemos: Lacan usou Joyce para falar sobre o quarto nó, que chamou 
de sinthoma, hipotetizando que o irlandês pôde prescindir do pai porque 
soube fazer da escrita seu artifício, o que permitiu corrigir uma falha na 
sua cadeia RSI. Lacan sugere uma psicose quando mostra como Joyce tinha 
falas impostas, estabeleceu uma relação de parceria imaginária com sua 
mulher, Nora, (de modo a fazer uma equivalência estabilizadora por meio 
desta relação, sobre a qual Lacan chegou a dizer que ali existiu relação 
sexual), não acreditava ter um corpo, que parecia às vezes lhe escapar em 
episódios por ele relatados e usava a língua de forma tão extraordinária, 
que permite pensar uma relação particular com o simbólico. Lacan usará, 
então, Joyce como paradigma do que foi possível inventar a partir de uma 
estrutura aparentemente psicótica e que faz pensar no que é possível in-
ventar em qualquer estrutura para poder ir além do mito, da consistência 
estabilizadora que o Nome-do-Pai tem. 

Joyce não crê em seu corpo, não crê em seu pai e, portanto, vemos como 
ele pôde ter um nome, um sintoma, como diz Godino Cabas: “sem recorrer 
à clássica manobra de salvar o pai ou de sustentá-lo... ora o justificando, ora 
o acusando, ora o criticando, ora o idealizando” (p. 211). A possibilidade 
de não confundir o pai simbólico com seus atributos, não acreditar no mito 
familiar, não fazer do significante ímpar o semblante paterno. Daí Lacan 
dizer que a arte de Joyce “não imita o inconsciente, mas fornece o modelo 
dele” (1979/2003, p. 564). Modelo de como o falasser se confunde fazendo-se 
nó a partir dos efeitos de sentido do real. E como “o inconsciente é um saber 
enquanto falado, como constitutivo do UOM e a fala [...] define-se aí como o 
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único lugar em que o ser tem um sentido” (ibid., p. 561). Daí a importância 
da fala numa análise e a vontade de Joyce de que seus textos fossem lidos.

O que Joyce fez com seu nome – essa invenção da qual fazem parte sua 
escrita e o conjunto de enigmas que ela porta – mas também o que produz 
em seus leitores, um tipo de relação com sua obra (de tentativa de decifra-
ção, de deslumbramento, de gozo na escuta, de alteridade que se impõe, 
no sentido de percebermos ali a dimensão da Outra língua), traz à luz uma 
forma de fazer laço em uma situação de precariedade estrutural. Lacan 
considera que é graças à falha no nó de Joyce e sua costura reparadora 
que vemos em sua obra o inconsciente ligado ao real. Mostra o que o autor 
inventou para gozar com esta escrita que, no entanto, não deixa de fazer 
furo. Isso é o que se passa no final de uma análise: como o falasser pode 
gozar de suas marcas que vieram do Outro, que ressoam em seu corpo 
pulsional, que jamais se apagam e que, no entanto, podem a partir de uma 
transformação topológica, adquirir outro estatuto?

A análise permite a separação dos gozos que é possível graças à forma-
ção nodular e, com o furo desenvelopado, não tamponado pela fantasia, 
verificado, o sintoma pode ser levado a seu real pulsional. Dessa forma, 
quando o sintoma adquire estatuto de letra homóloga ao objeto a, produz-se 
a travessia da fantasia e a localização da pulsão como eco dos efeitos da 
linguagem no corpo. Para esclarecer como isto ocorre, vamos à topologia 
dos nós. Segundo Granon-Lafont:

 
As superfícies e os nós tratam das possíveis articulações entre os 

elementos de uma estrutura [...] Os nós, em contrapartida, apoiam-se 

unicamente sobre a operação de corte [...] e o corte dá conta do ato 

analítico, essencialmente a interpretação (p. 109). [...] Existe toda 

uma dialética entre a preparação de uma superfície por transformação 

contínua de seu desenho, até a brusca aparição de um acontecimento, 

de um ato, de uma operação, de uma mudança de estrutura desta 

superfície e de seu espaço criado pelo mergulho. Esta dialética entre 

a continuidade do idêntico até o idêntico por uma ruptura estrutural 

é essencial à nossa abordagem da topologia (p. 23).

 Continuidade e ruptura, tempo, repetição, escansão, o significante não 
idêntico a si mesmo. Lacan extrai da obra de Joyce todos esses temas e fe-
nômenos. Os acontecimentos-epifanias, a língua inglesa-gaélica-outra em 
que Joyce se apoia para fazê-la nunca mais a mesma na sua posição crítica 
em relação à tradição mítica, folclórica irlandesa e a opção de submissão à 
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colonização, às palavras impostas.
Lacan, como Joyce, usa a lógica e lalíngua para subvertê-la e fazer apare-

cer nela sua fala, seu sintoma, sua posição. Para isso, como numa análise, 
é preciso um percurso. Há certos cortes na superfície que criam nós. O nó 
escreve a partir de um buraco no centro, onde o inconsciente faz turbilhão. 
A forma como cada um enoda sua história, e os efeitos da lalíngua sobre o 
corpo acabam por forjar (criar e falsificar) uma consistência em que se crê, 
um corpo para chamar de seu, um sinthomem, o que há de mais singular em 
cada um, seu “há do um” que permite ao falasser suportar sua ex-sistência.

Conforme Granon-Lafont, a fantasia “está no cerne dessa passagem, da 
superfície aos nós” (p. 111) e daí sua importância na direção do tratamento, 
ao menos na neurose. Vemos isso no quadrângulo do ato e em uma das 
definições de final de análise em Lacan: a travessia da fantasia. Ainda se-
gundo a autora, se na matemática o corte serve para classificar e enumerar 
as superfícies, 

Lacan subverteu completamente essa lógica, apoiando-se na vontade 

de operar sobre a superfície, de nela produzir uma história, de fazer 

com que ela seja atravessada por um movimento, de dar permissão 

à palavra para que assim ela saia da disposição atemporal das es-

truturas (p. 110). 

Como sabemos, isso não ilustra relações, mas as cria. Cria sentido, cria 
corpo. Se o sujeito é o efeito dessa exclusão, efeito de cadeia, subposto ao 
significante que o marca, podemos ler aqui o que Lacan fala dessa criação: 

[...] a história nada mais é do que uma fuga da qual só se narram 

os êxodos. Através do seu exílio, [Joyce] sanciona a seriedade de 

seu julgamento. Somente deportados participam da história: já que 

o homem tem um corpo, é pelo corpo que se o tem. [...] Deixemos 

o sintoma no que ele é: um evento corporal, ligado a que: a gente o 

tem (aqui Lacan faz uma lalação)... Isso pode até ser cantado e Joyce 

não se priva de fazê-lo (1979/2003, pp. 564, 565).

Sair da atemporalidade da estrutura e, por meio da palavra produzir uma 
história. Isso se faz numa análise e também na constituição subjetiva. Ao 
colocar os ditos em movimento, pela lógica de um necessário, chegamos 
ao impossível de dizer. Mas não sem o dito. Diz Lacan:
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Para que um dito seja verdadeiro, é preciso ainda que se o diga, 

que haja dele um dizer [...] Assim é que o dito não vai sem o dizer. 

Mas o dito sempre se coloca como verdade, nem que seja nunca 

ultrapassando um meio-dito, [...] o dizer só se emparelha com ele 

por lhe ex-sistir, isto é, por não ser da diz-mensão [dit-mension] da 

verdade (1976/2003, p. 449).

Conrado Ramos, em seu texto “O périplo do sintoma no continente do nó 
borromeu” esclarece, lembrando os discursos, que:

[...] de S1 no lugar de produção para a no lugar de causa (agente no 

discurso), localizamos o gozo do sintoma no final de análise (gozo 

opaco, por excluir o sentido), na sua qualidade de função, ou seja, 

como recurso para precipitar a lalíngua na letra, tendo em vista que 

há uma impossibilidade real entre o S1 produzido (gozo do sinto-

ma, campo da decifração) e o saber (S2) no lugar da verdade (e que 

constitui a própria lalíngua) (p. 86). 

Esta precipitação de lalíngua na letra pode ser ouvida na obra de Joyce. 
E quais giros no discurso fazem com que, pelo funcionamento do incons-
ciente estruturado como linguagem se chegue ao inconsciente real, a uma 
localização do signo de gozo, um “aqui se goza”, um saber no nível da 
substância gozante sobre o que da lalíngua marcou o corpo contingencial-
mente e que não cessa de não se escrever, necessariamente, num sintoma? 
A função de se localizar esse gozo é poder usá-lo logicamente. O recurso 
que o analista tem para isso: o equívoco, o absense, a homofonia, o que 
está fora do sentido.

Por que usar Joyce para falar disso?
É que Joyce escreve no limite do ilegível. Diz Jacques Aubert em “Joyce 

com Lacan” que Finnegans Wake é um caso particular de um ilegível que 
é legível. O leitor fica preso num gozo ao ler, assim como Joyce gozou ao 
escrever. Ele explica que, se o inglês já é uma língua oportuna ao equívoco, 
mais ainda a condição do irlandês falando o inglês. Seu sotaque aumenta 
as homofonias e torna os irlandeses ridículos e estúpidos aos olhos dos 
ingleses com seus 

[...] traços favoráveis ao equívoco, ao engano ou ao desprezo. [A 

língua inglesa ouvida/falada por Joyce] faz essa equivocação através 

de um nó, uma imbricação do escrito e do som, da letra e da voz. 
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[Joyce escreve] não a identidade de um som e sim o desvio, ou seja, 

justamente essa dimensão do equívoco, não para dizer que o sentido 

está posto de lado, mas que ele suscita uma pergunta (p. 120).

Vemos como Lacan vai-se dando conta no decorrer do seminário de que 
é preciso um nó ex-sistente para que os outros três se sustentem juntos. É 
isso que caracteriza a cadeia borromeana: separa-se um elo, todos neces-
sariamente se separam. Se no começo ele pensa no imaginário como con-
sistência, no simbólico como furo que insiste e no real como ex-sistência, 
acrescenta depois a esta ideia o fato de que todos os elos são homogêneos, 
não há prevalência de um sobre o outro, não é possível distingui-los em sua 
função na cadeia, uma vez que os três têm uma consistência, um furo pelo 
qual entram ou saem uns dos outros enodando-se e é por um ex-sistir em 
relação aos outros que esses outros se amarram. Tal constatação é muito 
clínica e permite pensar uma série de fenômenos que podem aparecer no 
falasser quando, por exemplo, um nó se desata. É esta intrusão do ex-sistente 
que temos nas alucinações, nos delírios e também nas epifanias e em mo-
mentos de muita angústia numa estrutura neurótica, por exemplo. Lacan 
insiste em que os nós criam as relações, não as ilustram. Portanto, saber 
amarrar seu sinthoma, seu nó, é algo que se espera num final de análise.

Segundo Granon-Lafont: 

É nó todo entrelaçamento de fios que necessita de um corte para que 

ele desapareça. Do mesmo modo, o corte conduz, topologicamen-

te, ao nó: há cortes sobre a superfície que criam nós. O resultado 

da operação de corte é um nó (p. 110). [...] com o nó borromeano 

coloca-se a questão da criação do sentido e de suas relações com o 

inconsciente e o sintoma (p. 137). 

Percebemos aqui que Lacan propõe com os nós um operador para pensar-
mos o papel da interpretação como corte na clínica psicanalítica. Com ele 
podemos acompanhar as transformações contínuas na mesma estrutura, 
suas equivalências, o que pode significar – por exemplo, numa torsão – um 
lugar vazio que aparece cernido (amarrado ou não), como um evento pode 
produzir uma desarticulação que desencadeia uma estrutura aparentemente 
organizada e, especialmente importante para nós, como nota Darmon,

Essas cirurgias podem dar conta muito bem, por exemplo, dos efeitos 

sobre toda a estrutura de uma interpretação analítica concebida como 
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operação sobre o nó, transformando uma superposição em um ponto. 

Esse ponto, sendo ele próprio mítico, resultando de um achatamento, 

visto que se trata aqui de relações de vizinhança (p. 244).

O que há de notável em Joyce é o que ele fez com o que ex-sistia na sua 
amarração singular dos registros RSI, a escolha de Joyce, sua heresia. Ele 
permitiu uma mostração de sua lalíngua, como ele amarrou com uma es-
crita singular, possível, “a integral dos equívocos que sua história deixou 
persistirem nela” (LACAN, 1976/2003, p. 492). A letra joyceana mostra 
esse gozo ex-sistente, que não se escreve e que, no entanto, caso se possa 
fazer deste impossível um furo que lhe cause, torna possível gozar com 
seu inconsciente.

Mas não sem muito trabalho. Disso fez sua vida nas inúmeras reinscri-
ções de seus textos, especialmente com Finnegans Wake, work in progress, 
trabalho que parece sem fim, talvez por seu sinthoma depender deste saber 
fazer constante e objetivado. Joyce conseguiu a proeza de manter a exterio-
ridade da língua do Outro, sua extimidade, seu elemento inassimilável, não 
permitindo a seus escritos o senso comum, a significação fácil, o sentido 
penteado em suas fórmulas batidas. Desarticula, desmantela a língua pró-
pria, interfere nela, enfia pedaços de outras línguas e, no entanto, mantém 
íntimo contato com sua tradição, o que nos permite gozar com ele desta 
alienação/separação com o que nos determina. Dessa forma, permite dar 
outro uso à língua em que escreve, usá-la até gastar. Joyce parece poder 
se orientar pelo real sem sentido, manter-se à deriva, num sentido nunca 
esgotado, mostrando sempre sua hiância, aquilo que não cola, que alude, 
o dizer que vem junto com o dito, toda a potência da palavra organizadora 
de toda sorte de equívocos, homofonias, jogos de palavras, desentendidos. 
Contra a significação, encontra o sentido, a orientação pelo real. “Encontrar 
um sentido implica saber qual é o nó, e emendá-lo bem graças a um arti-
fício” (LACAN, 1975-76/2007, p. 71).

“O inconsciente tem um sentido” (ibid., p. 125). Se não acreditássemos 
nisso, desprezaríamos a descoberta de Freud. Mas que sentido? O que decanta 
como significação? Uma orientação? Este real que há no inconsciente, fora 
do simbólico, está, como equívoco entre o real e o imaginário.

Conseguimos ter uma ideia melhor de como o dizer não vai sem os ditos 
graças à escrita joyceana. Referindo-se ao falasser, diz Lacan no Aturdito: 
“seus ditos só podem completar-se, refutar-se, inconsistir-se, indemonstrar-
-se e indecidir-se a partir do que ex-siste das vias de seu dizer” (1976/2003, 
p. 469). 
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Como usufruir disso que mostra Joyce? Disso que Lacan faz com os nós 
borromeanos? Tendo savoir y faire para suportar o descaminho, sem medo 
de se perder muitas vezes. Assim o fez Lacan (1975-76/2007) e neste semi-
nário escancara seu trabalho árduo, sempre renovado e suas limitações, 
que vão ficando mais claras em cada abertura de capítulo:

Se as análises fossem levadas tão a sério quanto me dedico a preparar 

meu seminário [...] para tanto seria necessário que tivéssemos na 

análise [...] o sentimento de um risco absoluto (p. 44). [...] Não está 

lá essas coisas e vou dizer porquê. É que estou ocupado em absorver, 

em torno da obra de Joyce, a enorme literatura que ele provocou (p. 

75). [...] Não resolverei essa questão hoje, o que não me impede de 

começar a tentar me situar... (p. 76). [...] Na falta de outros recursos, 

opero com os nós (p. 79).

Pede colaborações para sua busca e diz:

Começo a fazer o que a palavra busca implica, ou seja, girar em cír-

culos [...] havia um tempo em que [...] dizia como Picasso – eu não 

procuro, acho. Agora me custa mais trilhar o meu caminho (p. 88). 

[...] eis-me reduzido a improvisar (p. 101). [...] A única desculpa que 

tenho para lhes dizer alguma coisa hoje [...] é que isso vai ser sensato. 

[...] não realizarei o que queria e que seria lhes dar um pedaço de 

real [...] limito-me a dizer que há algo de sensato que pode servir, 

provisoriamente. Mas esse provisório é frágil. Não estou certo de 

quanto tempo isso poderá servir (p. 116). [...] Da última vez, estava 

tão enredado entre meus nós e Joyce, que não senti a menor vontade 

de falar disso com vocês. Estava embaraçado (p. 139).

Claudia Lemos, em recente palestra em nosso Fórum, propôs fazer da 
prática da homonímia um modo de pensar e teorizar a psicanálise. A ho-
monímia inclui tanto a homofonia quanto a homografia, isto é, palavras que 
têm formas iguais, mas diferentes significações. A paródia, a assonância, 
os trocadilhos, as alusões estão, de fato, no dia a dia da clínica e da fala 
poética. Lembrando de algumas formações que ouvi ultimamente: “sinceri-
cídio”, “bailarinda”, “adorante”, “ela não era importada comigo”, “sorte de 
comediante”, “eu estou empedrada” (ao invés de empregada), “incomperre” 
(no lugar de interrompe), “uísquecimento” do Chico Buarque...

Termino contando um curioso fenômeno que me ocorreu durante a feitura 
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deste texto. Eu acordava com uma frase pronta na cabeça, quase como 
um comentário, uma espécie de frase inaugural que serviria como ponto 
de partida do texto, como uma abordagem possível diante da proliferação 
de palavras pelas quais ia sendo inundada a cada aproximação do texto 
de Joyce. Como se, para abordar tal campo, o trabalho acordada fosse in-
suficiente. Era preciso jogar o jogo do inconsciente e fazer algo com isso 
também, novamente, finnícius, again, revém, de novo.

Um sonho, um ato falho, um corte: acordo e digo: “sonhei com a Cris B. 
... não, não, com a Cris S. ...”. Uma interpretação: “está sonhando com a 
agenda?” Entro no banho, interrompida, com pressa, achando meio graça. 
Então lembro que ia dizer “com a Cris S. e com o C.”. Mas que também 
sonhara com a Cris. I. e com a Cris P., com o cartel num casamento e que 
a Cris me mostra um caroço em seu braço e faz um movimento de desli-
zar com o dedo: “C”. Ela diz que foi ao médico e disse que falou para ele: 
“desliza” e ele perguntou “medicaliza?”. Eu digo, empática com a amiga, 
“eu também ando mordendo meus desdentes”.

Penso em seguida: “por que sonhei com C? O que tem a ver? Estou lendo o 
Seminário 23, Joycê...”. Joy, alegria, joissance, gozo com a letra, j’oui-se, eu 
ouço sentido. Joy-se, divirta-se. Lembro-me de outra colega, que me vendo 
estudando muito para preparar o texto, diz algo como: “largue os textos, 
fale da clínica, ouça sua voz”. Ouça-se, ouça C...e continua. Fim, again.
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Impassainte

•

Ronaldo Torres1

Ocorreu-me este segundo nome, “Impassainte”, que seria uma maneira de 
me referir ao Seminário XV, aquele que Lacan nomeou “Ato Psicanalítico”. 
Durante algum tempo, quando tive oportunidade de trabalhar sobre o 
Seminário, fui marcado por esse aspecto que está ali presente, que se refere 
a um impasse que Lacan constrói naquele ano de trabalho. Refiro-me a um 
impasse para seu próprio ensino, o que não é muito fácil de acompanhar, 
pois, em uma primeira visada, o que está posto no Seminário é algo que vai 
além do impasse, exatamente aquilo que Lacan busca dar conta com o ato 
psicanalítico. Vocês se lembram, o ato psicanalítico, em sua formalização 
mais precisa, é o ato de saída diante do impasse, a passagem de analisante 
a analista.

Então, qual seria o impasse para seu ensino? Entendia que ele poderia ser 
encontrado em certa tensão, que já vinha se apresentando a Lacan desde o 
Seminário da Angústia, mas que ali no Seminário XV encontrava seu ápice. 
Isto se colocaria pela constatação de que na experiência psicanalítica há um 
ponto limite do sujeito; esse ponto de retorno do sujeito sempre ao mesmo 
lugar, que exige um tempo de voltas da demanda, mas que é o vértice cuja 
lógica corresponde à construção da fantasia. Outra maneira de falar disso 
é dizer sobre a experiência do sujeito suposto saber. Trata-se primeiro de 
uma suposição do sujeito ao saber, saber do qual ele é efeito (entrada em 
análise), e depois de uma redução (no sentido matemático) desse sujeito ao 
saber mínimo, ou a um saber que evidencia que nada mais pode fazer sem 
que faça o sujeito retornar ao mesmo ponto. Ou seja, o ponto máximo até 
onde o sujeito mínimo pode chegar: a maximinização do sujeito.

Assim, vê-se como se articularam, ao final, as duas formas pelas quais 
Lacan soube localizar o sujeito: 1. representado por significante para outro 
significante; e 2. fixado na montagem da fantasia. De certa forma, referia-me 
no parágrafo acima a um processo de redução, que leva a primeira posição do 

1  Psicanalista. Membro do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo.
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sujeito (ou posições na cadeia) ao encontro do fato-de-estrutura de que seu 
deslizamento pelos significantes é sustentado e reduzível à sua posição fixa. 

A mencionada tensão estaria (se é que já não é uma importante tensão o 
sujeito encontrar-se com seu próprio limite) localizada entre os elementos 
que jogam no referido percurso da suposição do sujeito ao saber, e aquilo 
que Lacan propõe como elemento de saída do impasse: o ato. O ato é aquilo 
que rompe com as coordenadas simbólicas que determinam a posição do 
sujeito desde seu encontro com a linguagem, ou, de outra forma, aquilo 
que “consiste na queda do sujeito suposto saber” (LACAN, 1967-68, aula de 
10/01/68). Há, portanto, uma antinomia entre sujeito e ato; quando há um, 
não se encontra o outro. “Pois desse des-ser instituído no ponto do sujeito 
suposto saber, ele, o sujeito no passe, no momento do ato analítico, nada sabe 
a seu respeito” (LACAN, 1967-68, aula de 10/01/68). O que não quer dizer 
que um não implique o outro, uma vez que, por exemplo, o sujeito é efeito 
de um ato em sua constituição e o ato de final de análise é condicionado 
(condição necessária, mas não suficiente) à cura do sujeito a qual me referi.

 Então insisto, qual é o impasse se aí está o passe? O impasse está em 
se propor o passe dessa maneira. Porque isso abre questões tão singelas 
quanto complicadas. Podemos levantar todas essas indagações a partir do 
ato: o que é uma estrutura sem sujeito? O que é uma estrutura sem o Outro? 
O que é a transferência depois do ato (o que é o mesmo que perguntar: o 
que é a transferência sem o SSS)? Ao final das contas, o que é o próprio 
inconsciente a partir de então? E talvez a maior questão de todas: o que é 
dirigir uma análise a esse fim? Um fim no qual encontramos exatamente 
aquilo que não se articula, que não se dialetiza, não faz laço? E além: o que 
é isso que permite que se dirija uma análise, a partir do ato, como aquilo 
que não faz laço? 

Entendo que Lacan estava atento e sensível a isso e foi o primeiro a abordar 
esse conjunto de problemas quando mencionou o horror ao ato (LACAN, 
1967/2003, p. 286). Claro, o horror ao ato está certamente articulado à cas-
tração do Outro e à perda correlata do apoio imaginário de se dar um ser ao 
sujeito. Mas me parece mais contundente, em relação ao horror, o próprio 
ato que implica a destituição subjetiva. Lembremos que o paralelo que faz 
Lacan ao ato psicanalítico é sempre à passagem ao ato em sua dimensão 
mais dramática: o suicídio como abolição subjetiva. Assim, diversas vezes 
Lacan se questionou sobre o que poderia levar alguém que provou do horror, 
dirigir uma experiência para essa orientação.

Outra maneira de dizer isso seria indicando como no Seminário XV, Lacan 
chegou a um impasse entre simbólico e real que a noção de ato não superou, 
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mas, ao contrário, apenas escancarou sua fratura. O que quer dizer que 
mesmo com o passe, sobrava o impasse das consequências do passe. Resta 
saber, então, o que fazer com essa fratura.

Adianto que Lacan certamente não a reduziu, calcificou, juntou ou rejun-
tou, mas, pelo contrário, a sustentou a partir de uma mudança de posição 
que fez dessa fratura algo completamente diverso.

Até aí nada de muito novo, pois sabemos como aquilo que ficou conhecido 
como teoria dos discursos sucedeu diretamente o trabalho que Lacan havia 
feito sobre o ato até então. 

O que se colocou com novidade, ao menos para mim, foi poder identificar, 
no retorno ao Seminário XV a partir do cartel de que participo, que as bases 
e os alicerces para a teoria dos discursos já estão lançadas neste seminário. 
Isto reconfigurou as coisas. Daí que esse seminário que tinha para mim o 
nome de “Impasse”, possa se transformar em “Impassainte”. Quer dizer, 
entendo agora que Lacan não tarda em botar a trabalhar os efeitos que sua 
construção sobre o ato traz para a clínica e para seu ensino. Aliás, sobre 
isso, permito-me um pequeno parêntese. Sempre me admiro com a astúcia 
de Lacan em relação ao uso de seus seminários e do engano daqueles que 
leem em seu estilo o recurso retórico de qualquer doutrina da revelação. Ao 
contrário, cada vez se torna mais patente para mim o lugar de trabalho que 
Lacan fazia de seus seminários. Trabalho, refiro-me, fundamentalmente, 
de suas próprias questões com a psicanálise, de seus próprios impasses. 
Sem que não soubesse, está claro que era isso o que poderia tocar aqueles 
que disso se aproximavam. 

Assim, é notável como podemos dividir o Seminário XV em dois mo-
vimentos. No primeiro, Lacan leva a termo o lugar do ato na experiência 
psicanalítica, apontando todos os elementos que desembocam na possibili-
dade de levantar as questões as quais me reportei que podem ser reduzidas 
ao problema da relação entre simbólico e real ou entre aquilo que seria o 
núcleo das relações entre o universal e o singular. No segundo movimento, 
Lacan já busca responder a esses problemas no exercício de retomar essas 
relações a partir de outro tipo de enodamento.

Poderia acompanhar esse segundo movimento a partir de alguns cami-
nhos. Todavia, parece-me que o mais central se mostra pela recuperação 
imediata da lógica, como instrumento para dar tratamento a essas questões. 
Devemos notar, antes de qualquer coisa, que a lógica não aparece como um 
corpo estranho para resolver o problema, mas antes, podemos dizer que a 
lógica era a própria constituição do impasse. Lembremos, como já disse, da 
lógica como o próprio limite do sujeito na fantasia (Seminário XIV). Ou seja, 
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o problema estava em que a lógica, que sempre foi a lógica do significante 
(e que nunca deixará de ser, mas de forma renovada), não poderia alcançar 
aquilo que se colocaria para além do significante. Neste ponto o que estaria 
para além da lógica se situaria no campo da ética, como aquilo que romperia 
as coordenadas simbólicas, que estariam sempre articuladas, na dimensão 
do sujeito, à alienação. Portanto, se há uma recuperação da lógica nesse 
momento é para fazer dela algo distinto. No resumo do Seminário em 
“Outros Escritos” encontramos: “Na ética que se inaugura pelo ato analí-
tico a lógica manda, isso é certo, por nela encontrarmos seus paradoxos” 
(LACAN, 1968/2003, p. 376). 

É a esses paradoxos que Lacan se dirigirá. O paradoxo do ato, que não 
pode ser dito, mas que não deverá se furtar ao laço. Não é por acaso que 
encontramos a seguinte afirmação de Lacan: “O ato psicanalítico, se é um 
ato, e foi precisamente daí que partimos desde o ano passado, é algo que 
nos levanta a questão de articulá-lo, de dizê-lo, o que é legítimo e, mais 
ainda, o que implica consequência de ato, na medida em que o ato é, por 
sua própria dimensão, um dizer” (LACAN, 1967-68, aula de 17/01/68). De 
onde sublinho já a presença dessa convocação ao “dizê-lo” e sua dimensão 
de um “dizer”, que bem sabemos como chegará a “O Aturdito” em 1973. 
Tomo a lógica aqui como essa recusa ao recuo em articular, em dizer, aquilo 
que é da dimensão do ato que é relativo “ao que é, ao que vai acontecer 
no ângulo do sujeito, do sujeito suposto saber riscado do mapa” (LACAN, 
1967-68, aula de 24/01/68). Ou “É certo que, no ponto onde estamos, que 
é este onde o ato define por seu corte a passagem onde se instaura, onde 
se institui o psicanalista, é inteiramente claro que temos que repassar 
pelo modo de verificação que constitui para nós uma interrogação lógica” 
(LACAN, 1967-68, aula de 07/02/68). 

E esse caminho retomado pela lógica já anuncia que é à estrutura de 
discurso que Lacan assinala. Ele diz: 

Assim, as coisas se passam, e isso evidencia que todo discurso produz 

atos como efeitos. Se houvesse apenas a dimensão de discurso, isso 

deveria propagar-se mais rápido. Justamente o que é preciso desta-

car, é que salta aos olhos que esse discurso que é o meu tem essa 

dimensão de ato, no momento em que falo de ato. Pensando bem, 

esse é o único motivo da presença das pessoas que estão aqui. Não 

estamos no plano de prestações de serviços universitários, não posso 

lhes oferecer nada em troca de sua presença. O que os diverte, é que 

vocês sentem que algo se passa (LACAN, 1967-68, aula de 24/01/68).
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Posso considerar que há certa clareza de que o que Lacan se propõe a 
partir de então é, pela estrutura dos discursos, formalizar, ou seja, fazer 
uso da lógica, para escrever o laço a partir do impossível da relação sexual. 
O que o ato indica é que o próprio laço é uma resposta ao impossível da 
relação sexual, mas que a fantasia não é a única resposta possível a este 
impossível. Lacan fará uma descrição precisa de como a fantasia ocupa 
determinado lugar na lógica naquilo que envolve o que é do campo do 
homem e da mulher:

É por isso que as coisas vão mal, desde aquela época, em relação a esta 

perfeição que se imaginaria como sendo a conjunção dos dois gozos. 

Na verdade, estou seguro, é deste primeiro simples reconhecimento que 

resulta a necessidade da mediação, do intermediário dos desfiladeiros 

constituídos pela fantasia... e que se inserem precisamente nesta 

distância para sempre estabelecida entre os dois gozos (LACAN, 

1967-68, aula de 21/02/68).

 
Lacan proporá então uma noção de estrutura completamente subvertida 

tal como será apresentada no início do Seminário XVI, “De um Outro ao 
outro”, tal que ela porte, de alguma maneira, o real. Que a estrutura traga 
em si, na sua escrita, o impossível da relação sexual. Na última aula do 
Seminário XV, dirá: 

O que Lacan ensina quer dizer que o homem e a mulher não têm 

nada a ver. Não ensino isso; é verdadeiro. Textualmente, eles não 

têm nada a ver juntos. É justamente porque eles não têm nada a ver 

que o psicanalista tem algo a ver com esse negócio (vamos escrever 

no quadro), STAFERLA [cette affaire lá]. É preciso também saber 

usar uma certa forma de escrita [grifos nossos] (LACAN, 1967-68, 

aula de27/03/68).

Staferla que equivoca “esse negócio” com “esse caso” no sentido da 
relação sexual. Não terei espaço neste trabalho para desenvolver todas as 
consequências dessa passagem do ensino de Lacan, no que toca às questões 
que foram anteriormente levantadas. Também acho que nem todas elas 
possam de fato encontrar tratamento já no Seminário XV, e penso ainda 
que há questões que ainda estão por ser mais bem debatidas. Mas não deixo 
de indicar que é a partir desse seminário que será possível a Lacan, mais 
à frente, pensar no parlêtre em diferença ao sujeito, na transferência sem 
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o sujeito suposto saber, em um saber sem sujeito, em uma estrutura sem 
o sujeito representado por um significante a outro ou fixado na fantasia, 
no inconsciente real em diferença ao simbólico e, fundamentalmente, em 
um tipo de laço que possa abarcar essa passagem que Lacan nomeou ato 
psicanalítico e que possa dirigir uma cura. Todavia, é importante sempre 
lembrar que o passe, ou seja, a saída do impasse, não se dá pela troca de 
uma fixão por outra, mas, ao contrário, pela queda da fixão. Muito menos 
que o passe seja a saída da não relação sexual que a fantasia buscava 
escrever, para um discurso em que ela seja escrita. O que se pode talvez 
escrever é o impossível da relação sexual, conquanto que seja a cada vez, 
segundo a contingência. Portanto, há uma diferença entre o impossível da 
relação sexual, que não cessa de não se escrever e a escrita do impossível 
da relação sexual, que é sempre contingente. E é por este modo que gostaria 
que esse impassainte que propus fosse tomado. Talvez o passe só tenha seu 
estatuto enquanto tal se for a cada vez, ou seja, se guardar esse efeito de 
tempo verbal do sainte do impasse.

Lacan termina o seminário indagando sobre a vida privada do analista. 
Em um primeiro nível, assimila a vida privada à fantasia. E daí retira que 
“o analista não tem mais vida privada”. Mas ele não para por aí. Retoma a 
vida privada por um plano totalmente diverso onde a vida privada, referente 
ao analista, tem um papel que

é justamente o que acabo de levantar, a saber, o da consistência de 

um discurso. É justamente porque o analista, até agora, não sabe 

sustentar o discurso de sua posição que ele faz qualquer outro. Ele 

faz esse tipo de ensinamento que é como todos os ensinamentos, 

embora o seu não devesse parecer em nada com os outros, como nada 

de outro... Ensinará tudo, não importa o que, salvo a psicanálise. 

Por outro lado, isso porque tomei o cuidado de começar tomando 

as coisas ao nível mais rasteiro, a saber, o que pode parecer menos 

contestável, e mostrar que a psicanálise justamente o contesta, é 

impossível escrever, se não for a maneira de uma provocação, “todos 

homens amam a mulher” e “todos os psicanalistas desejam saber”. 

O que faz o estatuto do analista é, com efeito, uma vida que merece 

ser chamada de privada, quer dizer, o estatuto que ele se dá é pro-

priamente aquele onde se manterá a autorização (LACAN, 1967-68, 

aula de 27/03/68).
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É por isso que Lacan sempre assimilará a transmissão à formalização, 
transmissão que, aliás, dá nome ao cartel que causou este trabalho. Pois 
não se trata de formalização como aquilo que porta o todo saber, mas a 
dificuldade de uma formalização que transmita o saber integralmente, ou 
seja, o saber como não-todo. Entendo que o seminário do ato analítico abre 
à psicanálise a possibilidade dessa formalização, mas sempre a cada vez, 
como a ordem de um dizer.
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O analista deve se ausentar de 
todo ideal do analista1

•

Silvia Franco2

“Eu sei menos do que acreditava saber, sinto-me interpelado por 

um grande número de incertezas sobre o que dizemos e fazemos a 

propósito do passe e, correlativamente, aumenta o horizonte do que 

devo trabalhar” (MONCENY,3 in: Wunsch no 10, p. 69).

“[...] a Escola não é apenas no sentido de distribuir um ensino, mas 

de instaurar entre seus membros uma comunidade de experiência 

cujo cerne é dado pela experiência dos praticantes” (LACAN, Outros 

Escritos, 2003, Anexos, p. 571).

O que apresentarei hoje para o nosso debate não é um trabalho, mas 
algumas questões em relação à nossa experiência com passe na EPFCL 
(Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano). 

Temos trabalhado intensamente no Fórum São Paulo e na nossa Escola 
para colocar a experiência efetiva do passe no cerne da nossa comunidade, 
não sem as dificuldades inerentes a este trabalho. Com essa finalidade temos 
discutido os trabalhos produzidos pelos cartéis do passe, dos AEs (Analistas 
de Escola) e dos passadores em torno dessa experiência.

Essa produção nos permite afirmar que não existe “um percurso analítico 
ideal”, não existe “sequência-tipo do passe” e que a experiência do passe na 
EPFCL revela uma multiplicidade de passes e finais de análises que permi-
tem, em alguns casos, constatar as condições singulares da emergência do 
desejo do analista e como “cada passante encontra sua solução”. 

1 LACAN, Jacques. O seminário, livro 8: A transferência. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 
1994, p. 371.
2 Psicanalista. Membro do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo. Analista Membro da 
Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano.
3 Membro da CIG – 2008-2010.
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Uma das questões que proponho discutir hoje é como acolher essa varie-
dade de passes na nossa Escola. Trata-se, no meu entender, de uma questão 
política que tem consequências éticas, epistêmicas e clínicas. Como manter 
essa multiplicidade inerente a uma experiência que leva em conta o real, 
que diz respeito ao não-todo e que permite acolher dizeres singulares que 
nomeiam o limite do saber? É uma escolha que leva em conta a doxa como 
real, real que orienta a experiência analítica (cf. LACAN, O Aturdito, 2003, 
p. 484).

Outra escolha possível para acolhermos essa variedade de passes e as di-
ficuldades próprias a este dispositivo é tentarmos ordenar essa experiência,4 
seja à revelia do que ela permite entrever, e/ou, recorrendo a uma “consis-
tência” dada ao ensino de Lacan, para ditar, segundo o discurso do mestre 
“o que se espera” e “o que não se espera recolher do passe”.

O modo de tomar o ensino de Lacan, privilegiando uma parte desse en-
sino, em detrimento de outro e os ideais que surgem no analista, podem 
impedir que o singular dessa passagem de analisante a analista possa ser 
transmitido e, como já sabemos, influenciar no que é dito e no que é ouvido 
nos passes, o que pode impedir que o passe continue a causar um novo 
saber (o que possivelmente pode nos levar a recolher sempre o mesmo) e 
ainda, apagar o seu caráter subversivo ao reduzi-lo a um rito de passagem. 
Lacan, em seu seminário, Livro 8: A Transferência (1994), é bem claro quan-
do afirma, apontando para o desejo do analista, “que o analista no final de 
seu percurso deve ter podido guardar o luto de que haveria um objeto que 
valeria mais do que os outros” (p. 381) e que “o analista deve se ausentar 
de todo ideal do analista” (p. 371). Vale lembrar que Lacan esperava que o 
passe trouxesse correção ao ensino e não que o ensino corrigisse o passe. 

Dos vários exemplos que poderia citar para deixar mais clara a minha 
preocupação em relação a essa questão, vou relatar apenas um. Recentemente 
recebi um convite para falar sobre a experiência do passe a partir de dois 
pontos: “o final de análise” e “o que é verificado no passe”. Não teríamos 
aqui um equívoco? Transmitir a partir de uma experiência singular, a pas-
sagem de analisante a analista, não é isso que se verifica no passe? Penso 
que o desejo do analista e o final de análise é o que deveria nortear essa 
experiência. Portanto, esses dois pontos deveriam ser indissociáveis.

 Na sua função de sensibilização da comunidade de Escola a clínica do 
real, o passe, segue mantendo viva a pergunta sobre o desejo do analista 

4 Um dos objetivos do III Encontro de Escola, em Paris, é homogeneizar as práticas e as 
designações.
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(cf. LOMBARDI, in: Wunsch no 8, 2010). Lacan não cessou de repetir di-
versas vezes que esperava que o passe pudesse dizer alguma coisa sobre 
o que faz alguém, após ter passado pela experiência da análise, desejar 
ocupar esse lugar. 

Em alguns trabalhos apresentados por integrantes dos cartéis do passe 
se queixam da dificuldade de verificar o desejo do analista (dificuldades 
inerentes a esse desejo); e em decorrência dessas dificuldades, se confir-
mam por um lado, a exigência (lógica) do trabalho do cartel do passe para 
extrair/cernir o desejo do analista na transmissão dos passadores; e por 
outro lado, confirmam que o novo, o inédito só pode surgir da singularidade 
de cada caso (passe).

Extraio de um trabalho de Clotilde Pascual (membro do cartel do passe), 
intitulado “Cada passante encontra a sua solução”, um pequeno recorte 
para a nossa discussão: 

Quero começar por dizer, primeiramente, o que eu esperava encontrar 

na escuta dos passes, o que eu pesquisava na leitura dos testemu-

nhos publicados, assim como a escuta dos passes pelos AEs.Uma 

destas questões é que, seguindo os textos maiores de Lacan sobre 

a passagem ao desejo do analista no passe e em seu dispositivo (o 

texto de 1967, “A proposição...”, e o texto de 1976, “Prefácio à edição 

inglesa do Seminário XI”), eu constatei que existe uma dificuldade 

para cingir no discurso do passante o que pode se referir a este de-

sejo. Para dizê-lo de outra maneira: há poucas observações sobre a 

entrada na prática analítica e o “por quê” e “como” esta entrada na 

prática se articula com o passe clínico, assim como as repercussões 

desta entrada na vida pessoal” (In: Wunsch no 8, pp. 60-61).

Em outro trabalho, não menos interessante, com o título “Verificar um 
desejo”, Sol Aparicio comenta a variedade bem-vinda dos passes e apresenta 
um trabalho sobre o desejo do analista, partindo principalmente do texto 
de Lacan de 1976, a Nota Italiana. Não vou comentar aqui este texto, mas 
apontar para o que ela discute no seu trabalho:

 [...] aqueles que dizem explicitamente alguma coisa sobre o 

desejo possante ao ato são raros. Sem dúvida, isso necessita uma 

perlaboração particularmente importante. É, em todo caso sobre a 

historização da análise deles, ou seja, sobre o articulável, que eles 

extraíram que a maior parte dos passantes centram seus testemunhos, 
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mais que sobre o momento, o como e o porquê da passagem a analista 

[grifos nossos]. (WUNSCH no 10, p. 68).

E em seguida ela pergunta:

Mas, de fato, esse desejo do analista do qual nada é enunciado não 

estaria lá, apesar disso? Não está ele justamente operando, a ser ve-

rificado na historização mesma do trabalho analítico realizado, tão 

diferente daqueles dos dados biográficos? Um testemunho que leve 

a convicção não teria por condição ser suportado por um desejo... 

inédito? (WUNSCH no 10, p. 68).

Sol Aparicio, a partir do desenvolvimento das suas reflexões e do ensino 
de Lacan explica que “ao desejo que está em questão ‘para fazer o analista’ 
só concerne ao saber separado da verdade e de toda ideia de progresso; 
nenhuma idealização do saber nem de suas consequências são aqui con-
venientes” (WUNSCH no 10, p. 68). 

Retomo também, para o nosso debate, algumas referências de Lacan em 
relação ao desejo do analista, tendo em vista duas questões. A primeira, 
uma pergunta feita por um dos meus passadores, precisamente a questão 
era sobre o que eu poderia dizer a respeito do desejo do analista. A outra 
questão que me norteia nessas referências de Lacan é: por que o desejo do 
analista continua sendo o que orienta a experiência do passe? 

É importante situar que é a ética do desejo do analista que deve guiar o 
psicanalista, e é o que está na base da proposta de Lacan para criar uma 
Escola de Psicanálise, pois, é o problema da formação do analista que 
coloca a questão do desejo do analista (cf. LACAN, Seminário XI, p. 17) e 
é em torno desse desejo que Lacan esperava uma “conversão ética radical, 
aquela que introduz o sujeito na ordem do desejo” (LACAN, 2006, p. 325).

Lacan não nomeou o desejo do analista, pois o desejo é incompatível com 
a palavra, este desejo não se predica. Lacan, seguindo a ética freudiana, 
demonstrou que o desejo do analista não é um desejo de objeto nenhum, nem 
desejo de educar/ensinar, governar, curar e nem mesmo o de fazer o bem. 

Então, “o que há de ser do desejo do analista para que ele opere correta-
mente?” (LACAN, Seminário XI, p.17).

Desde o texto de 1958, A direção do tratamento e os princípios de seu poder, 
Lacan (in Escritos, 1998) já apontava a importância do desejo do analista 
para a direção do tratamento: “Cabe formular uma ética que integre as 
conquistas freudianas sobre o desejo: para colocar em seu vértice a questão 
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do desejo do analista” (p. 621). “O analista [...] é tão menos seguro de sua 
ação quanto mais está implicado5 em seu ser” (final da p. 594 e p. 595). O 
analista, “é ainda menos livre [...] em sua política, onde ele faria melhor 
situando-se em sua falta-a-ser do que em seu ser” (p. 596) para dirigir o 
tratamento. Lacan afirma no mesmo texto, em relação ao desejo do analista, 
que ele é o primeiro a preservar nas análises o indizível (cf. p. 622). O desejo 
de ser com todas as predicações é a paixão do neurótico. 

Como Lacan indica em seu seminário de 1960-1961, A Transferência (1994), 
o desejo do analista é um lugar: “O desejo é um lugar atopos”, um lugar 
insituável, “inclassificável”. Atopia, que se não pode encontrar em nenhum 
lugar (cf. p.108) e “as coordenadas que o analista deve ser capaz de atingir 
para simplesmente ocupar o lugar que é o seu se define como aquele que 
ele deve oferecer vago ao desejo do paciente para que ele se realize como 
desejo do Outro” (p. 109; grifo nosso). O que se deve esperar do analisante 
como efeito de sua análise: “o que deve restar de sua fantasia?” (p. 108). 
É a castração que se deve aceitar no último termo da análise, “qual deve 
ser então, o papel da cicatriz da castração no Eros do analista?” (p. 109).

 No Discurso à Escola Freudiana de Paris, de 1967 (In: Outros Escritos, 
2003), Lacan precisará que o desejo do analista é ato, e que é de outro lu-
gar, unicamente do ato psicanalítico, que é preciso situar o que se articula 
sobre o desejo do analista (cf. p. 276) e que, o ato analítico é o ato em que 
o analisante se torna analista. Talvez não seja demais lembrar que o ato se 
verifica por suas consequências e que, pela própria lógica do ato, se articula 
entre um antes e um depois.

Para finalizar, podemos afirmar que o desejo do analista só pode ser 
articulado a partir de um sem saída, de um impasse onde se coloca para 
o sujeito sua ética. Penso que é só a partir desse encontro com um real 
impossível de dizer que o desejo do analista pode advir. 

Pergunto-me se a correção do ensino dada pela experiência não seria a 
reedição na experiência, desse novo encontro, essa passagem, essa saída do 
universal para o singular na própria experiência, onde cada um dos mem-
bros da comunidade de Escola é convocado a percorrer a partir do passe.

5 Na tradução usada na referência encontramos o termo “interessado”, mas tomamos a li-
berdade de traduzir pelo termo correto, que é “implicado”.
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O objeto a no Seminário XXIII: 
ainda h(a)eresis1

•

Sandra Berta2

Watson, você vê, mas não observa. (Sherlock Holmes)

A questão colocada é simples: onde foi parar o objeto a no Seminário 
XXIII, se comparado com o furo central no seminário anterior, RSI?

cena i

Lá, em RSI, o objeto a era o furo central, o ponto nodal, o ponto de arti-
culação dos gozos como campos de finezas. Mas aqui, no Seminário XXIII, 
o objeto parece ficar num lugar que tem a ver com a estrutura RSI, Heresia. 
E sabemos que nesse seminário a heresia diz respeito ao sinthoma, ao savoir 
y faire com o sintoma, a savoir y faire se enrolar com o sinthoma. Pergunto-
me se a heresia, que deriva de Háiresis – palavra que designa a eleição de 
fazer uma escolha, e que Lacan neologiza “haeresis” – não tem já um a: o 
“a” da invenção de Lacan. Observem que antes ele disse “há alguns que já 
estão acostumados a ouvir o que invento” (LACAN, 1975-1976/2007, p. 14). 

Primeira suspeita: E então, se assim for, o a da heresia se vincula com 
o sinthoma. Isto porque ser herege é saber usá-lo logicamente, até atingir 
seu real, até se fartar.

1 Esse é o produto que escrevi na conclusão do cartel sobre o Seminário XXIII “O Sinthoma”, 
de J. Lacan. O cartel finalizou seu trabalho em julho de 2011. Membros: Ana Laura Prates 
Pacheco, Ana Paula Pires. Beatriz Oliveira, Conrado Ramos, Sandra Berta (Mais-Um). Subtema: 
O objeto a no Seminário XXIII.
2 Psicanalista. Membro do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo. Analista Membro da 
Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano.
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cena ii

O sentido, imaginário, se equivoca com a interpretação. Isto porque a 
interpretação pode ser operada pelo equívoco significante. Ao fazer equí-
voco, o que se evoca é o que fissura o semblante, isto é: o significante. E 
isso é o que Joyce, por muito andar com o significante, sabe fazer aí com 
ele: equivocá-lo. Não porque está totalmente louco, é porque lhe quebra o 
sentido, o esfacela e aponta “o que se dizcondimente (ce qu’on dit mente) 
(LACAN, Ibid., p. 18). Joyce, com seu savoir y faire com a palavra, aponta 
que somos parlêtres, seres de linguagem. E Lacan aponta sua pitada sobre 
o húmus humanos, “[...] me senti mais sugado (humé – mais humano – hu-
main). Ou, ainda se quiserem, lá fui aspirado, aspirado numa espécie de 
turbilhão que só encontra seu correspondente no que evidencio pelo meu 
nó” (LACAN, Ibid., p. 28).

Os humé somos aspirados por isso que faz furo no real, o simbólico, e 
então falamos como papagaio. Algo vai em direção a essa tensão do nó. Os 
angustiados não param de falar porque se lhes escapa o sentido, o poder 
fálico. O gozo fálico é testemunha de que Isso goza no sentido e a interpre-
tação pelo equívoco lhe acerta “na mosca”. Lembro, nesse momento, que é 
por esta razão que Lacan pode localizar no imaginário a enfatuação fálica 
na qual se articulam os objetos da pulsão. O gozo peniano surge da imagem 
especular, do imaginário, ele constitui os objetos que ocupam as hiâncias 
das quais o corpo é suporte imaginário. Isso nada tem a ver com o gozo 
fálico, estranho parasita, na conjunção entre real e simbólico. 

Isso na medida em que no sujeito em que se sustenta o falasser, 

que é o que designo como sendo o inconsciente, há a capacidade de 

conjugar a fala e o que concerne a um certo gozo, aquele dito do falo, 

experimentado como parasitário, devido a essa própria fala, devido 

ao falasser (LACAN, Ibid., p. 55).

A conjunção do real com o simbólico (JΦ) faz contrapeso com a conjunção 
entre imaginário e simbólico (sentido).

Segunda suspeita: Nada destitui o objeto a da sua função de causa. 
Deixemos apontado que em toda essa primeira parte do Seminário XXIII 
há um momento em que o objeto a confirma seu estatuto de causa, justa-
mente quando, debatendo com Chomsky, Lacan afirma que a psicanálise 
não acredita no objeto, mas constata o desejo e que “dessa constatação do 
desejo deduzimos a causa objetivada” (LACAN, Ibid., p. 37).
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CENA III 

O humé – humano, por querer encontrar a dit-mansão da verdade fala 
como um papagaio. Dit-mensão (mension, mensão, mensonage, mentira) 
“Com efeito, é unicamente pelo equívoco que a interpretação opera. É preciso 
que alguma coisa no significante ressoe” (LACAN, Ibid., p. 18). Por isso, 
parafraseando Sherlock: o problema é que você não escuta o que ouve. 
E vejamos, então, que essa história do equívoco vai parar, por culpa de 
Joyce!!!, no sinthoma: 

Esse dizer para que ressoe, para que consoe, outra palavra do sintho-

ma mandaquino, é preciso que o corpo lhe seja sensível. É um fato 

que ele o é. Porque o corpo tem alguns orifícios, dos quais o mais 

importante é o ouvido porque ele não pode se tapar, não pode se 

cerrar, não pode se fechar. É por esse viés que, no corpo, responde 

o que chamei de voz. O embaraçoso é que não há apenas ouvido, e 

que o olhar lhe faz uma eminente concorrência (LACAN, Ibid., p. 18).

Isso acerta o alvo a partir de uma das versões do objeto, a voz, que ha-
bita lalangue. Razão pela qual Lacan pode afirmar (é minha leitura) que 
na heresia algo intercepta: h(a)eresis – se me permitem escrevê-lo desse 
modo. Lacan diz: “temos apenas o equívoco como arma para o sinthoma” 
(LACAN, Ibid., p. 18). È claro: o sinthoma, que é o quarto nó, a realidade 
psíquica freudiana, o sonho de Freud, o mito de Édipo, para savoir y faire 
com ele, até se fartar, para isso precisamos do equívoco, que faz surgir a 
dit-mansão: voz e lalangue. Mas a verdade da estrutura do mito somente se 
revela quando o saber no lugar da verdade é da ordem da disjunção. Onde 
S2 era o saber que revelava a verdade de S1, isso manca. 

Terceira suspeita: Vai o equívoco trabalhar de bandido para arruinar o 
sentido sexual, sentido edipiano, e numa tacada só, revelar que o 1 con-
firma sua separação do 2 e que o significado tenta fazer umpire, (império) 
sobre o corpo a partir do significado que umpire (arbitra) entre 1 e 2. Isso 
é o efeito ardiloso do imaginário. 
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cena iV

O sentido sexual somente é possível com o enodamento do RSI, porque 
ele é um efeito de sentido. A opacidade sexual nos leva ao conhecimento, 
ao poder do macho. Mas como isso não funciona, é possível que cada um, 
ao seu modo, se faça herege, com (a) no meio, se faça artista da sua escolha 
porque não há relação – proporção sexual que possa se escrever. O artifício 
do parlêtre é saber fazer aí com o gozo que adquire desse exercício do seu 
artifício. Lá o a causa a h(a)eresis. Lacan aponta que o artifício é um fazer 
que nos escapa, que transborda, em muito, o gozo que podemos ter dele. 
Se pudéssemos captar que o Outro do Outro Real é impossível, então nos 
aborreceríamos a cada vez que tentamos dar sentido ao real. 

Lacan vai e volta, e nos faz o favor de voltar ao nó de três, como se isso 
ainda constasse, contasse, enfim... Então, precisamente ao observar que 
não há Outro do Outro e que o objeto a é causa de desejo, o que responde o 
analista aponta ao que se produz como sentido, nessa sutura entre o sim-
bólico e o imaginário, entre saber inconsciente e sentido. O que responde 
o analista é para aí fazer ouvir o gozo-sentido [j’ouis-sens]. Cito Lacan: 

[...] Tudo isso para obter um sentido, o que é objeto da resposta 

do analista ao exposto, pelo analisando ao longo de seu sintoma. 

Quando fazemos essa emenda, fazemos ao mesmo tempo uma outra, 

precisamente entre o que é simbólico e o real. Isso quer dizer que, 

por algum lado, ensinamos o analisante a emendar, a fazer emenda 

entre seu sinthoma e o real parasita do gozo. O que é característico 

de nossa operação, tornar esse gozo possível, é a mesma coisa que 

o que escreverei como gouço-sentido (j’ouis-sens). É a mesma coisa 

que ouvir um sentido (LACAN, Ibid., pp. 70-71).

Quarta suspeita: O objeto a não é o sinthoma, mas cria as condições para 
savoir y faire com o sinthoma. Na medida em que não há equivalência há 
sinthoma, e portanto há relação. O objeto a é um dos nomes da não rela-
ção, é um dos nomes da equivalência. Ainda: o a cria as condições do nó, 
porque poderia ser encontrado em cada furo do nó. Será que não é isso o 
que uma psicanálise promove: saber fazer com isso aí, que não tem sentido 
algum, que não adianta lhe fazer adquirir um sentido? Se o sexual mente 
(sexualmente), tentemos “seguir o rastro do nó, que consiste e que ex-siste 
apenas no nó” (LACAN, Ibid., p. 64). E por que não dizer que esse rastro 
são os fiapos do nó? 
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cena V
Porque o real encontra-se nos emaranhados do verdadeiro. E se foi possível 

chegar à ideia do nó – diz Lacan que entretanto já tinha apontado que isso 
lhe serve-cerra –, se foi possível é porque o verdadeiro se autoperfura e que 
isso é sugado pelo que faz furo à consistência do corpo: a boca enquanto 
suga, o ponto cego do olhar, e onde se recolhe que “o objeto que chamei de 
pequeno a é, com efeito, apenas um único e mesmo objeto. Eu lhe atribuí 
o nome de objeto em razão do seguinte: o objeto é ob, obstáculo “expansão 
imaginário concêntrico, isto é, englobante” (LACAN, Ibid., p. 83). O objeto 
é uma arma... de arremesso. 

Esse obstáculo, que é o objeto a, é o que permite uma orientação. Lembremos 
que a orientação não é o sentido. O a está aí para impedir a copulação do 
imaginário e o simbólico, ou melhor para tropeçá-la. A orientação do real 
foraclui o sentido. E me parece ser por essa razão que o ob, do objeto a, 
ao impedir o sentido, permite “atingir” os fragmentos de real da lalangue. 
O real é um fragmento, um caroço (LACAN, Ibid., p. 119). Assim também 
o chamava Freud: núcleo patogênico. É algo que não se enoda com nada. 
Cria as condições dos artifícios, mas não enoda com nada. O humés tenta 
copular as pegadas do inconsciente e com isso as apaga. O analista ao 
faire semblant de objeto a aponta um real, não se constata (não se toca!!!), 
escreve-se: S1  a. 

A simples introdução dos nós bo sugere que eles sustentam um osso. 

Isso sugere, se posso dizer assim, suficientemente alguma coisa que 

chamarei, nessa ocasião ossobjeto. É isso que caracteriza efetivamente 

a letra com que faço acompanhar esse ossobjeto, a saber, a letra pe-

queno a. Se reduzo esse ossobjeto a esse pequeno a é precisamente 

para marcar que a letra, nesse caso, apenas testemunha a intrusão 

de um a escrita como outro (autre) com um pequeno a (LACAN, 

Ibid., p. 141).

Quinta suspeita: O objeto a é letra que faz borda entre o saber inconsciente 
e o que causa. Isso se lê no produto que temos entre o discurso do mestre 
(onde o produto é o a) e o seu avesso, isto é, o discurso do psicanalista 
(onde o produto é S1).
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cena Vi

Sem suspeitas: O objeto a se vincula com o sinthoma. O objeto a é causa 
de desejo. O objeto a não é o da passagem da Háiresis (eleição de fazer uma 
escolha) para a heresia, Lacan inclui o objeto a da sua invenção. Escrevemos, 
então, h(a)eresis. No Seminário XXIII, o objeto a não é o sinthoma, mas 
cria as condições para savoir y faire com o sinthoma. O objeto a é o osso, 
o ossobjeto que é uma letra que se escreve como produto do que farfulha 
no inconsciente. Entre S1 e S2 se escreve o a. O ossobjeto cria as condições 
do sinthoma, articulando nesse osso saber e gozo. O objeto é uma arma... 
de arremesso. 

cena final 

(Sherlock Holmes sai pelo corredor do hospital conversando com Watson. 
Está preocupado.)

S. H. Nada do que disse me convenceu: ele não é o assassino. Ele não é 
um homem normal. Mas sei que não é coisa da verdade, é coisa do que ele 
diz que nos indica que ele não é um homem normal. Isso porque ele ouve o 
que ele diz.

W. Ele ouve? Nós também. Ele assassinou o político!!!!!!
S. H. – Ele não o assassinou, ele o assistanou, o assistiu. Ele é certamente 

um telepata emissor. E por isso ele assistiu o presidente. Ele ao assistanou, 
não o assassinou. É simplesmente um equívoco, uma inflexão da voz. 

Esse sujeito não rememora nada, ele já lhe disse que o verdadeiro é um 
dizer conforme a realidade. E nesse caso, não se trata disso. “Assassinou 
– assistanou” é simplesmente um equívoco, uma inflexão da voz. Mas, 
também, ouça bem o que lhe digo, porque você não ouve, você não me 
ouve Watson!!!

W. – Ouço sim.
S. H. Que nada!!!! Ouça, eis assim como ele escreveu esse fato: Assistanou 

– Assassinou!! Se você me ouvisse, Watson, você saberia ler no que lhe 
digo. NODAL WATSON!!!
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Eye - saw - bill / I saw Bill: A 
letra, não sem o som

•

Ana Laura Prates Pacheco1

Já há alguns anos, como muitos de vocês vêm acompanhando, venho 
pesquisando o conceito de letra ao longo do ensino de Lacan. Repetindo a 
piada que já virou um bordão entre os mais íntimos: nos dias pares parece 
que entendi o conceito de letra, nos ímpares retorno ao meu analfabe(s)
tismo... Começo, então, pela pergunta:

1) O que é escrita?
Em que pese o fato de que o conceito de escrita em psicanálise não pos-

sa ser sobreposto à grafia – sob pena de reduzirmos a inscrição psíquica 
a graus distintos a depender da contingência das sociedades letradas ou 
ágrafas, e mesmo da alfabetização ou não dos indivíduos – não podemos, em 
contrapartida, ignorar a definição clássica de escrita como algo que norteie 
nossa compreensão desse conceito. 

Aqui, abro parênteses, pois não se trata de uma prerrogativa do conceito 
de escrita e de letra. O mesmo ocorre, por exemplo, com o conceito de sig-
nificante e de número. A cada vez que importamos um conceito de outra 
área do conhecimento humano, ainda que de modo a subvertê-lo, devemos 
ser rigorosos com o emprego forjado em seu habitat original, sob pena de 
reduzi-lo a uma analogia pobre e de curto alcance. 

Em relação à letra, acompanhamos o fascínio de Lacan com a exposição 
que ocorria na sala Piette no “Museu do Homem” em Paris, durante o 
Seminário 9, e em sua referência constante ao livro de Février (1959/1995) 
sobre a história da escrita. Eu, por minha vez, fui incapaz de acompanhar 
o raciocínio de Lacan antes de dedicar-me a entender a definição oficial 
de escrita e sua história. Para tanto, pesquisei diversos artigos atualizados 

1 Psicanalista. Membro do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo. Analista Membro da 
Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano.
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sobre o tema, mas aqui utilizarei apenas o livro de Steven Roger Fischer 
(2009), diretor do Institute of Polynesian Languages and Literatures da 
Nova Zelândia, que me pareceu bastante atualizado sobre as mais recentes 
pesquisas e publicações sobre a história da escrita.

Com ele aprendi que existem três requisitos para se definir uma “escrita 
completa”: 1) ela tem como objetivo a comunicação; 2) ela deve consistir em 
marcações gráficas artificiais em superfície durável; 3) deve usar marcas 
que se relacionam convencionalmente para articular a fala. 
Essa definição me parece fundamental, até porque tudo leva a crer, pela 
leitura do Seminário 9, que Lacan estava longe de ignorá-la. E eis um ponto 
delicado, que se presta a muitos mal-entendidos. Como afirma Fischer: “Antes 
da escrita completa, muitos processos semelhantes à escrita existiam. No 
entanto, chamá-los de ‘proto-escrita’ (COHEN, 1958) seria atribuir-lhes um 
status e/ou um papel que não merecem e não cumpriram” (FISCHER, 2009, 
p.15). Fischer sublinha enfaticamente não haver continuidade ou evolução 
gradual entre certas marcas e a letra propriamente dita, mas sim algo da 
ordem de um acontecimento: “... as séries regulares de pontos, linhas e 
traços entalhados, feitas por nossos ancestrais de forma alguma sugerem 
ligação com a fala articulada, embora esses ‘proto-escribas’ certamente 
falassem tão fluentemente quanto nós” (2009, p.15). Desse modo, como ele 
ressalta: “Antes da escrita completa, a humanidade usou uma riqueza de 
símbolos gráficos e mnemônicos (ferramentas de memória) de vários tipos 
(...). Por milhares de anos a arte gráfica e esses elementos mnemônicos se 
desenvolveram em certos contextos sociais” (2009, p. 15). Sobre os famosos 
seixos coloridos de 8000 a.C. de Mas d’Azil – que tanto fascinaram Lacan 
– não poderiam ser considerados “escrita completa”, mas sim “símbolos 
indexáveis”. 
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2) O rébus e o novo sistema 
Lacan, no Seminário 9, parece bastante sensível a essa distinção entre 

o que ele chama de “traços ideográficos” – que se trata de um “figurativo 
apagado, recalcado ou mesmo rejeitado” e que são “traços significantes” 
(1961-62, aula de 20/12/1961) – e aquilo que “funciona como escrita”. 
Senão vejamos: “A escrita como material, como bagagem, esperava” – nos 
diz Lacan – “para ser fonetizada, e é na medida em que ela é vocalizada, 
fonetizada como outros objetos, que ela aprende a funcionar como escrita” 
(1961-62, aula de 20/12/1961).

E notem que Lacan aqui é bastante ambíguo: “O que representa o advento 
da escrita é o seguinte”, ele diz: “que alguma coisa que já é escrita” – se 
considerarmos que a característica é o isolamento do traço significante – 
“sendo nomeada, vem a poder servir como suporte deste famoso som sobre 
o qual Gardiner põe todo acento, no que diz respeito aos nomes próprios” 
(1961-62, aula de 20/12/1961). E aqui, Lacan remete à famosa Pedra de 
Roseta, decifrada por Champollion pelo fato de o nome próprio (intraduzí-
vel) Ptolomeu estar escrito em três escritas diferentes: hieróglifos egípcios, 
demótico egípcio e grego.
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 A afirmação de Lacan faz pensar que o “isolamento do traço” que “apaga 
a figuração” já seria uma escrita que esperaria a nomeação, nomeação essa 
(A, por exemplo) que, propriamente, faz cumprir sua função. Teríamos, en-
tão, dois tempos: 1) O isolamento do traço (figura); 2) A nomeação da letra:

1)

=
2)

Mas, o que seria uma escrita que não cumpre sua função? Seria o iso-
lamento do traço já da ordem da letra? Ora, mas vimos que o que Lacan 
chama de isolamento do traço não é condição suficiente para nossa definição 
de escrita. Qual seria então o passo a ser franqueado? Voltemos a Fischer, 
quando ele explica que: “A resposta estava no foneticismo sistêmico (...). 
Símbolos gráficos se tornaram sinais de um sistema de escrita só quando o 
valor fonético de um símbolo começou a superar seu valor semântico. (...) 
Foi cortada a ligação com o referente externo (...).” (2009)

OBJETO
Pessoa, ovelha, campo etc.

escrevendo

lendo
(palavra no idioma)

SÍMBOLO SOM
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escrita

leitura
(palavra no idioma)

SIGNO SOM

Observem, portanto, que não é a grafia de um traço, de modo mais ou 
menos distante à figuração, a condição para que uma grafia vire letra, mas 
sim a prevalência da função sonora em detrimento da função semântica. O 
que cai no advento da escrita é a significação absoluta dada pela referência 
no objeto. E isso cai, sublinho, quando “começa-se a ler um som por seu 
valor independente”. Essa afirmação é, de modo surpreendente, análoga à 
de Lacan em sua lição de 10/01/62 do Seminário 9: 

Se é do objeto que o traço surge, é algo do objeto que o traço retém, 

justamente sua unicidade. O apagamento, a destruição absoluta de todas 

essas outras emergências, de todos esses outros prolongamentos, de 

todos esses outros apêndices, de tudo o que pode haver de ramificado, 

de palpitante, ora, essa relação de objeto com o nascimento de algo 

que se chama aqui signo (...) e em torno do que não é sem promessa 

que tenhamos feito uma descoberta: essa indicação de que há, num 

tempo recuperável, historicamente definido, um momento em que 

alguma coisa está ali para ser lida, lida com a linguagem quando 

ainda não há escrita. E é pela inversão dessa relação, e dessa relação 

de leitura do signo, que pode nascer em seguida a escrita, uma vez 

que ela pode servir para conotar a fonematização [grifos nossos].

Observem que aqui Lacan, apresentando sua descoberta, corrige o que 
havia dito na lição anterior. A escrita não está pronta antes, esperando 
para cumprir sua função, mas é no momento mesmo em que há a leitura 
de alguma coisa que ainda não é letra é que o traço (mais ou menos fi-
gurativo) se torna letra. Para tentar reproduzir o impacto que as citações a 
seguir tiveram para mim, vou fazê-las sem dizer o autor: “Quando o som 
assumiu a prioridade do sistema, a escrita incompleta se tornou escrita 
completa. (...) O som de um símbolo assumiu um status sistêmico para se 
tornar signo. (...) A solução foi possível pelo princípio rébus. Perfeitamente 
adequado para línguas monossilábicas como o sumério, esse princípio 
permite que uma imagem de algo exprima uma sílaba na língua falada, 
valendo-se da homofonia. (...). Não foi um processo ‘evolucionário’. Foi um 
evento repentino e localizado” (FISCHER, 2009, p. 32). 



170 Livro Zero

EVOLUÇÃO DOS SIGNOS SUMÉRIOS (1ª. ESCRITA)
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O NOME DA LETRA (ALFABETO)

= (SOM)
3) Ler um som 
Aqui, pelo princípio do rébus, como queria Freud na “Interpretação dos 

sonhos”, parece termos encontrado a chave que permitirá a Lacan propor 
uma homologia estrutural entre a história da escrita e a escrita enquanto 
conceito psicanalítico. A chave se chama homofonia e está explicitada por 
Lacan em “O Aturdito”: “Começo pela homofonia – da qual depende a or-
tografia” (1973/2003, p. 493). E acrescenta que são os lances homofônicos 
que jogam conosco.

Eis um exemplo simples, em inglês: 

eye saw bill

O valor semântico de cada figura – eye/ saw/ bill – cai e o símbolo se 
torna signo quando passa a ser lido pelo valor sonoro, graças à homofonia, 
escrevendo a frase: I saw Bill.

 Precisaremos, então, dar um salto: se é a leitura que cria a escrita – pela 
via da homofonia – transformando, num ato, o traço em letra, é preciso 
incluir aí uma ética. Sou um leitor, ou algo em mim lê? Não nos parece que 
poderíamos sustentar que quem lê é um sujeito, longe disso. Faço menção 
aqui à Conferência de Colette Soler “De que modo o real comanda a ver-
dade”, apresentada no Rio e Janeiro em 2008, e publicada na Stylus 19, na 
qual ela afirma: 
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Na análise, decifram-se significantes do material analisante, signifi-

cantes, sem que ele os saiba, que não o representam, mas que regulam 

seu gozo no sintoma. Esse significante vindo de S2, que podemos 

chamar de signo ou letra, tanto faz, é um significante que é causa 

e também objeto de gozo. Lacan o escreve S1, é um significante 

mestre do gozo ao lado do saber inconsciente. Constata-se aí uma 

mudança do uso do termo significante mestre. O que Lacan chama 

o “Um encarnado” se distingue dos S1 – traços unários tomados de 

empréstimo do Outro. Mas esse S1 encarnado se distingue também 

dos outros significantes de alíngua (2010, p. 19).

Ocorre, então, que Um significante de alíngua, esse som sem sentido, mas 
de que se goza, passa à letra, fixando o gozo. Lacan o diz explicitamente 
nos Seminários 21 e 22, articulando a função do sintoma – f(x) – à letra 
como a passagem do impossível – o que não cessa de não se escrever – ao 
necessário – o que não cessa de se escrever – pela via do contingente – o 
que cessa de não se escrever.

Parece-nos, portanto, que a dimensão que Lacan almeja dar à escrita e 
à letra, não é nem a experiência corporal e real do gozo sem sentido e não 
articulado de alíngua, nem a aparência forjada a posteriori pela signifi-
cação fálica da fantasia, mas a cifra mesma dessa experiência que fixa o 
gozo do sintoma, mas abre a via dos sentidos decifráveis do inconsciente 
estruturado como linguagem. Na aula de 13 de abril de 1976 do Seminário 
23 Joyce o Sinthoma (1975-76/2007), Lacan fala sobre a cifra, a escrita do 
nó borromeano e o efeito de cadeia que daí se obtém: “fazer essas cadeias 
entrarem em alguma coisa que já está lá e que se nomeia como saber” 
(LACAN, 1975-76/2007, p. 127). 

4) O erro de Laplanche
Seria, então, a análise o percurso que permitiria a escrita do rébus, cuja 

chave e decifração permitiriam alcançar a escrita da fantasia ou a letra do 
sintoma? Retomo o exemplo anterior, que nos possibilitará colocarmos a 
questão de modo mais claro:

eye saw bill
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Advirto – do mesmo modo que aparece escrito na tela da TV antes do 
início das novelas – que essa é uma obra de ficção: qualquer semelhança 
com pessoas ou fatos reais terá sido mera coincidência Poderíamos pensar 
esse rébus como a figuração imaginária da fantasia de Bill, um biólogo que 
inicia sua análise com 29 anos. Fantasia de um sujeito fóbico, que articula 
três elementos: o olho, o serrote e o bico, capturados numa significação 
absoluta, evidentemente fálica – pois se trata de um sujeito neurótico. A 
fantasia, como índice de uma significação absoluta, determina – como afirma 
Lacan – tudo aquilo a que se chama destino. Bill sente-se olhado, com todas 
as derivações metafóricas desse significante. Um olhar castrador, que ele 
rapidamente associa com o olhar paterno. Após alguns anos de análise, Bill 
recorda-se de uma cena infantil na qual está se masturbando no banheiro, 
quando o pai entra e o surpreende. Lança-lhe um olhar de repreensão e 
diz: “Foi por isso que eu fiquei assim”, apontando para os óculos que usa 
devido a uma miopia severa. Acrescente-se o detalhe de que o pai traía 
a mãe, e possuía uma coleção de revistas eróticas escondidas, mas bem 
conhecida pelo menino. 

Bill associa essa cena com sua inibição de urinar em banheiros públicos 
e com sua dificuldade com as mulheres. Ao mesmo tempo, associa também 
com suas fantasias sexuais, nas quais sempre inclui um terceiro olhando 
o ato. Há várias outras declinações, das quais destaco apenas duas: o fato 
de que o pai era marceneiro, mas proibia o menino de mexer em suas 
ferramentas, proibição essa que ele burlava. E uma fobia antiga por aves 
de bico grande que também remete a lembranças infantis e às vezes ainda 
aparecia em seus pesadelos, os quais poderiam ser condensados no rébus 
acima. Mas o fato é que todos os caminhos levavam a Roma: a significação 
última de sua fantasia como escrita da impossibilidade de alcançar o gozo 
suposto no pai, ainda que tentasse contrabandeá-lo por meio de suas pe-
quenas infrações que, entretanto, não eram suficientes para que suportasse 
sustentar seu desejo por uma mulher sem que a fobia adviesse. 

Após muitos anos de análise, mais uma desilusão amorosa, e novo sonho 
que remetia à mesma significação/ frase fantasmática – “O olho serra o 
bico” –, a analista repete em inglês: I SAW BIL! Bill era bilíngue, pois sua 
mãe era brasileira e seu pai americano. Essa interpretação produziu um giro 
na posição de Bill, que vinha dizendo havia algum tempo que já conhecia 
Roma como a palma da mão, mas estava preso ali como num labirinto. Eis 
o erro de Laplanche: a escrita não está na frase fantasmática: “O olho serra 
o Bico”, mas na possibilidade de lê-la não sem o som. I saw Bill, que de 
resto lia-se com a língua paterna, possibilitava a redução da imagem à letra, 
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pela via da homofonia. O declínio da prevalência do imaginário fantasmá-
tico promovido pela interpretação apofântica correspondia, logicamente, à 
mostração, ao trazer à luz o objeto, olhar causa do desejo, agora despido 
da significação fantasmática. I saw Bill não queria dizer nada, apenas re-
velava o objeto que ele tinha se feito para o Outro para fazê-lo existir. Com 
a queda da fantasia, Bill deprimiu. Posição depressiva coerente com esse 
tempo de atravessamento. Não poderíamos consentir, portanto, que com 
essa posição, Bill desse por encerrada sua análise. Não ainda. 

Após um tempo de luto, no qual se manifestava certa agressividade trans-
ferencial pela perda da significação fálica que revelava a verdade mentirosa 
da fantasia, Bill começa a brincar com os múltiplos sentidos oriundos do 
jogo homofônico e homonímico possibilitado pelos equívocos possíveis 
entre o inglês e o português na frase I saw Bill. Ele passou a usar o sentido 
até gastar: Eu sou Bill. Aaaiii, só Bill... Eu sou bio! Aiii, só. Bill! Eu sol Bill! 
Eu disse bico. Eu serro o bico! E assim por diante. A fobia, nesse momento 
já não o atrapalhava com a mulher desejada e amada. Ele aprendera a se 
virar com seu sintoma, a ponto de dizer, brincando, que estava pensando 
em montar um viveiro de aves em seu sítio. Para além dos ditos, um dizer. 
Mais além da letra, o gozo do viveiro no analfabe(s)tismo.

Um dia, Bill chega muito decidido e senta-se na poltrona, dizendo: não 
venho mais! Agora quando tenho medo, eu ASSOBIO. A analista encarou-o 
um pouco atônita: I saw Bill. Agora, como uma ave, ASSOBIO.
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De uma solistência, 
com alguns outros...

•

Ana Paula Lacorte Gianesi1

Estou só, não o só da solidão, mas o só da solistência.

Guimarães Rosa

Se Lacan inaugura seu fazer-escola com um Ato, logo em seguida ele nos 
convoca a reler “A situação da psicanálise e formação do psicanalista em 
1956”. O ano de 1956 foi o ponto – crono-lógico – de partida para leituras “ao 
pé da letra” em nosso Módulo de Leitura de Lacan. Percorremos textos que 
trataram da “Formação do Analista” sempre atravessados pela problemática 
da “Transmissão da psicanálise”. De 1956, seguimos com proposições para 
uma Escola e aportamos em D’Ecolage, na Dis-solução e, finalmente, na 
Causa. Procuro, com este trabalho, percorrer o que me ficou desta experi-
ência que trilhei desde uma “solistência”, mas com alguns outros... outros 
que, sublinho fortemente, tanto me ensinaram... com seus estilos singulares 
e formas diversas de transmissão. Incluo aqui, não apenas os ensinantes e 
membros do FCL-SP que nos enviaram e/ou publicaram seus textos, mas 
também os participantes das FCCL-SP. Friso, igualmente, que farei este 
percurso visando a um caminho ético.

Lembremos, de início, que em seu “Situação da psicanálise” Lacan esteve 
às voltas com graves problemas (lógicos, éticos e políticos) naquele momento 
prementes, não obstante procurasse ainda o reconhecimento da IPA. Isto 
posto, leiamos um primeiro recorte de 56. Em referência ao “Psicologia das 
massas e análise do eu” de Freud, Lacan afirma:

A descoberta fundamental da identificação do eu de cada indivíduo 

com uma mesma imagem ideal, cuja miragem é sustentada pela 

1 Psicanalista. Membro do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo. Membro da Escola de 
Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano. 
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imagem do líder. Descoberta sensacional, por se antecipar em pouco 

às organizações fascistas que a tornaram patente (...) trata-se aí de 

nada menos que o problema das relações do eu com a verdade. Pois 

é à estrutura do eu, em sua máxima generalidade, que se reduz esse 

efeito de identificação imaginária (...) Eis porque daremos o nome de 

Suficiência ao gradus, ao único gradus da hierarquia psicanalítica 

(...) A Suficiência em si, portanto, encontra-se para além de qualquer 

comprovação. Não tem que bastar para nada, já que basta a si mesma 

(LACAN, 1956/1998, p. 478).

Lacan sustentará desde o início de seu ensino uma posição ética e política 
relativa à crítica ao final de análise depositada na identificação ao analista. 
Neste trecho destacado ele foi claro: o erigir imaginário de uma figura como 
a Suficiência traz à tona o problema do totalitarismo. Além disso, torna 
inevitável uma revisão das noções de razão e de verdade (que Lacan não 
cessou de fazer enquanto falou e escreveu).

Pontuo, então, que em 1967 Lacan marcará uma diferença entre o gradus 
e a hierarquia. Se os passos do gradus referem-se ao “dar as provas” de cada 
analista, na hierarquia o que temos é uma Suficiência que não precisa de 
qualquer comprovação. Eis uma aposta lacaniana na demonstração e por 
conseguinte, naquilo que ficará escrito como matema. Se cada uma das 
psicanálises implica operações, isso, logicamente, não passa sem o matema. 

Sabemos que em 1963 Lacan fora excluído da lista de didatas. Com sua 
excomunhão ele interrompe seu seminário: Os Nomes do Pai, após a primeira 
aula. Em 1964, inicia, assim, seu Seminário 11, sobre Os quatro conceitos 
fundamentais da psicanálise: “Em que estou eu autorizado?” (LACAN, 
1964/1985, p. 9). Ele se propunha, então, a voltar às bases (no sentido militar) 
de seu ensino. Asseverava, enfim, que seus seminários sempre estiveram 
implicados com os fundamentos, com aquilo que é elemento dessa práxis, 
a saber, a formação de psicanalistas.

Pois bem, extraímos deste momento uma declaração de responsabilidade. 
Em 21 de junho de 1964 – em seu “Ato de fundação” – a tantas vezes citada 
passagem: “Fundo – tão só quanto sempre estive em minha relação com a 
causa psicanalítica – a Escola Francesa de Psicanálise, cuja direção susten-
tarei pessoalmente pelos próximos quatro anos, pois nada no presente me 
impede de RESPONDER por ela” (LACAN, 1964/2003, p. 235). A solistência 
lacaniana apontava, a um só tempo, para uma posição e para uma resposta. 
Lócus da liberdade, aposta na causa. Um banho ético para as improvadas/ 
improváveis Suficiências. Um aperto ainda maior nos Sapatinhos dualistas.
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Donde também já poderíamos extrair um Lacan herege. Algo do princípio 
do sin, como pecado (da falta primordial, do lapso). Digo herege, como ele 
o disse, em sua articulação com a escolha. Por, desde o Um do falo, do 
necessário-não, do necessário-passo, de um passo-em-falso, ter colocado as 
primeiras pedras de sua prática do equívoco. Lacan perseverava.

Podemos pensar, entretanto, que se Lacan não fazia escola até a “Fundação”, 
uma orientação clara estava posta desde o início. Esta orientação, ele a 
atesta ao nos indicar que leiamos o texto de 56 em sua famosa “Proposição 
de 1967”. Assim, parto do princípio de que uma orientação nos é cara e, 
em nosso Fazer-Escola (sublinho: orientação e não doxa; orientação e não 
dogma), questões serão postas, atualizadas, avançadas e recolocadas. Caso 
contrário, no que toca à transmissão, estaremos apenas inventariando um 
ensino, imaginarizando reduções ou, pior, estetizando ideais.

Colocar a Formação do Analista em questão faz girar a práxis. Da expe-
riência enunciamos que “não há formação do analista, mas sim, formação 
do inconsciente, como a formação do sintoma”. O interessante é que este 
“não há” pode mesmo sustentar seu oposto: o “há”. Não há formação do 
analista que não passe por aquilo que Lacan denominou “psicanálise pura”, 
que não passe pelas formações do inconsciente. Não obstante, há algo que 
ele designou Mais, ainda. Há um real em jogo na formação do analista.

A dobradiça entre intensão e extensão, interroga o lugar da transmis-
são – o que, por sua vez faz retornar uma ética, que, segundo Lacan, “é 
a práxis de sua teoria”. Eis seu esforço por não transformar a psicanálise 
como experiência em uma “experiência inefável” (LACAN, 1964/2003, p. 
238). Esforço por manter a tensão, não sem contradição, entre experiência 
e transmissão. O que implica o matema, sua obstinação, mas, a partir de 
determinado momento, passa a não passar sem o poema.

Nesta toada Lacan ainda destaca, sobre a Escola como experiência inau-
gural: “O ensino da psicanálise só pode transmitir-se de um sujeito para 
outro pelas vias de uma transferência de trabalho” (LACAN, 1964/2003, 
p. 242), o que poderia já nos colocar uma questão sobre uma transferência 
sem Sujeito Suposto Saber.

Desde o trabalho, Lacan nos propõe o cartel e o passe. Publixem! “Tudo 
deve girar em torno dos escritos a serem publicados”, ele assevera em sua 
“Nota italiana” (LACAN, 1974/2003, p. 315). E sobre o passe, lança-nos seu 
desafio: como transmitir o que é da ordem da experiência? Neste ponto já 
coloco sua preciosa pergunta encontrada em seu “Prefácio à edição inglesa 
do Seminário 11”: o que levaria alguém, que esgotou sua transferência-para, 
a assumir lugar numa função como a de “historisterizar-se de si mesmo”?
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Que o psicanalista só se autorize de si mesmo (com suas outras possi-
bilidades de tradução “por si mesmo”, “dele mesmo”), “isso não impede 
que a Escola garanta que um analista depende de sua formação” (LACAN, 
1967/2003, p. 248). Esta frase está assim posta em sua “Proposição”. E 
encontramos, na “Nota italiana”, uma maior precisão: “autorizar-se não é 
autorritualizar-se” (LACAN, 1974/2003, p. 312). 

O que levaria alguém que autorizou-se de si mesmo a historisterizar-se 
de si mesmo? O que levaria alguém que liquidou sua transferência-para a 
historisterizar sua análise? Transferência de trabalho, desejo de transmissão, 
as apostas de cada um, as solistências, uma a uma... com alguns outros... 
laços possíveis...

Lacan esteve atento ao “real em jogo na própria formação do psicanalista” 
(LACAN, 1967/2003, p. 248). Há um real na Formação (o que se designa por 
seu “Mais, ainda”). O que também pode nos fazer voltar à primeira citação 
de 1956 para reafirmarmos que não se trata de uma identificação imaginária 
ao ser analista. O “si”, do “si mesmo” é um para-ser, um vazio de ser. Desta 
feita, conforme Lacan destacou em seu “Posfácio ao Seminário 11”, é possível 
evitar uma Onto-Toto (ontotautologia, ontototalidade ou ontoinfantilização).

Se a visada de Lacan é a passagem de analisante à analista, ele nos colo-
cará, finalmente, a questão sobre o historisterizar-se, ou seja, sobre poder 
separar-se da própria história e testemunhar da verdade mentirosa. Caso 
acompanhemos suas incursões topológicas no Seminário 24, diríamos que 
Lacan nos propunha, ali, que o passante, no passe, possa dizer (que seja 
possível um dizer) sobre o que fora em forma de trique, torique, histérico-
-tórico. Ou seja, o que, enquanto his-tórico, pode produzir de saber até que 
o sentido do sintoma pudesse ser subvertido e, em equivocação, revelasse 
sua dimensão de orientação. Sin, orientação do real. 

Isto implica a satisfação, tanto naquilo que esta porta de um basta pelo 
ato, por um: é isso! Ou, em uma versão não-toda: tudo, mas isso não! Como 
por aquilo que ela traz em termos de afeto. E, nesta toada, retomo, mais 
uma vez, a “Nota/ carta” de 1974, para colocar luz no entusiasmo. Não 
há chances de analista caso este não advenha. Lacan contava, então, com 
o entusiasmo para dissipar a “Sombra Espessa” que costuma encobrir a 
junção – aquela em que o psicanalisante passa a psicanalista...

Lacan apoiava-se ali na lógica não-toda, tirando proveito de se proibir o 
fundamento clássico da não-contradição. Ele afirmava que “é do não-todo 
que emerge o analista” (LACAN, 1974/2003, p. 312), bem como que só há 
analista na medida em que um desejo inédito lhe advier. Lacan atestava, 
então, a relação do sujeito ao saber. Ele dizia: “o analista deve ter cingido 
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a causa de seu horror (...) horror de saber” (Ibid.). Diria: deixar-se causar. 
Inventar. E, para utilizar uma referência recente do cinema: ultrapassar 
Melancolia.

Quanto ao saber, ele já havia advertido em 1967: “Isso não autoriza o psi-
canalista, de modo algum, a se dar por satisfeito com saber que nada sabe, 
pois o que se trata é do que ele tem de saber (...) o que ele tem de saber (...) 
se articula numa cadeia de letras tão rigorosas, que o não sabido ordena-se 
como o quadro do saber” (LACAN, 1967/2003, p. 254). Lacan fazia suas 
apostas, apostas que, a cada vez, apontaram o Real: Oco do saber. Saber 
no real. Saber sobre a castração. Saber no lugar da verdade (não-toda). O 

não-sabido-que-sabe de um-equívoco...
Se Rosa, por suas travessias, nos mostrou a diferença que há entre a so-

lidão enquanto isolamento e a solistência própria à ex-sistência, Lacan nos 
acrescenta: isso, que ex-siste, pode fazer laço, com alguns outros. 

Que as cartas\letras\mulheres se contem uma a uma, parece ser essa a 
dica para que em uma Escola o laço não produza colas. Lacan descolou/ 
decolou por perseverar e colocar-se na contramão da verdadeira religião, 
daquilo que, por ser uma determinada função, produz sentido para tudo. 
Aquele sentido inequívoco, que é sempre religioso.

Se por um lado pode haver uma dimensão de refúgio em uma Escola de 
Psicanálise, de um refúgio que se configura êxtimo, por assim dizer, por 
outro, poderíamos levar em conta a asserção lacaniana, demasiadamente 
clínica, acerca do cingir o horror da causa de saber. Caso não o façamos, 
a dimensão de horror do real, tão bem retratada por Lars Von Trier em seu 
Melancolia, assim se abriria. 

O discurso da ciência, a histérica pedindo ao mestre (S1) que esse produza 
saber (S2), os cerimoniais neuróticos, a via da felicidade, as ilusões infantis, 
em Melancolia, nada barra a certeza de que não há Outro que garanta a 
verdade sobre o saber. Do saber sobre a castração. Acontece que ali não se 
atravessa qualquer riachinho. E o real, ao retornar, é o próprio horror ou a 
expressão da angústia. Um pequeno recurso, há a cabana mágica. Mas, de 
que adianta? Como dizia a parlenda de domínio público: o buraco é fundo, 
acabou-se o mundo.

De fato, Lars Von Trier não se acumplicia com o evitamento do real. Ele, 
inclusive, mostra-se bastante sarcástico com o ridículo dos gestos que vão 
nesta direção. Não obstante, ele também não oferece a travessia. Ficamos 
na impotência. Não seria este o caso de uma psicanálise. Caso possamos 
com três gravetos-retas tecer algo como um triskel e dali uma trança de nós, 
isso exige certas travessias e heresias, RSI. Vejamos o que Lacan havia nos 
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transmitido no final de “Radiofonia”: “Porque a impotência não é o disfarce 
do qual o impossível seria a verdade (…) a impotência serviria para fixar o 
olhar [fantasia] (…) É somente ao acuar o impossível ao seu último reduto 
que a impotência (…) muda de modalidade” (LACAN, 1970/2003, p. 446).

A visada de uma análise seria, então, indicar (acuar) o impossível e não 
mostrar a impotência (a fim de reificá-la). O impossível, aquilo que não 
cessa de não se escrever não é a impotência. Do impossível, algo como 
uma satisfação. O entusiasmo que advém da circunscrição da causa do 
horror de saber. 

Isto refere o sinthoma e traz a presença do equívoco. Saber-fazer com, 
saber se virar com ele. Não se trata de permanecer no campo das equiva-
lências simbólicas, do valor de troca, da simetria como propriedade formal. 
O sinthoma-letra não faz equivalência fálica.

Se a saída, via satisfação, aponta para um valor de uso em detrimento de 
um valor de troca, como bem podemos acompanhar no mesmo “Prefácio à 
edição inglesa do Seminário 11”, isso toca o possível de um inventar. Afinal, 
conforme Lacan anunciara em sua Nota de 74: “Esse saber ainda nem foi 
para o forno. Porque é preciso inventá-lo” (LACAN, 1974/2003, p. 315).

Uma questão/ provocação final poderia ser, enfim, como cada qual res-
ponderá por isso...
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Para além do fim do toro 
neurótico: uma invenção 

no final da análise

•

Beatriz Oliveira1

Quero apresentar a vocês o que me parece ser produto do que nos pro-
pomos a fazer nos espaços de transmissão da psicanálise, no FCL-SP: uma 
série. Uma série de repetições, não do mesmo, mas repetição de traços que 
se diferenciam e ao mesmo tempo marcam, singularizam, na via do estilo 
de cada um. Esse escrito é consequência dessa série. 

Após um ano acompanhando os enigmas de O Aturdito (72) e dois meses 
decifrando a Lettre aos Italianos (de 74 e não de 73), apresento aqui uma 
articulação que me pareceu interessante. Embora sejam textos cronologi-
camente muito próximos, entendo que em 74 Lacan apresenta mais alguns 
elementos que permitem avançar em sua formalização a respeito do final 
de análise. Assim, enquanto em 72, Lacan já nos aponta que é necessário 
atravessar o luto pela queda do analista deste lugar de objeto a, sustentado 
pela transferência ao longo de uma análise, em 74 ele nos indicará que, 
no final, há um saber que “ainda nem foi para o forno” e que é preciso 
“inventá-lo”. Este trabalho pretende destacar a “invenção” como resposta 
do que cada um fez para “sair de sua neurose”.

Ao falar do final da análise do toro neurótico no texto O Aturdito, Lacan 
retoma a mesma tese proposta em 64, no final do Seminário 11: a destituição 
subjetiva com a queda do analista deste lugar de SSS e a necessidade do luto 
por essa perda. No entanto, me parece que o que ele dirá em seguida a esta 
retomada é fundamental para o salto que apresenta neste texto a respeito 
do final de análise. Ele dirá: “Resta o estável de pôr-se no plano do falo, 
isto é, da banda, onde a análise encontra seu fim, aquele que garante seu 

1 Psicanalista. Membro do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo. Analista Membro da 
Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano.
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sujeito suposto DO saber” (LACAN, 1972, p. 489).
Ora, o que isso poderia querer dizer? Não se trata de sujeito suposto saber, 

mas suposto DO saber. Em Finais de Análise, C. Soler já nos indica que ao 
final, resta o saber assegurado. Resta um sujeito seguro do saber. Ele já 
não se assegura do fantasma, mas sim do saber. Ora, de que saber se trata? 
É pelo saber (como diz Soler no comentário anterior) que algo para de se 
escrever. Diz Fierens: “Graças ao percurso da cura, o sujeito suposto dá 
agora lugar ao saber o qual dá a certeza do sujeito suposto, o qual se situa 
nas três dimensões do impossível” (2010, p. 264).

Em seu texto De que modo o real comanda a verdade (2010, p. 17), C. Soler 
nos dirá que “há um ‘saber sem sujeito’, o qual inscreve um impossível e 
há o sujeito representado por um S1 junto ao saber que deciframos”. Ela 
remete a Lacan: “alíngua articula coisas que vão muito mais longe que aquilo 
que o ser falante sustenta como saber enunciado”, é “o lugar de um saber 
que ultrapassa o sujeito”. E ela conclui: “Existem, portanto, dois saberes: o 
saber decifrado, que pode se constituir como linguagem; e o saber falado 
de alíngua, que não é linguagem” (p. 19).

Essa distinção me parece importante para acompanharmos a introdução 
que Lacan faz das dimensões do impossível no texto de 72. 

Ele dirá: “uma demanda pode se repetir por ser enumerável, o que equi-
vale a dizer que ela só se emparelha com a volta dupla em que se funda a 
banda ao se colocar a partir do transfinito(...) De todo modo a banda só pode 
se constituir se as voltas da demanda forem em número ímpar(...) Como o 
transfinito continua exigível, pelo fato de nada se contar aí se o corte não se 
fechar, é intimado a SER ÍMPAR(...) É isso que acrescenta uma diz-mensão 
à topologia de nossa prática do dizer” (1972, p. 488). Ou seja, é o transfinito 
ímpar que acrescenta uma diz-mensão à topologia de nossa prática do dizer.

Só para lembrar, veja o que Lacan disse anteriormente: 

Até aqui, seguimos Freud, e nada mais, no que se enuncia da função 

sexual por um paratodo, mas igualmente ficando numa metade, das 

duas que por sua vez ele discerne, a partir do mesmo côvado (medida 

de comprimento usado em civilizações antigas), por lhe remeter às 

mesmas diz-mensões (p. 463). 

Ou seja, se ficássemos no paratodo homem freudiano de um saber que se 
decifra, não se acrescentaria outra diz-mensão à prática do dizer.

Ora, me parece que não haveria como introduzir uma outra diz-mensão 
nessa prática do dizer, se nos mantivéssemos na série transfinita biunívoca, 
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portanto enumerável. Entendo que aí encontramos um saber decifrável, 
tal como falávamos anteriormente. A questão é que não há só o conjunto 
dos enumeráveis, Aleph zero, mas o C, o cardinal do contínuo, que não 
se pode contar, mas se divide ao infinito. Justamente, aquele que não faz 
correspondência biunívoca, por isso ímpar. Lacan dirá: “o transfinito ímpar 
da demanda resolve-se pela volta dupla da interpretação” (1972, p. 488). 
Só consigo entender da seguinte maneira: a volta dupla da interpretação 
faz o conjunto se fechar separando aquele que é ímpar (o objeto a, causa 
do desejo, do conjunto cuja série foi contável, de onde se depreende S1).

Ora, é a exigência de um transfinito ímpar, que não faz par, que permite 
que uma psicanálise se feche: “Esse dizer que convoco à ex-sistência, esse 
dizer que não se deve esquecer do dito primário, é com ele que a psicanálise 
pode pretender se fechar”. Lacan continua: “A psicanálise, por sua vez, só 
acessa a isso pela entrada em jogo de uma Outra diz-mensão, o objeto pelo 
qual se (a)nima o corte que com isso ela permite: o objeto (a)” (1972, p. 490).

Ou seja, Lacan aqui insiste que é necessário uma outra diz-mensão para 
que um corte verdadeiro aconteça, para que uma psicanálise se feche. Caso 
contrário, não se sai do toro neurótico. Essa outra diz-mensão é o objeto (a), 
representado pelo analista, ao longo da análise. Esse ímpar que não faz par 
com o Outro, o analista situa-o por seu semblante (discurso do psicanalista). 

Como então pensar a questão do saber tal como estávamos tratando no 
início do texto? É a partir dos anos 70, com as fórmulas da sexuação e a 
introdução dos modos lógicos possível, necessário, impossível e contingente 
que Lacan sustenta a formalização apresentada em O Aturdito, qual seja, 
a ex-sistência do dizer a partir dos ditos em uma análise. Assim, estou 
acompanhando que esta relação entre dizer e dito só pode ser pensada a 
partir desta outra diz-mensão, a qual Lacan sustenta como impossível. Nesse 
sentido, entendo também a proposta de um saber que se decifra, através 
dos ditos de uma análise e um saber que se situa a partir das dimensões do 
impossível, o qual não se decifra, mas de que se goza ao final de uma análise. 

Lacan destaca três diz-mensões do impossível que se desdobram no sexo, 
no sentido e na significação: não há relação sexual; para que uma série se 
constitua é necessário uma exceção fora do conjunto; e não há uma última 
significação que venha significar S( ).

Que o sentido e a significação sejam dimensões do impossível, como 

o é o sexo, entendemos por seus laços com o Real, o que quer dizer 

que faltará algo neles em relação a si mesmos e aos outros(...) Se 

trata assim de chegar a entender a possibilidade de emergência da 
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INVENÇÃO, em um mundo no qual a repetição molda o caminho 

inicial (FEINSILBER, p. 32).

Feinsilber, neste comentário, abre justamente para o ponto a que quero 
chegar neste trabalho: a invenção no final da análise. Ainda em 72, Lacan é 
muito claro em relação ao perigo de se fiar no meio-dizer da volta simples. 
Ele indica que há uma questão ética em jogo no final para que se leve a 
análise mais além desse lugar agalmático do outro que pode nos ofuscar. 
Uma análise que não leva ao tempo do luto, do de-ser, mas que fica tomado 
pelo parecer que o SSS produz pela via da “boa lógica” que faz “entender” 
o impossível, não se fecha pelo transfinito ímpar que a dupla volta permite.

Como, então, pensar a questão da invenção tal como Lacan nos apresen-
ta no texto Lettre aos italianos? Antes de continuar, gostaria de fazer um 
comentário a respeito da escolha de nomear este texto como Lettre e não 
“Nota”, como foi estabelecido e encontramos nos Outros Escritos. Como 
sabem, Lettre implica não só a possibilidade de se pensar em carta (fazen-
do alusão à carta roubada) tanto quanto à letra. E aqui, volto (já citei em 
outros textos) a citar um comentário de Lacan do Seminário XVIII para 
vocês verem a importância dessa escolha:

Trata-se, expressamente, de estudar a lettre como tal, na medida em 

que ela tem, como eu disse, um efeito feminizante. É com isso que 

abro meus Escritos. Essa carta, como voltei a sublinhar da última 

vez, funciona, muito especificamente, por ninguém saber nada 

sobre seu conteúdo, e porque, até o fim, ninguém saberá nada dele 

(LACAN, 1971, p. 121). 

A escolha de lettre me parece fundamental, inclusive para sustentar o 
que queremos neste trabalho, qual seja, a importância de se pensar em um 
saber novo, uma invenção absolutamente singular no final da análise, da 
qual se goza, mas a qual não se decifra na série dos uns que se precipitam 
em uma análise. Trata-se mais de um saber fazer com isso com o qual o 
sujeito só se depara a partir deste efeito feminizante aberto pela diz-mensão 
do impossível.

Vamos à questão da invenção.
No texto de 74, Lacan dirá: 

O saber em jogo (...) trata-se de que não existe relação sexual, relação 

aqui, quero dizer, que possa pôr-se em escrita(...) A verdade não serve 
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para nada senão criar o lugar onde se denuncia este saber. Mas esse 

saber não é pouco. Pois o que se trata é de que, acessando o real, ele 

o determina. Naturalmente esse saber ainda nem foi para o forno. 

Porque é preciso inventá-lo (p. 315).

A questão que se coloca neste momento é justamente a passagem deste 
saber enumerável construído em análise, para aquilo que já não é mais 
decifrável e que se situa no campo do gozo. Falar em passagem aqui é ape-
nas um recurso retórico para este escrito, pois não entendo que passamos 
de um lado a outro como se enquanto estivéssemos em um campo, o outro 
neste momento estaria excluído. Pelo contrário, desde o início os campos 
estão enodados, assim como os dois lados do quadro da sexuação também 
formalizam uma estrutura que está dada de saída para o sujeito neurótico. 
Essa me parece ser a possibilidade de se pensar o dizer e o dito ao mesmo 
tempo. É dessa forma que entendo o seguinte comentário de Lacan em O 
Aturdito:

“Esse dizer provém apenas do fato de que o inconsciente, por ser estru-
turado como uma linguagem, isto é, como a lalíngua que ele habita, está 
sujeito à equivocidade pela qual cada uma delas se distingue” (p. 492).

Ou seja, é só por haver equivocidade entre linguagem e lalíngua que um 
dizer provém. Nesse sentido, não se separa linguagem e lalíngua como 
campos excludentes, mas, pelo contrário, um não vai sem o outro. Assim, 
um dizer se sustenta a partir do impossível e corta na fala do analisante 
aquilo que se lê em seus ditos: as homofonias, equívocos, “efeitos de língua” 
que permitem uma escrita. 

Assim é que podemos abrir aqui para se pensar este novo saber, que 
deve ser inventado, como consequência de um percurso que oferece as 
condições de possibilidade para um efeito feminizante. Estou entendendo 
o efeito feminizante como aquilo que permite o sujeito se posicionar num 
modo de gozo não-todo fálico, a partir do qual algo cessa de não se escrever. 
Esse efeito feminizante, contingente, me parece ser aquilo que Lacan pôde 
nomear como LETTRE, não mais como carta, mas sim como letra, borda 
no furo do saber, litoral entre saber e gozo.

Assim Lacan (1971) dirá:

Entre centro e ausência, entre saber e gozo, há litoral que só vira 

literal quando, essa virada, vocês podem tomá-la, a mesma, a todo 

instante. É somente a partir daí que podem tomar-se pelo agente que 

a sustenta (pp. 21, 22).
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Tomar-se como agente que sustenta essa borda entre saber e gozo, tornar-se 
analista, é a única condição de possibilidade de conduzir uma análise até o 
fim. Mas o saber sobre o que faz de um analisante um analista, aquele que 
ocupa esse lugar que sustenta essa lettre, isso é o que se inventa, um a um.

Como diz D. Rabinovich:

O próprio da invenção é que nunca se inventa um saber todo, se inventa 

a partir da falta de fechamento do saber inconsciente como real(...) 

Esse saber que são pedaços de saber, fragmentos de saber, a esse sa-

ber só resta inventar. Como? Inventar sob a forma do bem-dizer, do 

um por um que cabe ao analista enfrentar a cada vez (pp. 165, 166). 

Ora, é só a partir disso que se escreve em uma análise, que um analisante 
pode aprender a ler sua própria língua e com isso inventar um outro modo 
de saber fazer, ou, bem dizer com ela.
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Do divã do Odivan à marca 
do desejo de analista: a lógica 

e a ética da autorização 
e da nomeação1

•

Conrado Ramos2

i – de aRisTóTeles a fRege

“Todo homem é mortal; Odivan é homem; logo, Odivan é mortal.” Temos 
aqui a dedução da particular (“Odivan é homem”) a partir da universal (“todo 
homem é mortal”), colocando Odivan na coleção “todo homem”. Acontece 
que, se Odivan é a nossa referência, todo homem não pode ser tomado como 
referência também, mas como sentido, um atributo de Odivan. Do mesmo 
modo que para Vênus, como referência, entre outros sentidos cabem “es-
trela da manhã” e “estrela da tarde”, para Odivan, como referência, cabem 
homem e mortal como sentidos.

“Todo homem”, a coleção, embora seja sujeito gramatical em “todo homem 
é mortal”, não é sujeito lógico, posto que homem, tanto quanto mortal, são 
atributos da variável suposta pelo quantificador todo. Todo homem, assim, 
não deve contar, na lógica, como sujeito. Devemos separar o todo como 
lugar lógico que suporta o sujeito como sendo o que, ocasional ou neces-
sariamente, cai ali, e o homem como um atributo do que ocupa este lugar. 
Por isso, diz Lacan (1967-68) “o sujeito não é o homem” (p. 200). Àquilo 
que cai, portanto, no lugar pressuposto pelo todo, incidem os atributos 

1 Esta é uma versão ampliada do texto apresentado na Jornada de Encerramento do FCL-SP 
em 2011. A presente versão foi apresentada com o nome O que responde o psicanalista? O ato 
psicanalítico como resposta, no Seminário Temático do Campo Lacaniano do FCL-BH, em 13 de 
abril de 2012.
2 Psicanalista. Membro do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo. Membro da Escola de 
Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano.
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homem e mortal.
Para a lógica clássica, muitas vezes, o sujeito lógico se confunde com o 

sujeito gramatical. Dizemos que todo homem é mortal, supondo que o sujeito 
seja todo homem, a coleção de homens, sobre a qual incide o predicado 
mortal. Todo homem é tomado como dado ao qual mortal vem se unir. A 
dimensão ontológica está pressuposta neste homem que, previamente, já 
seria também um predicado e não um sujeito. Cito Lacan (1967-68): “o que é 
da natureza do sujeito não deve ser procurado em algo que seria ontológico, 
o sujeito funcionando, de alguma forma, ele mesmo, como uma espécie de 
predicado primeiro, o que ele não é” (p. 222).

O que caracteriza o sujeito, portanto, é um lugar e não um predicado. Sua 
essência é lógica e não ontológica. Não é à toa que no Seminário 15 Lacan 
retoma a obra As meninas, de Diego Velázquez: a pintura foi feita de tal 
forma que, quem se posiciona de frente para o quadro, no qual o próprio 
Velázquez aparece fazendo um retrato numa tela que está de costas para 
o observador, entra no lugar em que se posicionaria o retratado. Como 
Velázquez era o pintor do rei Felipe IV da Espanha, e como o quadro sugere 
ao fundo um espelho refletindo as imagens de Felipe IV e da sua esposa, 
Mariana da Áustria, a rainha, podemos pensar que quem se posiciona ali, 
de frente ao quadro, cai sob o conceito de Rei ou Rainha da Espanha, rece-
bendo seus atributos, o que inclui o olhar enigmático do pintor da realeza 
e a doce presença da infanta Margarida Teresa de Habsburgo, filha do rei. 

Para Frege, que separa o quantificador da articulação das funções (ou 
predicados), aquilo que ocupa lugar de argumento, isto é, qualquer coisa, não 
tem nenhuma substância ontológica, mas sim puramente lógica, na medida 
em que uma atribuição, uma propriedade que a ela venha se referir, por 
representá-la, dar-lhe-á seu sentido e, com ele, sua consistência de verdade. 
Há, portanto, um oco do sujeito, fundado a partir da inscrição da barra do 
juízo fregeana, cuja verdade não pode ser anterior aos ditos que compõem 
as propriedades das funções predicativas: homem e mortal, por exemplo.

A conceitografia fregeana nos mostra como o dizer do oco do sujeito3 
fica escondido por trás dos ditos das proposições que, ao se articularem, 
dão-lhe um valor de verdade.

Dito de outro modo: somente depois que algo cai no oco do sujeito, sobre 
o qual incide uma função, um atributo, que este algo assim predicado ga-
nha uma consistência e se torna uma constante como o valor de verdade. 
Ou como diz Lacan (1972/2003) em O Aturdito, “para que um dito seja 

3  O oco do sujeito refere-se ao oco da generalidade na notação de Frege.
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verdadeiro, é preciso ainda que se o diga, que haja dele um dizer” (p. 449). 
Isso fala antes de entrar na verdade.

Na aula de 13 de março de 1968, do Seminário 15, Lacan disse que: “Se 
uma variável é quantificada, ela passa a um outro estatuto, precisamente 
por ser quantificada como universal. Isto quer dizer, não simplesmente que 
não importa qual seja, mas que fundamentalmente, em sua consistência, 
é uma constante” (p. 226).

A quantificação, assim, faz uma variável passar ao estatuto de uma 
constante: do contingente da queda no oco ao necessário do valor de ver-
dade que este lugar assume. É o lugar lógico da generalidade que, quando 
nomeado por uma predicação, faz ex-sistir como “é verdade” (como juízo) 
a consistência do que ali, no oco (lugar do argumento), vem cair. O que 
eventualmente entra ali como variável passa a se repetir como constante.

Na origem do que não cessa de se escrever, do que petrifica o sujeito, há 
uma relação de implicação entre um lugar (oco do sujeito) e uma função 
(uma predicação como sintoma), relação que tenta fazer com que algo cesse 
de não se escrever. Em outros termos, todo homem não quer dizer nada 
senão que: se caiu no todo, então é homem (recebe a função, a predicação 
homem). A coisa se complica, obviamente, em especial porque nem sempre 
se cai no todo (como no caso de uma mulher, ou mesmo, de um psicana-
lista)... É certo, entretanto, que para cada um, quem quiser se haver com o 
valor de verdade, que se invente, então, uma função.

ii – da eXTensão à denoTaÇão

A generalização do todo, do todo homem é mortal, não pode ser dada senão 
depois da subordinação das funções que operam no cálculo proposicional. 
A implicação entre homem e mortal faz ex-sistir, no todo, o lugar

do $: (x)(H(x)  M(x)).
Deste modo, ao separar o campo lógico da generalidade do campo das 

propriedades, Frege permite pensar a referência como o que se constitui 
a partir de um atributo (um sentido) e não como um sentido prévio em si 
mesmo. Assim, não se trata de dizer que o homem é mortal, mas sim que, 
a uma dada variável (x), podem ser atribuídas as propriedades homem (H) 
e mortal (M), de modo subordinado, isto é, se x é homem, então é mortal. 
A verdade de homem não é seu sentido, mas sua referência, isto é, aquilo 
que cai em x: $(S1  S2). A referência está, assim, suposta (subposta, hy-
pokeimenon) ao sentido, como aquilo que lhe é ex-sistente. O filhote humano 
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não o é por essência ou natureza, mas porque seu destino é cair no todo. É 
preciso, no entanto, banhar de linguagem sua inefável ex-sistência. Não se 
torna, pois, humano, sem um tombo, sem um trauma.

A extensão lógica que assim se constitui se dá pela extração, de um 
universo qualquer, daquilo a que se aplica uma determinada propriedade 
(função) a ser entendida como traço de distinção, isto é, como aquilo que se 
define como não sem este traço. Um referente pode, então, ser representado 
por diferentes sentidos (S1/$), mas ele não é o mesmo que estes sentidos 
(como no caso de o homem é mortal: S1  S2). É por isso que a referência 
não pode ser idêntica ao sentido que possa vir a lhe representar: o sujeito 
não é o homem.

Já que estamos falando de Frege, vejamos, por exemplo, como ele define 
o 0 com base na pergunta: o que é que cai sob o conceito de “não idêntico 
a si mesmo”? Pois bem: nada! Portanto, “0 é o número que pertence ao 
conceito ‘não idêntico a si mesmo’” (FREGE, 1883, apud GOMIDE, 2011, 
p. 301). Deste modo, 0 é formado pelo conjunto que tem por extensão to-
dos os objetos que caem sob o conceito (ou a intensão) “não idêntico a si 
mesmo”. O 0 se torna, assim, uma referência, na medida em que nada é a 
referência, a extensão para “não idêntico a si mesmo”. O 0 passa, então, a 
ser contado como tudo o que, logicamente, é uma referência. Torna-se uma 
referência entre as outras possíveis. O 0 é um entre outros uns e pode, de 
modo cardinal, ser representado pelo 1. Mas, embora ele possa ser contado 
e pelo 1 representado, a extensão que ele nomeia continua ex-sistindo à sua 
representação cardinal e o que ele denota continua sendo não idêntico a si 
mesmo. O 0 ganha realidade material, significante, como nomeação e pode, 
a partir daí, se fazer representar pelo 1 e, 0 e 1, já fazem 2, que na repetição 
vão fazer 3, e assim por diante. Von Neumann nos mostrou como, a partir 
do conjunto vazio (do que não cessa de não se escrever), a ordinalidade, 
como um sintoma, se desenvolve como o que não cessa de se escrever. O 
que a ordinalidade conta, o que ela denota, é sempre e novamente o vazio.

Ao estabelecer no lugar do argumento o ponto daquilo que cai sob o 
conceito, Frege retira a concepção de generalidade do campo semântico 
da totalidade, dando-lhe a dimensão da aplicação extensional, isto é, da 
denotação, como aquela que recobre o referente, mas sem hipostasiá-lo de 
maneira ontológica. 

É por isso, talvez, que Lacan insiste na extensão dada por extração, ou 
seja, pelo não existe que não, que se subtrai do todo4 e coloca em evidência 

4 Agradeço a Ronaldo Torres pelo esclarecimento desta importante formulação.



195Do divã do Odivan à marca do desejo de analista: 

a lógica e a ética da autorização e da nomeação

o ato distintivo de denotação. “Não existe animal com mama que não seja 
mamífero” faz da mama um traço distintivo, de cada um (omnes, do latim; 
ou Пανιɛζ, do grego, significando todo, mas com a ideia de número, isto é, 
cada, qualquer, todo singular), em relação ao “todo animal possível” do 
qual este conjunto dos mamíferos se extrai. 

Ao dizer “todo mamífero tem mama”, a mama não é distintivo, mas 
elemento de unificação: não é mais traço de cada um, mas nome do todo 
(totus, do latim; ou ολοζ, do grego, como todo, com a ideia de união de 
partes, daquilo que faz uma totalidade). Há uma diferença, pois, entre a 
função denotativa e a função extensiva de um predicado. Para que se al-
cance a extensão de um predicado, o número de vezes em que sua função 
é verdadeira (a coleção), é preciso, no entanto, a aplicação da função caso 
a caso, a verificação de quais referentes caem nesta função, configurando, 
assim, o processo denotativo.

De acordo com Lacan (1967-68, aula de 6/03/68), é somente a dupla negação, 
que transforma a universal ( (x)F(x)) em existencial (¬ (x)¬F(x)), que faz 
algo passar, novamente, de uma coleção para seu estatuto de variável. “Todo 
homem é mortal” cria uma constante, uma coleção, uma necessidade. Mas, 
“não há homem que não seja mortal” faz passar do todo para o um a um 
sobre os quais incidem os predicados homem e mortal, isto é, transforma a 
constante de novo em variável existencial. É esta a lógica que incide sobre 
a formação do analista: não a lógica da coleção “todo analista é”, mas a 
da condicional “não há analista que não”, que faz a marca do analista só 
poder incidir no um a um. É uma lógica, portanto, da negação do todo, da 
subversão do todo, uma lógica do não-todo.

Assim, se dissermos que “todo analista já passou pelo Odivan”, podemos 
talvez provocar uma procura desenfreada do Odivan por parte daqueles 
que querem ser analistas e que tomarão por necessário este “passar por 
ele”, ainda que deixemos em aberto o que isso significa. De outro lado, se 
dissermos “não há analista que não tenha passado pelo Odivan”, daremos 
a chance de que o Odivan tenha acontecido, de um modo não necessário, 
na vida de alguém que se tornou analista.

Temos, então, a chance de que isso se verifique a posteriori, como traço 
distintivo, e não a priori, como traço unificante. A mudança da universal 
afirmativa para a existencial negativa faz passar algo da coleção (todos 
são) para a série (não há um que não seja), inserindo no campo da exten-
sionalidade a contagem, a referência, que no “todos são” fica subsumida 
ao sentido que do “todos” se extrai e cristaliza. Assim, se em “todos ana-
listas são” privilegia-se a extensão, em “não há um analista que não seja” 
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privilegia-se as referências, uma a uma, e o processo de denotação que as 
recobre. Desse modo, o traço unificante é a sustentação do sentido (S1
S2), assim como o traço distintivo é a sustentação da referência (S1/$). É a 
diferença lógica que podemos encontrar entre o significante mestre (como 
conotação, representação) e o traço unário (como denotação, apresentação).

Enfim, não é o divã do Odivan o que faz dele um psicanalista. Mas isto 
não é brincadeira, pois o autorizar-se de si mesmo do psicanalista é coisa 
séria, não somente pela ética que supõe, mas também pela lógica que con-
diciona, em série, ao fazer do analista aquele que só se pode contar um a 
um, a partir do traço distintivo e não do traço unificante. Mas, tenhamos 
muito cuidado, pois não é uma produção em série dentro de um todo, o que 
faria da formação de analistas uma fábrica nos moldes fordistas. O mais 
interessante nisso tudo é que se trata de uma série sem todo. Quando não 
há mais um todo, quando não se pode fazer um todo, o particular (a parte) 
não pode mais ser subordinado. Não é mais um particular subordinado a 
um universal. É somente à parte sem todo, à parte não subordinada, que 
podemos dar o estatuto e a dignidade da singularidade. Sem subordina-
ção, cada parte vale por sua semelhança a si mesma, em sua diferença em 
relação às outras partes, mas não há nada que sustente uma generalidade 
entre elas ou que faça delas uma totalidade: não há predicação comum que 
as unifique ( (x)Φ(x)), embora elas possam ser consideradas lado a lado 
no processo de extração feito por meio da existencial negativa, isto é, pelo 
traço distintivo: ¬ (x)¬Φ(x). Na lógica do não-todo, portanto, (x)Φ(x) ≠  
¬ (x)¬Φ(x). Assim, no campo do não-todo (¬ (x)Φ(x)), o traço só pode ser 
existencial: singulariza, mas não unifica; identifica, mas não subordina; 
nomeia, mas não representa.

iii – da denoTaÇão à noMeaÇão

O psicanalista não faz ολοζ (todo), mas talvez faça Пανιɛζ (um a um). Por 
isso se trata de buscar o traço em cada um, e não adequá-lo a um todo, a uma 
coleção tomada previamente, ilusoriamente, como um predicado primeiro.

Assim podemos talvez escrever: ¬ (x)(d(A)(x)  ¬P(x)), onde x é o passante, 
d(A) é desejo de analista e P é Psicanalista: não há ninguém em quem o 
desejo de analista não advenha sem que isso implique a ex-sistência de um 
psicanalista. Se articularmos o advento deste desejo ao ato psicanalítico, 
não seria esta a tese de Lacan no Seminário 15?

Na aula de 10 de janeiro de 1968 ele diz: “na maneira pela qual vou avançar 
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sobre o terreno do ato há também uma certa ultrapassagem, em evocar essa 
dimensão do ato revolucionário e caracterizá-lo com isso de diferente de 
toda a eficácia da guerra, que se chama suscitar um novo desejo” (p. 81).

Na Nota Italiana (LACAN, 1973/2003) encontramos o seguinte: “Só existe 
analista se este desejo lhe advier, […] essa é a condição da qual, por algu-
ma faceta de suas aventuras, o analista deve trazer a marca. Cabe a seus 
congêneres ‘saber’ encontrá-la” (p. 313).

E na primeira aula do Seminário 15, Lacan (1967-68) diz: “Na dimensão do 
ato vem logo à baila esse algo que implica um termo como este que acabo de 
mencionar, a saber: a inscrição em algum lugar, o correlato de significante 
que, na verdade, não falta jamais no que constitui um ato” (p. 8).

Aí está: se o ato psicanalítico inscreve em algum lugar a emergência do 
desejo do analista – um correlato de significante que não falta jamais – é 
possível encontrá-lo, este correlato do significante, em quem realmente se 
autoriza como psicanalista, pois, não há psicanalista sem a marca deste 
ato. O que não quer dizer que ao não encontrá-lo seja preciso afirmar que 
não há psicanalista, pois, se d(A)(x)  ¬P(x) é falso, isso só quer dizer uma 
coisa: que d(A)(x) implicar P(x) é o caso, mas não encontrar a marca que 
revele a inscrição do ato nada prova sobre a veracidade ou a falsidade do 
atributo Psicanalista. Não poderíamos, no entanto, dizer simplesmente que 
d(A)(x) P(x), posto que isto nos levaria a aceitar, pela tabela verdade da 
implicação desde Philo de Mégara,5 que P(x) poderia ser verdadeiro ainda 
que d(A)(x) fosse falso e, embora d(A) possa não ser encontrado no dis-
positivo do passe e isso impeça de se verificar P, ainda assim P tem como 
condição d(A). Não se trata também de uma operação bicondicional (ou 
equivalência), de modo a afirmarmos que “o desejo de analista é condição do 
tornar-se psicanalista” seja o mesmo que dizer que “o tornar-se psicanalista 
é condição do desejo do analista”, do mesmo modo que não poderíamos 
dizer que “Odivan bebeu cicuta e então morreu” é o mesmo que “Odivan 
morreu e então bebeu cicuta”. 

Mas voltemos ao 0. Que o 0 seja o número que pertence ao conceito “não 
idêntico a si mesmo” implica que este conceito não tem, naturalmente, 

5 Desde Philo de Mégara é possível dizer, por exemplo, que “Odivan é psicanalista, logo eu 
sou um papagaio de pirata” é uma implicação verdadeira se os dois argumentos são falsos 
(o que nos permite o desafio: “se Odivan for um psicanalista, então eu sou um papagaio de 
pirata”, com o qual queremos dizer que duvidamos que Odivan seja um psicanalista). Mas o 
problema é que, logicamente, poder-se-ia admitir como verdadeiro que eu fosse um papa-
gaio de pirata, ainda que se descobrisse que Odivan não é um psicanalista: se A implica B, A(V) 
+ B(V) = (V), A(V) + B(F) = (F), A(F) + B(V) = (V) e A(F) + B(F) = (V).
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denotação, isto é, uma extensão para suportá-lo, de modo que ele escapa de si, 
por uma radical inadequação que o faz, sempre, Outro de si mesmo. Ele não 
se deixa apanhar pela representação. Assim, para que este conceito venha a 
ser representado é preciso uma nomeação. É o que faz da nomeação um ato, 
ato de chamar de zero tudo o que não é idêntico a si mesmo. A nomeação, 
então, não é o que visa unificar os objetos com a mesma representação, 
com o mesmo sentido, não é um traço de unificação, mas um traço de dis-
tinção. Que alguém possa ser nomeado psicanalista, isto não é da mesma 
ordem do dizer que todos os psicanalistas têm mamas, mas sim que, cada 
um deles que advém, o faz por um ato de nomear-se psicanalista, o que 
não é, na origem, uma operação lógica, mas uma operação ética, derivada 
de um impasse lógico e com efeitos lógicos. Assim, a nomeação como traço 
distintivo não é, em si mesma, um efeito lógico, mas uma decisão ética com 
efeitos lógicos, um acontecimento. Nisto ela difere do traço unificante que 
é, em si mesmo, uma consequência lógica por dedução, tal como: “Odivan 
tem um divã; todos que têm um divã são psicanalistas; logo, Odivan é um 
psicanalista”. Neste caso, divã é o traço de unificação que permite deduzir 
a particular da condição de Odivan a partir da universal da coleção dos 
psicanalistas.  O que o ato psicanalítico escreve como traço, portanto, não 
pode ser unificante (por identificação comum), mas sim distintivo (por um 
ato de nomeação). Não se busca, então, como cada um se adéqua ao traço 
psicanalista ou se deixa representar por este traço, mas sim como cada 
um decide por algo que advém, justamente, da queda da adequação, da 
impossibilidade do idêntico. O que se busca durante uma análise é como 
cada um se virou com a impossibilidade de se fazer idêntico a si mesmo, 
isto é, com a falta de um significante que venha representá-lo definitiva-
mente (S(A/)), tendo em vista que este significante sempre escapa, sempre 
se faz radicalmente Outro. O que uma análise busca, portanto, é, ao longo 
do processo, como cada um respondeu a isso em sua história, qual foi a 
solução de cada um e, ao final do processo, como cada um se inventa zero, 
dando uma nova solução que admite esta impossibilidade.

Nomear-se psicanalista não é, de maneira alguma, concluir um curso, 
assinar um certificado ou escrever psicanalista num cartão de visitas. 
Nomear-se psicanalista é um ato de quem, por deparar-se com a dimensão 
funcional e, portanto, alienante, das predicações assumidas ao longo de uma 
ex-sistência, e por concluir sobre a impossibilidade lógica de um predicado 
último e definitivo para sua ex-sistência, autoriza-se a cair do quantificador 
– seja do todo ou do existe ao menos um – saindo da própria lógica identi-
tária para deparar-se com o “não idêntico a si mesmo”. A singularidade que 
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entendo resultar deste processo, e que julgo ser a subversão de Lacan, é a 
identificação com uma função que não implique cair no todo: é a sustenta-
ção de uma ex-sistência sem essência, na medida em que satisfaz a função 
sem, no entanto, fazer conjunto: que ¬ x¬Φx, isso não implica, no entanto, 

xΦx, mas sim, ¬ xΦx. Nomear-se psicanalista é existir sob um regime de 
modo que esta existência não permita uma essência comum, um conjunto.

É nisso que o ato é revolucionário e, em si mesmo, impredicável, pois, 
se ele pudesse ser calculado dentro das premissas vigentes, ele poderia ser 
deduzido do universal dado, isto é, já estaria previsto dentro das regras do 
todo. Mas é a partir de um impasse lógico, no entanto, diante do incalculável 
do impasse da fantasia, da impossibilidade de sustentar uma consistência 
como parte do todo, que um acontecimento pode dar-se como inesperado, 
com o valor de contingência, e fazer uma aposta que, ao supor, ao subpor 
somente a posteriori um sujeito, faz emergir um novo desejo, cuja inscrição 
significante nomeia, isto é, distingue o que, assim, revelou-se singular. Não 
é, portanto, um traço que se deduz, a partir do necessário ou do possível, 
mas um traço que, do impossível, acontece, como subversão do e no todo 
dado anteriormente.

Se eu disse, enfim, que se d(A)(x) P(x) é o caso, não foi sem marcar que a 
lógica desta implicação só pode se dar com o advento de um desejo novo, a  
partir de um ato revolucionário, de uma resposta diante do impasse lógico, 
portanto. Resposta sem garantias e que ninguém pode dar por ninguém, 
o que faz de cada um que nela aposta um contraditório do universal, Um 
que não faz relação, não se subordina e que, portanto, se extrai das pre-
dicações estabelecidas. Mas a singularidade da resposta não a caracteriza 
como exclusão ao universal, como o Um da exceção, posto que ao revelar 
o não-predicável, o indiscernível, aponta a própria impossibilidade do uni-
versal, fazendo dele não-todo (trouniversal), por conter o que não se deixa 
predicar, um ímpar não-enumerável, não pareável pela cardinalidade: a 
resposta que o ato psicanalítico constitui suporta a singularidade e a solidão 
do transfinito cantoriano.

O ato psicanalítico, ou seja, a passagem de um psicanalisante a psicana-
lista, é a resposta ética em uma análise, diante das impossibilidades lógicas 
de resposta sustentadas pelo psicanalista que suporta e dirige o processo. 
Neste caso, o autorizar-se de/por si mesmo só pode ser pensado pela via do 
ato, como ato que se dá no processo analítico; ato que, de um lado, cumpre 
ao discurso psicanalítico promover e sustentar (responsabilizar-se), e de 
outro lado, é uma resposta em análise. Psicanalista, então, como o produto 
do ato, é a resposta contingente de uma psicanálise.
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Assim, que se possa pensar numa série de analistas, é, no entanto, porque 
o tornar-se analista como resposta, como ato que é, não se calcula, não se 
impõe, não se predica, não faz cópula com nenhuma espécie de represen-
tação passível de unificação. Mas este ato deixa um correlato significante, 
a marca que o analista deve trazer do desejo novo que lhe advém. Isso, 
portanto, se nomeia, como o não-idêntico a si mesmo, ao qual Frege, numa 
decisão inaugural, muito mais ética do que lógica, contou, colocou na série, 
dizendo que isso é o zero e que o zero conta Um.

É esse o Um que o discurso do psicanalista contingencialmente produz 
e, com alguma sorte, transmite, fazendo de sua política o desvelamento da 
inconsistência da totalidade e da falsidade do universal. O Um da psicanálise 
não aspira à universalidade, não caminha ao absoluto, segue não-idêntico, 
não-todo, mas sem abrir mão do vivo e do colocar algo de si, singularmente, 
interpelando o ex-sistente de um modo que, por vezes, imortaliza o sujeito.
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A prova de psicanalista

•

Dominique Fingermann1

O analista só se autoriza de si mesmo! Não é preceito nem receita, mas 
uma condição sine qua non, sem a qual nem mesmo poderia existir analista. 
E, justamente por esse motivo, ele está permanentemente à prova. Em per-
manência, (de) formação continuada, ele precisa atestar de sua capacidade 
em ser passador da psicanálise.

Ser passador da psicanálise consiste em fazer valer a potência do ato 
psicanalítico, e isso não decorre de nenhuma artimanha nem artifício, 
mas de certa posição que valida a “posição do inconsciente”, e de certa 
“presença” que nomeei “a presença do passador” (FINGERMANN, 2011); 
um certo “discurso”, dizia Lacan, um certo laço que ele qualificava como: 
“ um discurso sem palavra”.

Não há outra prova de psicanalista a não ser a prova do ato, e não há 
outra prova do ato a não ser em suas consequências demonstráveis (lógi-
cas) e, mais além, em seus efeitos (reais) mostráveis. “O ato se julga na 
sua lógica pelas suas sequências (à ses suites)” (LACAN, 1967, inédito): as 
sequências excedem as consequências. As consequências são da ordem do 
necessário lógico, as sequências dependem da posição ética que se destaca 
de uma análise e suas continuações: as “interpretações” criativas, poéticas, 
inventivas, extravagantes, fora de série, aquelas que dis-pensam a lógica, 
a razão, ultrapassam as medidas (fálicas). 

Freud estabeleceu a “regra de três” dessa provação: análise didática, estudo 
da teoria, supervisão. Lacan inscreveu a Escola como lugar dessa prova.

Uma Escola de Psicanálise – “A Escola, a Provação”, “l’École, l’Épreuve” 
lança Lacan na primeira versão da Proposição...” – não é nada mais, nada 
menos do que a folha em branco na qual cada um que aí se inscreve tem 
a oportunidade de fazer ressoar a sua prova de passador da psicanálise, 

1 Psicanalista. Membro do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo. Analista Membro da 
Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano.
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contanto que essa prova possa ser lida por alguns outros – Garantia da 
Psicanálise: a letra da psicanálise pode chegar a seu destino.

A Escola não é o lugar do ato, mas o lugar que explora e acolhe oportu-
namente suas condições prévias e recolhe eventualmente suas sequências, 
seus efeitos.

“Para que a psicanálise torne-se um ato por vir ainda” (LACAN, 1968/2003, 
p. 293), o que podemos dizer hoje, em 2011, a partir das lições de Freud e 
Lacan e, sobretudo, a partir do que a “psicanálise nos ensinou” (LACAN, 
1957/1998, pp. 438-439) das três vertentes da formação de analista? Como 
“interpretamos” esses três eixos, em nossas elaborações teóricas e nos-
sos dispositivos, para que eles participem das “condições do ato”, isto é, 
que análise didática, estudo da teoria, supervisão sejam coerentes com a 
deformação indispensável à sustentação do ato e da ética da psicanálise 
operando a partir do “real em jogo na formação mesma do psicanalista” 
(LACAN, 1967/2003, p. 244).

QUando PodeMos diZeR QUe UMa análise É 
(foi) didáTica?

Precisamos apostar nisso quando indicamos um passador, quando nome-
amos alguém Analista de Escola no dispositivo do passe, quando nomeamos 
um colega AME, mas também prejulgamos isso a cada vez que indicamos 
um analista para alguém. “O que é um analista?”, portanto, é uma questão 
corriqueira e permanente que precisa nos intranquilizar e pode até nos 
assombrar quando perdemos a bússola do desejo do psicanalista. 

Escolher um passador não é nomear um analista, mas é predizer a 
capacidade de um analisante em apreender os efeitos do ato psicanalítico 
de um outro (aquele que se diz “passante”). O que é que transforma um 
analisante em passador? O que é que o qualifica como tal?

Na experiência do dispositivo do passe é sua presença notável que o qua-
lifica, a sua voz, o seu estilo, a sua potência de separação (separação tanto 
do passante e da sua verdade quanto do cartel e de seus preconceitos). Foi 
sua distinção que proporcionou a sua designação pelo analista, aposta da 
sua disposição ao longo de todo o procedimento. Aposta de um passador 
que se avalia a partir da disposição ética do analisante – a dignidade de 
sua relação com o real – e a partir de suas qualidades lógicas e poéticas 
destacadas pela sua cura analítica.

Quando designamos, assinalamos para a Escola um passador, há uma 
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pré-visão, predição de algo que escapa, por definição, a toda suposição. Por 
princípio seria incoerente um analista nomear “analista” alguém que esteja 
na posição analisante, pois se ele pode escolhê-lo como passador, tendo 
verificado a capacidade de separação que o distingue, ele não pode nomeá-lo 
“analista”, pois é analista justamente quem se destaca das predeterminações 
do outro no seu próprio ato. Quem é analista se destaca por sua capacidade 
em não se encaixar no lugar do escolhido, já que se distingue, por sua esco-
lha, sua “heresia” (LACAN, 1973-74/2005),2 sua capacidade de dissidência 
em relação ao Outro, ou melhor, sua capacidade de fazer laço com o outro 
a partir de sua dissidência: o que aproxima atuar do atar (FREITAS, 2011).

Escolher um passador implica a discriminação daquilo que, neste momen-
to/ duração do passe (FINGERMANN, 2007), permite predizer a potência 
do ato, ou ao menos a capacidade para o futuro passador de apreender a 
“diferença absoluta” de onde se proporcionam os efeitos do ato. Quais são 
os “índex” desse momento? Será um tratamento novo da repetição, como 
princípio de repetição? Serão modalidades diferentes da resposta à angústia? 
Será abalo ou rachadura da solução fantasmática? Será certo rasgamento na 
tela da verdade? Trata-se, sem dúvida, da avaliação pelo analista da relação 
com certo furo (trou) nesse ponto de percurso analisante, que se verifica 
então mais como trou-matismo do que como traumatismo.

Quando podemos nomear um passante AE, nomear um AME, indicar um 
analista para alguém, procedemos com essa mesma lógica, esse mesmo 
rastreamento das provas do ato. Quando alguém der prova de formação 
suficiente é que ele mostra (é sua poética) saber tirar as consequências (po-
sição ética) da lógica da cura (o seu impasse), ou seja, da “firme convicção 
da existência do inconsciente” (FREUD, 1937) e quando, em consequência, 
orienta-se a partir da ex-sistência do Inconsciente real.

Nesses casos apostamos que a análise foi didática, isto é, que podem 
suportar a transferência, com flexibilidade, mas sem vacilo, sem angústia, 
sem seu próprio engodo fantasmático, reinventando a psicanálise, respon-
sáveis por sua invenção cotidiana.

A psicanálise é didática quando é pura, indica Lacan, para nomear o que ele 
chamará também psicanálise em intensão,3 conceito lógico que nos orienta 

2  Homofonia entre “RSI” e o vocábulo “hérésie” [heresia].
3  De acordo com a lógica aristotélica, a intensão (ou compreensão) designa o conjunto dos 
predicados que pertencem a um conceito (predicados do sujeito). Já a extensão se refere ao 
conjunto dos objetos aos quais se aplicam esses caracteres (objetos da classe). Lacan usa essa 
referência em particular na “Proposição de 9 de outubro de 1967 sobre o psicanalista da Esco-
la” In: Outros Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2003.
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para sustentar que toda extensão da psicanálise, sua aplicação clínica como 
sua teorização e seu ensino não se fundam senão nessa psicanálise pura.

QUal esTUdo da TeoRia É coeRenTe coM 
essa inVenÇão?

“Mas tal direção só se manterá através de um ensino verdadeiro, isto é, 
que não pare de se submeter ao que se chama novação” (LACAN, 1955/1998, 
p. 436), adverte Lacan no capítulo “A formação dos analistas por vir”, no 
texto de 1955 “A coisa freudiana”.

A questão para nós é como produzir, proporcionar, um ensino que esteja 
coerente com a deformação exigida pela formação do analista? Como pro-
por um ensino verdadeiro, ou seja, que não cesse de se submeter à novação?

Respondemos à questão do “como” pela via dos dispositivos, da sua ética 
inerente e das brechas pelas quais o estilo pode irromper e romper a sua 
burocratização.

– Condição da receptividade à teoria psicanalítica: a experiência e o saber
A capacidade de transmissão da teoria psicanalítica com base em um 

ensino depende do acesso prévio do sujeito à experiência. “Quando minis-
tramos aos nossos alunos”, escreve Freud em 1926, “instrução teórica em 
psicanálise, podemos ver quão pouca impressão lhes estamos causando, 
para começar. Eles absorvem as teorias da análise tão friamente quanto 
outras abstrações com as quais são alimentados...” (FREUD, 1926).

Lacan, na “Alocução sobre o ensino”, em 1970, será categórico a respeito: 
“Je ne peux être enseigné qu’àla mesure de monsavoir” (1970/2003, p. 303) 
– é apenas na medida de meu saber (S2) que posso ser ensinado. Ele opõe 
aqui o saber ao ensino que ele qualifica de “sono da razão” (ibidem) que, 
em vez de permitir o acesso a esse saber, faz barreira, obstáculo. O saber 
em questão aqui é o saber que não se articula, não faz cadeia com outro 
significante para representar o sujeito, é o saber aquém da linguagem, corpo 
do saber, o saber da alíngua, sítio do inconsciente real porque está fora de 
acesso do simbólico e do imaginário. O saber que se coloca no lugar da 
verdade no Discurso do Analista é o saber que numa análise evidencia-
-se como radicalmente singular (que não se articula com o Outro) – ele 
se coloca, se dispõe, lá onde havia o encadeamento da verdade mentirosa 
encobridora (que articula o sentido S1 S2). 
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– Os dispositivos: disposições éticas para a práxis da teoria
A ética da psicanálise é a práxis de sua teoria, diz Lacan, ou seja: fazer 

da teoria, não um modelo que se aplica, mas uma práxis que a produz à 
medida das ocorrências, isto é, coerente com o que se espera de um psica-
nalista à altura do ato e do real.

Inventar, inovar, “acolher cada caso como se não se soubesse nada”, 
dizia Freud; não repetir, não fazer uma psicanálise aplicada, aplicando 
preceitos em vez de usar os conceitos que balizam os fenômenos; explicar-
-se, e assim desenvolver a psicanálise. “O próprio desenvolvimento daquilo 
que eu tinha que explicar colocou-me problemas e abriu novas questões”4 
(LACAN, 1967, inédito).

A práxis da teoria consiste em colocar o analista na posição analisante. 
O psicanalista em formação é o psicanalista psicanalisante; psicanalista, 
portanto, deformado pela sua análise didática; psicanalisante, portanto, 
que passa seu tempo repassando o passe.

Quais são os dispositivos propícios a um ensino verdadeiro que não cesse 
de submeter-se à inovação?

– O cartel, evidentemente, por causa de sua estrutura convocatória e 
permutativa que intranquiliza e subverte o laço com o saber, a verdade, o 
outro e o gozo.

– Em regra geral, a inscrição, ou seja, o engajamento numa Escola de 
Psicanálise que, por definição, proporciona a garantia de intranquilidade e 
de provação necessária ao analista com as ocasiões insistentes e periódicas 
propiciadas pela comunidade de trabalho (jornadas, congressos, publicações). 
Cada um precisa se encarregar do bom funcionamento desses dispositivos 
nos quais se encontra oportunamente uma ocasião de responder ao desafio 
ético da psicanálise: o real em jogo na formação do psicanalista e daí pôr 
à prova a sua resposta estilosa.

– A via do estilo
“Qualquer retorno a Freud que dê ensejo a um ensino digno desse nome 

só se produzirá pela via mediante a qual a verdade mais oculta manifesta-
-se nas revoluções da cultura. Essa via é a única formação que podemos 
pretender transmitir àqueles que nos seguem. Ela se chama um estilo” 
(LACAN, 1957, p. 460).

O estilo é o que do “próprio mais próprio”, do singular, “de si mesmo”, 

4 “Le développement même de ce que j’avais à expliquer m’a posé des problèmes et a ou-
vert de nouvelles questions.”
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aquilo que não se autoriza de um outro, mas rasga, atravessa, fura o sentido 
comum. O que se torna a pulsão depois da travessia do fantasma?, pergun-
tava Lacan: um estilo, podemos responder.

Quem lança mão de transmitir algo da psicanálise só pode alcançar a 
sua tarefa se souber usar o estilo que intriga, desconforta, desperta, abre os 
ouvidos para o inaudito e o inesperado: formação do psicanalista. O talho 
do estilo não se transmite, mas abre os sulcos que deixam passar o que não 
tem sentido, que talvez não tenha valor de troca, mas tem valor de uso. Uma 
comunidade de escola (base da formação do analista) é fundada sobre o que 
se tem de mais incomum, uma “comunidade inconfessável” (BLANCHOT, 
1983) do estilo de cada um, “dos dispersos desparelhados” que, descolados 
da verdade, arriscam-se a expor suas respostas éticas e poéticas: explicar-
-se, pôr o ato à prova com estilo, que nos faz eventualmente – na melhor 
das hipóteses – passadores da psicanálise.

– Necessidade epistêmica e ética dos estudos
A transformação de um analista pela sua análise pessoal, didática por 

definição, não o dispensa do estudo da teoria. Lacan espantava-se sempre 
com relação à negligência de alguns psicanalistas interpretando suas pri-
meiras injunções em prol do não saber do analista, como justificativas para 
a ignorância. A aparente incompatibilidade entre o ensino e a experiência 
não pode ser um motivo, uma desculpa para não saber nada, satisfazer-se 
na posição do não saber, da ignorância.

a PRáTica da sUPeRVisão

Uma prática da supervisão coerente com o Discurso do Psicanalista, e a 
formação que o condiciona, não pode se equivocar nas vias dos discursos 
universitários, histéricos, do mestre. Isso não quer dizer que a supervisão 
funcione a partir apenas do Discurso do Psicanalista – seria incorreto e 
impossível –, mas a supervisão não pode ser uma cena que confina o laço 
na sedução, no poder do saber ou na certeza. Há uma exigência de controle, 
inerente à especificidade do ato analítico: somente “ao depois” (après-coup) 
podemos falar da ocorrência do ato e avaliar a sua pertinência e sua efici-
ência. Por essência o ato é de “um sozinho” (“tão só quanto sempre estive 
na minha relação com a causa analítica”), e seria perigoso para quem está 
engajado aí com o parceiro analista que este se creia o único. Colocar o ato 
à prova é sair da solidão, do inefável, do impensável. Em geral, a supervisão 
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é o primeiro lugar onde se pratica a “práxis da teoria”, exercício do analista 
que põe à prova seu saber e não seus conhecimentos. Essa provação será 
retomada ao longo da sua formação permanente: nos cartéis, nos congres-
sos, na comunidade de seus pares/ ímpares, “dispersos desparelhados”, 
nos textos que ele apresentará e que o apresentarão, fazendo valer sua 
voz e sua presença na empreitada da práxis da teoria. Na supervisão, o 
“para sempre jovem” analista (forever young!), transforma o inefável da 
experiência em algo que atinge um outro enquanto lugar da alteridade e da 
parceria, e quando o “supervisionando” explica o caso do seu analisante, 
a direção do tratamento, a construção de seu fantasma, a renúncia às suas 
identificações, os achados de seu estilo, é a sua capacidade de sustentar a 
sua “própria” posição de analista que ele põe à prova, e somente por essa 
via, garante. A experiência não é inefável, garantia da psicanálise.

Engajar-se numa supervisão é (re)fazer o passe, ou seja, perante um outro, 
neutro e benevolente, testemunhar de sua passagem ao ato do analista.

Engajar-se num trabalho de supervisão coerente com o discurso analítico 
consiste, antes de qualquer coisa, em manter viva a sensação de um risco 
absoluto. Um supervisor “suficientemente bom” contribuirá para a manu-
tenção dessa aposta: a aposta do ato do psicanalista.

A prova de analista é a sua resposta singular, seu sinthoma, seu estilo, 
sua solidão etc., sua resposta, ou seja, sua responsabilidade, sexual, como 
diz Lacan, à não relação sexual, a sua “heteridade”.
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A interpretação orientada pelo 
Real: interpretação e letra

•

Paul Kardous1

Desde Freud, interpretar é um diálogo entre um locutor e um interlocu-
tor; dia-lógos, na Grécia antiga, significava por meio da palavra; portanto, 
o tratamento pela palavra. O mérito de Lacan é de ter retomado o valor da 
palavra na cura psicanalítica.

Para Freud, a interpretação deve obedecer às seguintes regras: a) a presença 
de dois seres falantes; b) o analisante estar no divã; c) que a fala seja o único 
instrumento; d) que a associação livre esteja instalada; e) só interpretar na 
transferência; f) jamais interpretar a transferência negativa; g) interpretar 
só depois que o analisante estiver familiarizado com o inconsciente; e h) 
a atenção flutuante ser a condição para interpretação. 

Inicialmente desejava trazer o sentido verdadeiro do trauma, sentido sexual, 
traduzindo o inconsciente em consciente. Ao descobrir que a resistência se 
impunha à interpretação, mudou o foco desta para as defesas, e em 1937 
separa o que é construção em análise de interpretação.

Em 1953, quando trata das ressonâncias da interpretação, Lacan usa o 
Toro para fazer sua topologia e sua lógica simbólica. O termo pontuação é 
inventado por Lacan em 1953 e acrescenta que a interpretação é um dito 
esclarecedor e que deve ser feita a partir do lugar do Outro sob transferência. 
Em 1958, diz que a interpretação incide sobre o significante e não sobre o 
significado, fazendo ressoar todos os sentidos para extrair o conjunto vazio, 
o zero, o nada. Finalmente, a interpretação incide revelando a causa do 
desejo levando em conta que é o gozo que condiciona o sentido.

Lacan fez uso da linguagem, da lógica, da topologia, da matemática e 
dos nós da sua maneira. É com a lógica do significante que se definem os 
lugares e as letras. A lógica guia a interpretação ao fazer surgir a diferença 
que a demanda escamoteada entre o necessário, o contingente, o possível 

1 Psicanalista. Membro do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo.
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e o impossível. Entenda-se que, para Lacan, o necessário é o que não cessa 
de se escrever; o contingente é o que cessa de não se escrever; o possível 
é o que cessa de se escrever; o impossível é o que não cessa de não se es-
crever. “O importante, o que constitui o Real é que, pela lógica, passa algo 
que demonstra não que ao mesmo tempo ‘p’ e não ‘p’ sejam falsos, mas 
que nem um nem outro podem ser verificados logicamente de nenhuma 
maneira.” Sic Lacan Le non-dupes errent. Assim faz do impossível das 
categorias o seu Real. 

À Coisa, Das Ding, cola-se uma letra que o inter-dita, que passará a ser um 
signo de gozo, face Ética da letra. A letra, sustentação material do signifi-
cante em 1957, passa a ser o que fixa o gozo, uma cifra, um “quantificador” 
reduzido a matemas para escapar da intuição. Lacan diz em 21/01/1975 no 
Seminário RSI: “O que é o sintoma? É a função do sintoma, como o faria a 
formulação matemática: f(x). O que é esse x? É o que do inconsciente, pode 
se traduzir por uma letra, na medida em que, apenas a letra, a identidade 
de si a si mesma está isolada de qualquer qualidade. Do inconsciente todo 
Um, naquilo que ele sustenta o significante em que o inconsciente consiste, 
todo Um é susceptível de se escrever com uma letra...”.

Em 1963-4, Lacan diz que ao apresentar a cadeia significante por onde o 
sujeito se representa é necessário destacar sua estrutura mais radical, que 
é o ponto de intervalo. Por incidir neste, a interpretação, é que o sujeito 
experimenta outra coisa que não os efeitos de sentido, que vêm do Outro, 
podendo assim encontrar-se com o desejo do Outro. 

Os efeitos de sentido se produzem pelas ambiguidades naturais da sintaxe, 
e são determinados pela orientação semântica da língua, e temos que contar 
com as que não vêm das figuras retóricas. A interpretação por equívoco 
é uma maneira de ir contra os efeitos de sentido desde que aponte para o 
intervalo denunciando o equi-valente sustentado pelo Um do traço unário, 
Um da repetição que vai para o infinito demandando uma nomeação para 
negar o que o Simbólico não pode escrever S( ) da inscrição do Real sobre 
ele e que é da ordem do fora do sentido, ou seja, a castração.

A atenção flutuante é imprescindível para fazer os cortes nos ditos do 
analisante a fim de separar as categorias modais e sacar uma letra que 
nos dê acesso ao Real. Na interpretação é a atenção flutuante que permite 
ouvir de través por uma espécie de equívoco, uma equivalência material 
e assim fazer surgir alíngua; é ela que determina o Real como parasitário, 
o que tem a ver com o saber inconsciente. “A atenção flutuante é uma feliz 
causalidade que brota num relâmpago... e justamente desde assim pode-se 
produzir a interpretação”, segundo Lacan “Les non-dupes errent” 14/05/1974. 
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A banda de Moebius é o suporte estrutural do sujeito dividido; ela é 
apenas uma borda sem superfície, e se cortarmos ao meio, continua uma 
ainda assim, porém diferente por lhe faltar a propriedade moebiana. Ela é 
o próprio corte que, ao querer captar, desaparece deixando um intervalo. 
O corte é o impossível de se representar do sujeito; entretanto, a banda é o 
sujeito, ou antes, o corte, constituindo de fato o que ela efetua em ato. Ela 
permite situar o sujeito. O que se trata de conceber é que o nome do sujeito 
é: falta o Um para designá-lo 1965, o objeto e o nome próprio preenchem 
a função desse Um e desempenha uma função de uma aparente sutura. 

Em O Aturdito, Lacan resume suas demonstrações topológicas do Seminário 
A identificação e as relaciona à interpretação. Serve-se da Banda de Moebius 
para demonstrar que o sujeito é o corte. A interpretação evidencia o in-
consciente como o avesso do discurso. Nesse texto transforma, pelo corte 
da interpretação, o Toro neurótico em banda de Moebius. A borda única é 
equivalente ao círculo, mesmo podendo ser uma fronteira para um disco 
que iria poder fechar a banda. Esta operação não é possível no espaço 
tridimensional, deve-se imaginar que as superfícies sejam cruzadas e que 
ao perderem a borda, aparece uma esfera com uma face única. Tal qual a 
banda de Moebius, comunica o interior e o exterior, formando o cross cap, 
que é um modelo do plano projetivo.

O objeto “a” será o disco que fecha a banda; este escapa ao nível do Toro 
e separa-se no cross cap. Essa topologia sustenta o matema do fantasma no 
qual o corte do sujeito é representado na fita de Moebius, enquanto que o 
objeto “a” é representado pelo disco que não se tem no Toro. Esta interpre-
tação que constitui o fantasma é necessária, porém, deve levar em conta 
que o fantasma é suplência e, portanto, não se equivale à interpretação que 
corresponde à função do Real no saber.

Assim, o analista no início irá se posicionar enquanto S2 (saber), desta-
cando os significantes mestres; neste momento o analisante esta no lugar 
de S1 (verdade), o analista familiariza-o que existe um dizer nos ditos que 
lhe escapa. “É por escapar (no sentido de tonel) que um discurso adqui-
re sentido... O cúmulo de sentido, isso é perceptível, é o enigma”, Lacan 
1973 “Introdução à edição alemã de um primeiro volume dos Escritos”. 
Posteriormente, o analista inverte as posições, fica como S1 e o analisante 
como S2. No terceiro momento, o analista ocupa o lugar de semblante de 
objeto causa, para tanto o analisante precisa fazer o luto do objeto que 
investiu no analista. O passe teria de ser um quarto tempo, que compõe 
um exterior incluído?

 Esta concepção da interpretação tem suas raízes no Seminário XI, no qual 
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ele diz que ela aponta para a face gozo do significante, e na psicose, que por 
produzir sentidos fora da significação do falo lhe serviu para demonstrar 
que o gozo é que comanda o sentido, ou seja, uma escolha forçada. 

A lógica da interpretação produz a passagem dos ditos modais ao dizer 
apofântico por meio da pontuação, da alusão, do corte da sessão, da equi-
vocidade, do enigma, da citação e do silêncio. Os ditos modais que só serão 
extraídos sob transferência e pela atenção flutuante permitem inscrever o 
sujeito no enunciado pelo verbo. O dizer apofântico é singular e não parti-
cular, pois não é mais proposicional, oscila entre a revelação e a asserção. 
Devemos incluir nesta lista a interpretação poética que dá o peso e o valor à 
palavra. Ela convoca alíngua, jogo de palavras da língua que me é própria, 
é o valor de gozo na palavra, é a pulsão que abre e fecha o inconsciente, é 
o que desperta e adormece pura melodia materna. Alíngua provém do gozo, 
do júbilo da experiência com a língua, antes mesmo do infans se dar conta 
da semântica; não é uma operação de linguagem e, portanto do gozo fálico 
e da significação do falo; está fora da cadeia; alíngua refere-se ao gozo Real; 
é lá, lá, lá lalação, condição para o blá, blá, blá do Simbólico; lá, lá, lá, faz 
borda com blá, blá, blá pura brincadeiragem, brincadeira com libidinagem.

A interpretação é eficaz quando toca no impossível da estrutura, o que 
não cessa de não se escrever que é a inexistência de relação entre S1 e S2 
por só haver Um-todo-só, “... O Pire”. Assim, o Real próprio do inconsciente 
pode se decifrar a partir do Um da letra, do Um todo só, ou seja, signo que 
insiste em demonstrar pela fala que é impossível fazer dois com o sexo; 
demonstrado e transmissível pelos impasses da lógica se chega à certeza 
e não mais à verdade que faz parte do Simbólico. Não se pode confundir 
esse Um com o Um da exceção da castração, e com o Um do traço unário, 
os dois do campo do Simbólico, nem tampouco com o Um do semelhante, 
ou seja, Um Imaginário. Este Um todo só surge do gozo e não do universo 
como propunha Boole. No Seminário “Les non-dupes errent”, Lacan diz: “O 
Um longe de surgir do universo, surge do gozo. Do gozo, mas não qualquer 
um: do gozo chamado fálico”, no mesmo parágrafo prossegue: “A função do 
Real, ao menos se vocês estão me seguindo, que algo como um x a esse gozo 
possa se agregar, e construir o que já defini como fundando o mais de gozar”.

A interpretação é sentido, afirma Lacan em O aturdito, que vai contra 
a significação, decifra o signo de gozo cifrado como saber inconsciente, e 
nem por isso o enigma deixa de existir, como nos ensina Lacan em 1973 
na primeira página da “Introdução à edição alemã de um primeiro volume 
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dos Escritos”. Ao apontar para o ponto de intervalo, da cadeia significante, 
suspende os sentidos vindos do Outro, demonstra que não podemos contar 
tanto com a pura diferença do Simbólico, que apazigua a agressividade do 
Imaginário e nem com o semelhante do Imaginário, que dá sentido organi-
zando as relações com os pares. Esta aciona alíngua que num golpe enoda 
RSI, distinguindo suas propriedades, destacando o sentido incluído no fora 
do sentido do Real, sentido da experiência condicionada pelo gozo, sentido 
que sobra do apertão do nó borromeano quando reduzido a praticamente 
um ponto.

A decifração a partir do Um que exclui o dois da relação sexual é o que 
Lacan chamou de Real próprio da decifração do Inconsciente sic SOLER, 
Colette in. “O Real comanda a verdade”. Portanto, não se decifra o sentido 
emprestado do Outro, mas sim a sucessão de signos que foram fundados 
pelas cifras, já que por definição o inconsciente não pensa, não julga e não 
calcula, ele trabalha apenas cifrando sic. Lacan em O autocomentário, de 1973.

Lacan, na página 637 de Os Escritos – “Direção do tratamento e os princí-
pios de seu poder”, cita que seu analisante, um obsessivo, ao final de sua 
análise apresenta um sintoma de impotência sexual: perda total da ereção 
com sua amante. Depois de múltiplos giros sobre os ditos de sua relação 
com o pai, pôde separar-se deste que tinha o hábito de destruir o desejo do 
Outro, traço unário do pai, significante que o alienou através do Um-a-mais 
da cadeia de significante e que as interpretações produziram Um-a-menos 
dos sentidos do Outro, do semblante. 

O analisante já sabia do valor do terceiro sobre seu desejo e sua potência, 
e diante do fiasco com a amante teve a ideia de incluir um terceiro para 
recuperar o gozo perdido, propondo-lhe que se deitasse com outro homem. 
Sua surpresa foi que sua amante no dia seguinte lhe conta que sonhou ter 
um pênis e que o mesmo a penetrava, imediatamente o dito cujo ressuscita.

Sua amante ao decifrar a cifra que funda os signos do gozo lhe diz, não 
há fórmula que garanta o encontro sexual, isto é uma questão da palavra, 
de alíngua, do falasser. Ela não traduz seu desejo, tampouco atua sua 
fantasia. Ela sonha! Lacan dá importância ao ato de falar o sonho (incons-
ciente transindividual) e o efeito de sentido sobre o corpo dele. Afirma que 
um final de análise não poderia se dar com este sintoma, pois revelaria a 
impotência do analista. 

Portanto, a interpretação que visa alíngua faz contato com a função do 
Real no saber, saber fazer; significa não querer mais saber sobre seu fan-
tasma, sobre os significantes que enquanto sujeito o representavam e que 
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vinham do Outro e sim poder gozar com a nova forma de “laço” com o gozo, 
prescindindo do Simbólico, porém servindo-se dele, já que RSI tornaram-se 
letras e estarão articuladas e enodadas pelo sinthoma, fazendo o Nome do 
Nome do Nome do Um Um Um. 
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Interpretação: uma resposta 
orientada pela ética

•

Silvana Pessoa1

Precisões sobre a ética e a política não são nada simples para serem de-
senvolvidas em um trabalho de seis laudas, mas são um esforço necessário 
para um Encontro Nacional sobre esse tema. Como nos diz Lacan (Seminário 
VII, 1959-60, p. 33), “na medida em que um assunto delicado como o da 
ética não é hoje absolutamente separável do que se chama de uma ideolo-
gia, parece oportuno dar algumas precisões sobre o sentido político dessa 
virada da ética da qual somos responsáveis, nós, os herdeiros de Freud”. A 
relação desta com a interpretação se impõe neste trabalho. 

Para conceber a novidade que Freud introduziu no domínio ético e para 
questionar como chegar mais perto desse campo chamado desejo, Lacan 
trabalhou, no Seminário VII, com Antígona, a virada ética, que foi transmi-
tida de Aristóteles a Freud, passando pelo filósofo inglês Jeremy Bentham, 
com o intuito de desmistificar a perspectiva do Bem Supremo e levá-la para 
o nível da economia dos bens, reaprendendo-a na perspectiva freudiana do 
princípio do prazer e do princípio de realidade. 

 “Qual deve ser a nossa relação efetiva com o desejo de fazer o bem? Com 
o desejo de curar? (...) poder-se-ia de maneira paradoxal (...) designar o 
nosso desejo como um não-desejo de curar. Esta expressão não tem outro 
sentido senão nos alertar contra as vias vulgares do bem, tal como eles se 
oferecem a nós tão facilmente em seu pendor, contra a falcatrua benéfica 
de querer o bem do sujeito” (Ibid., p. 267).

Se não é querer o bem do sujeito com as vias vulgares do bem, “de que 
desejam vocês curar o sujeito?”, nos pergunta Lacan (Ibid.). Esta pergunta 
é difícil de ser respondida e é o cerne da clínica, está em nosso dia a dia. 
Trata-se de um questionamento sério, que nos obriga a retomar algumas 

1 Psicanalista. Membro do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo. Membro da Escola de 
psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano.



216 Livro Zero

passagens importantes do texto freudiano e do utilitarismo benthoniano. 
De um lado, está a psicanálise, que reconhece a existência de um mal-

-estar: “Os homens adquiriram dum tal controle sobre as forças da natureza 
que não surpreende que, com a sua ajuda, não teriam dificuldade em se 
exterminarem uns aos outros, até o último homem. Sabem disso, e é daí 
que provém grande parte da sua atual inquietação, de sua infelicidade e de 
sua ansiedade” (FREUD, Mal-estar da Civilização, 1930, p. 170).

Freud se recusava a se erguer como profeta, dando respostas para essas 
inquietações, e curvava-se à sua censura, pois “não lhes podia oferecer 
consolo algum, pois, no fundo é isso que todos estão exigindo, e os mais 
arrebatados revolucionários não menos apaixonadamente do que os mais 
virtuosos crentes”. Uma resposta analítica orientada pela ética.

Do outro lado está o utilitarismo, que tem em seu centro o panopticon, 
que visa ao máximo de felicidade para o maior número possível de pessoas, 
onde nada é sem utilidade, tudo deve servir para algo. Em sua estrutura há 
um cálculo das aparências, e Bentham o pratica em todos os seus escritos. 
O olho, que reina sobre o império do panóptico, é o órgão predominante 
de suas astúcias. 

Na base localiza-se o que define a função dos bens: a teoria das ficções, 
o artifício cultural e a fiction, que não sendo o ilusório e nem o engano é 
da ordem simbólica, ou seja, da ordem da linguagem. É nessa base que o 
pensamento utilitarista constitui o objeto da partilha, e Bentham, seu prin-
cipal representante, foi quem abordou essa questão ao nível do significante, 
pois primariamente apontou que qualquer articulação significante é uma 
ficção. Ele estava advertido, não queria anulá-las e, por isso, manejava-as 
a seu favor. 

Entretanto, há algo que o pensamento utilitarista não consegue apreender, 
algo que é da ordem do desejo do homem e que é o impasse do utilitarismo, 
onde se tornam visíveis as suas virtualidades, mas também os seus limites, 
já que há uma tentativa de realizar uma foraclusão do engano. Esta é uma 
questão que aponta para o impossível, para a incompletude. É uma mirada 
necessária para a realização da interpretação.

 “Tal como para a humanidade em geral, também para o indivíduo a 
vida é dura de suportar. O homem sofre privações, a natureza indomada 
pode lhes ameaçar, isso gera um estado de ansiosa expectativa e um grave 
prejuízo ao narcisismo. A autoestima ameaçada exige consolação e cria ilu-
sões” (FREUD, Futuro de uma ilusão, 1927, p. 27). Buscando realizar as suas 
potencialidades, o homem busca abrigo organizando-se na polis, com suas 
instituições, leis, constituições e distintos modos de gerir a coisa pública. 
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A história mostra que “o desamparo da raça humana não pode ser reme-
diado” (Ibid., p. 27). Freud, entretanto, tinha uma esperança: substituir, tal 
como em um tratamento analítico, os efeitos da repressão pelos resultados 
da operação racional do intelecto, acreditando que “tal remodelamento não 
se deterá na renúncia à transfiguração solene dos preceitos culturais, mas 
sua revisão resultará que muitos deles sejam eliminados” (Ibid., p. 58). 

Podemos questionar o termo remodelamento, pois gera uma falsa ideia 
educativa. Todavia, ele aponta para a política da psicanálise, a falta-a-ser, 
quando Freud diz que o homem terá que admitir não ser mais o centro da 
criação, objeto de terno cuidado por parte de uma Providência beneficente. 
Sugere, então, que o homem abandone o conforto da casa paterna e supere 
o infantilismo. 

No entanto, é preciso que o sujeito queira abandonar certas “seguranças”, 
como as ilusões e o infantilismo. O limite da resistência não será simples-
mente individual, pois a “ruptura das ilusões é uma questão da ciência” 
(LACAN, Seminário VII, 1959-60, p. 267). Pode-se dizer, ainda, que a ruptura 
das ilusões também é uma questão da ciência política, pois há momentos 
em que o poder político quer tomar a promessa da felicidade como função 
do Estado democrático e obrigá-la para todos, num claro exercício de poder, 
ainda que haja boas intenções implícitas. 

Se por um lado podemos considerar a política como ordem do poder, 
enquanto ordem do significante em que o cetro e o falo se confundem 
(LACAN, A relação de objeto, 1956-7, p. 195), por outro é preciso analisar 
a sua dimensão real ao dizer que “o inconsciente é a política” (Seminário 
VII, op. cit., p. 218.), campo de conflito entre a afirmação e a negação, ou 
seja, oriundo da necessária instauração – e da negação – do significante Um 
e da lei paterna. Podemos dar como exemplo o descrito em Totem e tabu 
(FREUD, 1912-3), ou seja, o assassinato do pai e a instauração da lei no 
mesmo evento. Qual a orientação política que a psicanálise nos oferece 
diante da ambiguidade? 

Com Freud, encontramos a resposta na origem e no seu centro. Em se 
tratando da origem, sabemos que a psicanálise nasce do abandono do uso 
da sugestão, do poder autoritário do médico, pois é só deste lugar que as 
manifestações inconscientes e as interpretações poderão ser escutadas. 
Por sua vez, no centro está o vazio, que inaugura as cadeias dos S1, no 
qual o inconsciente e a política são efeitos (CHECCIA, A política do sin-
toma I, In: Stylus 22, 2011).

Com Lacan, encontramos a orientação: “Tratem de não perder o fio da 
meada concernente ao que somos como efeito do saber. Como efeito do 
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saber, somos cindidos. Na fantasia, ($ ◊ a), S barrado, punção, pequeno 
a; somos, por mais estranho que isso pareça, causa de nós mesmos. Só 
que não existe o si mesmo. Há, antes, um “si” dividido. Entrar nesse 
caminho, é daí que pode decorrer a única verdadeira revolução política.” 
(LACAN, De um Outro ao outro, 1968-9).

Como demonstrar pela clínica esse tipo de revolução que propõe a psicaná-
lise? Qual a tese de Lacan (A transferência, 1960-1, p. 12): “No ano passado 
– seminário da Ética – quis explicar para vocês a estrutura criacionista do 
ethos humana enquanto tal, o ex-nihilo que subsiste em seu cerne e que 
constitui, para empregar os termos de Freud, o núcleo de nosso ser. Quis 
mostrar que esse ethos toma forma em torno desse ex-nihilo, que subsiste 
num vazio impenetrável”.

Utilizo-me de um fragmento para mostrar uma resposta possível do 
analista, que orientado pela ética e pela política, modifica e revoluciona 
completamente aquilo que estava sendo dito e faz aparecer outro lado da 
costura da linguagem. Quando o CERTO vira FALSO, exemplo de Augusto 
de Campos: CERTO/ CURTO/ FURTO/ FARTO/ FALTO/ FALSO (GERBASE, 
A hipótese lacaniana, 2011, p. 50).

Alguém que trabalha para o Serviço Público e que está no início de uma 
análise queixava-se numa sessão de como as pessoas são PODADAS na 
Instituição e o quanto isso impossibilita a execução de qualquer trabalho 
interessante. Marcada a palavra podada em tom exclamativo e interrogativo 
(?!) – significante sozinho é sempre um enigma, em falta de uma interpre-
tação –, a analista propicia uma “revolução”: uma nova sequência de fala, 
um significante outro, que surge após breve silêncio: 

“Isso me lembra as podas que a minha mãe fazia no interior no jardim 
da nossa casa. Realmente, o jardim ficava devastado. Não se imaginava 
que podia surgir algo dali. Mas, eis que de repente as plantas ganhavam 
força e cresciam muito mais fortes” (pausa)... Interessante... (nova pausa). 

Verificamos acima que após a marcação de um único significante, porque 
seu tom saltava na cadeia, a analista faz uma intervenção, que como enigma 
a ser desvendado, provocou a abertura para a multiplicidade de sentidos. 
Desta vez, o significante PODADA transformou-se em PODAR e PODA e 
teve como provocar uma virada, fazer surgir novas ramificações em terreno 
onde existia a certeza do mesmo. Saiu-se no discurso do “poder-cristalizado-
-para-sempre” de um adjetivo (as pessoas SÃO...), para a fumaça-possível 
de um verbo (as pessoas ESTÃO...), dando abertura para criação, advinda 
da própria estrutura criacionista do significante. 

Enigma que levou à produção de mais sentido e, a partir desta, a mais 
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uma intervenção concisa do analista no estilo citação: “As pessoas são 
podadas... um adjetivo... no seu trabalho..., podar, podada... (Nova pausa) – 
Analisando, retoma: “Realmente a poda, o verbo, o corte pode fazer alterações 
importantes, mas isso depende do momento certo, do tempo e da mão do 
podador”. “Dito que, para esse analisando em início da análise, implicava 
um dizer, uma implicação na queixa, uma ‘demanda a ser interpretada’.”

Mais uma intervenção, desta vez, com a tesoura: a analista faz uma “poda”, 
ou seja, faz o corte da sessão – tática da interpretação em sua dimensão 
fundamental de corte –, apostando que este coordenador possa abrir novas 
possibilidades no seu campo semântico e profissional, a uma abertura para 
a multiplicidade de sentido, pois “não se pode dizer que não intervenhamos 
nunca no campo de virtude alguma. Desobstruímos as vias e caminhos e 
lá esperamos que aquilo que se chama virtude florescerá”. 

Ética possível, orientada por uma política singular: a do discurso incons-
ciente, que também faz laço, e que, de equívoco em equívoco, de sentido 
em sentido, alcança-se, ao final de percurso, após muitas desconstruções, 
o último significante fora do sentido. Certamente, saber se “saber se virar 
com” o sem sentido do sintoma, o sem sentido da alíngua – saber experi-
mentar esse saber, sem pedir que ele se explique, sem prestar atenção nele, 
deixando o inconsciente interpretar sem demandar interpretações, sem 
esperar o saber no Outro – tem o seu poder.



220 Livro Zero

RefeRências:

CHECCIA, M. A política do sintoma I. In: Stylus 22, Rio de janeiro: 
Associação dos Fóruns do Campo Lacaniano, 2011.
FREUD, S. (1912–13). Totem e tabu. Trad. sob a direção de Jayme 
Salomão. Rio de Janeiro: Imago, 1969. (Edição Standard Brasileira das 
Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, v. 13, pp. 17-198)
FREUD, S. (1930). Mal-estar da Civilização, Trad. sob a direção de Jayme 
Salomão. Rio de Janeiro: Imago, 1980. (Edição Standard Brasileira das 
Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, v. 21, pp. 81-178.)
FREUD, S. (1927). Futuro de uma ilusão, 1927, Trad. sob a direção 
de Jayme Salomão. Rio de Janeiro: Imago, 1980. (Edição Standard 
Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, v. 21, 
pp. 15-80.)
GERBASE, J. A hipótese lacaniana. Salvador: Campo Psicanalítico, 
2011.
LACAN, J. (1956-57). O Seminário, livro 4: A relação de objeto. Tradução 
de Dulce Duque Estrada. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1995. 456p.
LACAN, J. (1959-60). O Seminário, livro 7: A ética da psicanálise. 
Tradução de Antonio Quinet. Rio de Janeiro: Jorge Zahar editor, 1997. 
396p.
LACAN, J. (1960-61). O Seminário, livro 8: A transferência. Tradução de 
Dulce Duque Estrada. Rio de Janeiro: Jorge Zahar editor, 1997. 386p.
LACAN, J. (1968-69). O Seminário, livro 16: De um Outro ao outro. 
Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar editor, 2008. 
416p. 



Fórum em Campo
A Formação do Analista

Jornada de encerramento
Conferência: Bernard Nominé





223A transmissão da psicanálise

A transmissão da psicanálise

•

Bernard Nominé1

O que se transmite numa cura analítica? A história do movimento psi-
canalítico o demonstra bem claramente: o que se transmite numa cura 
analítica é a própria psicanálise.

Sabemos que desde o início, o inventor da psicanálise se preocupou com 
essa questão. Como fazer para que o que ele descobriu possa não ficar como 
letra morta? Ele escreveu muito para lutar contra isso. Ele fez numerosas 
conferências, diante de colegas, mas também diante de leigos. A obra de 
Freud representa assim um acúmulo de saber particularmente importante 
e, no entanto, não é esse acúmulo de saber que participou da transmissão 
da invenção freudiana. O estudo universitário sobre o saber elaborado por 
Freud em sua obra não contribui com a transmissão da psicanálise, bem ao 
contrário. Então, como Freud nos transmitiu a psicanálise? A princípio, por 
intermédio de seus analisantes que, por sua vez, se tornaram psicanalistas 
e assim por diante. Mas eu acrescentarei que Freud nos transmite também a 
cada um de nós diretamente alguma coisa de sua invenção quando queremos 
bem lê-lo. Que cada um se lembre do efeito que teve sobre si a primeira 
leitura de um texto freudiano, as primeiras linhas lidas de Freud, se eu me 
coloco a mim mesmo a questão, eu me lembro muito bem; sob os conselhos 
de um amigo eu comprara os Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, eu 
tenho a lembrança de um efeito de leitura absolutamente incomparável. A 
impressão era aquela de uma porta se abrindo sobre um mundo interior. 
Freud, com uma seriedade inacreditável, fala dessas pequenas bizarrices 
do psiquismo que qualquer um pode experimentar se colocar-se um pouco 
à escuta do que se passa em si mesmo. Mas aí está, Freud toma tudo isso 
muito a sério e explora assim essa zona do psiquismo até então jamais 
levada verdadeiramente em conta.

A obra de Freud opera então, não pelo saber que fornece, mas pelo efeito 

1 Psicanalista. Membro do Fórum do Campo Lacaniano da França. Analista Membro da Es-
cola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano.
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de abertura sobre o mundo do inconsciente. Como fazer para deixar entrea-
berta essa porta que não pede senão que a fechem? É essa a questão crucial 
que se põe aos psicanalistas desde a descoberta de Freud.

Para trabalhar essa questão, partirei de dois textos bem pouco conhecidos 
de Lacan. Ainda prefiro pesquisar nos textos novos para mim. Os textos 
frequentemente citados, muito lidos, muito comentados não fazem sempre o 
efeito que eles devem fazer. Lacan contava muito com a surpresa. A surpresa 
é uma condição necessária para a abertura do inconsciente.

Haveria muito a dizer sobre a surpresa. A surpresa é essencial na psi-
canálise, ela indica uma mudança de discurso. Quando estamos sempre 
num mesmo discurso, mantemos sempre a mesma opacidade, andamos em 
círculos. É, aliás, uma reclamação frequente do analisante: “eu ando em 
círculos”. Isso indica a dificuldade, a resistência à mudança de discurso. 
É um sinal para o psicanalista, ele deve acordar, porque é ele que pode 
encarnar a função que opera a mudança de discurso. Quando eu digo que 
ele deve acordar, isso não quer dizer precisamente que ele dorme, mas que 
ele se deixou embalar pelo discurso já ouvido, pela compreensão, pelo senso 
comum. Então, ele não está na psicanálise, ele está na psicoterapia, quer 
dizer, na doutrinação de seu paciente pelo saber produzido pelos psicana-
listas. Não é com esse tipo de educação que a psicanálise tem chances de 
se transmitir. É o que Lacan disse com bastante ênfase no primeiro texto 
que eu gostaria de lhes trazer. Trata-se de uma entrevista que Lacan deu 
para o Le Figaro Littéraire, em 1966:2 

É preciso então retornar às evidências massivas e dizer que a 

psicanálise, em sua essência, não se realiza senão na transmissão do 

psicanalista ao psicanalisado nos fins da psicanálise, o resto devendo 

ser considerado como simples conexões laterais. As psicoterapias 

de apoio, por exemplo, tão em moda, não têm nada a fazer com a 

psicanálise. Ou bem a psicanálise se transmitirá, em sua fidelidade 

suspeita a Freud, ou bem ela se reduzirá à ação de psicoterapeutas 

que, no conjunto da terapêutica psiquiátrica, não terão mais impor-

tância do que salva-vidas um pouco superiores.

“A psicanálise, em sua essência, não se realiza senão na transmissão do 
psicanalista ao psicanalisado nos fins da psicanálise.” Lacan é bem explícito: 
o efeito essencial da psicanálise é sua transmissão, quer dizer, a transmissão 

2 Entrevista com Gilles Lapouge, Le Figaro Littéraire – 1º de dezembro 1966 Nº 1076 p. 2. 
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do desejo do analista. Isso parece dizer: se há psicanálise, então o desejo 
do analista se transmite ao analisante. Lacan é bastante radical. Muitas 
vezes nos cartéis do passe medimos muito bem o efeito terapêutico de uma 
cura sem poder reparar o momento em que emerge o desejo do analista no 
passante. É insuficiente, certamente, para dar lugar a uma nominação, quer 
dizer, para reconhecer com certeza o desejo do analista. O efeito terapêutico 
é um efeito colateral, não é o efeito essencial.

“Ou bem a psicanálise se transmitirá em sua fidelidade suspeita a Freud.” 
Esta frase é curiosa, e eu me perguntei: o que Lacan queria dizer com isso? 
A palavra ombrageux, em francês, designa o caráter de um cavalo que 
tem medo de sua sombra. Por extensão, ombrageux quer dizer suscetível, 
desconfiado. É verdade que na comunidade analítica, quando falamos de 
fidelidade a Freud é sempre para denunciar a falta de fidelidade dos outros, 
é o sentido da ortodoxia freudiana da qual Lacan desconfiava. Se desejar fiel 
a Freud não basta. “Ou bem a psicanálise se transmitirá em sua fidelidade 
suspeita a Freud, ou bem ela se reduzirá à ação dos psicoterapeutas que, 
no conjunto da terapêutica psiquiátrica, não terão mais importância do que 
salva-vidas um pouco superiores.” Se a psicanálise não se transmite, ela não 
será senão uma ferramenta no leque das terapêuticas psiquiátricas, uma 
ferramenta empregada pelos psicoterapeutas que Lacan considera como os 
salva-vidas, só um pouco superiores aos outros profissionais da saúde mental.

Quarenta e dois anos depois dessa entrevista de Lacan, podemos dizer que 
o cenário é ainda mais sombrio do que ele previa. Atualmente, a influência 
da psicanálise sobre a psiquiatria está em franca regressão, e a psicoterapia 
inspirada pela psicanálise é renegada, banida, em prol de terapias cognitivas 
que não se inspiram senão na rejeição da descoberta freudiana.

Chego agora ao segundo texto que lhes trouxe, é o discurso de encerra-
mento que Lacan pronunciou em 1978 em um congresso da EFP cujo tema 
era precisamente a transmissão da psicanálise.

“O que faz com que depois de termos sido analisantes, tornemo-nos psica-
nalistas?” (LACAN, 1979). Pergunta-se Lacan. “Eu me perguntei sobre isso, 
e é por isso que fiz minha Proposição, aquela que instaura o que chamamos 
o passe, no que eu confiei em alguma coisa que se chamaria transmissão 
se houvesse uma transmissão da psicanálise. Tal como agora eu chego a 
pensar, a psicanálise é intransmissível” (LACAN, 1979). Se eu tomasse essa 
frase ao pé da letra, minha conferência poderia parar por aí. O que é que se 
transmite na psicanálise? Resposta: nada! A psicanálise é intransmissível.

Encontramos diversas vezes enunciados desse gênero no ensinamento de 
Lacan, que não hesita em dizer que a invenção de sua escola é um fracasso, 
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e que o passe é um fracasso, mas essas impossibilidade jamais o pararam, 
ele jamais baixou os braços. Tampouco Freud, aliás, que designava três 
tarefas impossíveis: educar, governar e psicanalisar. Enfrentar o impossí-
vel, tocá-lo, é a tarefa quotidiana do psicanalista. O impossível é o índice 
do real, isso não deve desencorajar os psicanalistas. Que a psicanálise seja 
intransmissível, seguindo Lacan, “é bem desagradável. É bem desagradável 
porque isso implica que cada psicanalista seja forçado – porque é bem pre-
ciso que ele seja forçado – a reinventar a psicanálise” (LACAN, 1979). Lacan 
insiste sobre esse termo forçado. Não se trata de alguma coisa de natural. 
Não há então um dom particular que faria com que, porque fizemos uma 
psicanálise tornar-nos-íamos naturalmente e de uma vez por todas, psica-
nalistas. O psicanalista deve, permanentemente, se preocupar em reinventar 
a psicanálise, o que volta nem mais nem menos a repetir o ato fundador 
de Freud. Lacan precisa em sua conclusão que é preciso “que cada psica-
nalista reinvente a forma pela qual a psicanálise pode durar, depois disso 
que ele conseguiu retirar do fato de ter sido por um tempo psicanalisante” 
(LACAN, 1979). O que Lacan tenta dizer ao final desse congresso sobre a 
transmissão é o que ele tem dito de outras formas durante uma boa parte de 
seu ensinamento a propósito do desejo do analista, termo voluntariamente 
equivocado e difícil de delimitar, mas que se apoia na estrutura do desejo 
que é sempre desejo do Outro.

O analista encarna esse Outro no início da cura. É o engano da trans-
ferência que lhe concede esse lugar. O analisante vai então procurar se 
definir em relação a esse Outro. Mas deixar o analisante nesse equívoco 
tornaria a análise interminável. O desejo do analista então não é bem o 
desejo do Outro, ele é o que permite manter sempre aberta essa questão do 
desejo do Outro que, se não for assim, é bem rapidamente recoberta por 
uma demanda suposta. O desejo do analista é então o que se opõe a esse 
fechamento, sendo sempre desejo de obter alguma coisa a mais, alguma 
coisa que não se delimita senão estando sempre ao lado do que se diz, do 
que se demanda. Essa alguma coisa é homogênea ao que o sujeito perdeu 
quando de sua alienação primeira ao significante do Outro. É o que fez 
Lacan dizer, no Seminário XI, Os quatro conceitos da psicanálise, que “O 
desejo do analista não é um desejo puro. É um desejo de obter a diferença 
absoluta, aquela que intervém quando, confrontado com o significante 
primordial, o sujeito vem, pela primeira vez, à posição de se assujeitar a 
ele” (LACAN, 1964/1988, p. 260). 

Se pudermos dizer do desejo que ele é transmissível, ele é mesmo altamente 
contagioso porque por essência o desejo do homem é sempre o desejo do 
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Outro; segundo a fórmula hegeliana revisada por Lacan, não podemos nos 
contentar com essa fórmula relacionada ao desejo do analista. O contágio 
do analisante pelo desejo emanando da pessoa de seu analista não basta 
para assegurar a transmissão da psicanálise. É assim que eu compreendo 
a fórmula provocante de Lacan em seu discurso de encerramento: “a psica-
nálise é intransmissível”. Ela é intransmissível porque o desejo do analista 
não é inteiramente redutível ao desejo do Outro. E, no entanto, continuamos 
a psicanalisar desde Freud. O que quer dizer que os analistas continuam 
a reinventar a psicanálise e que em consequência o desejo do analista 
permanece operante, ele ainda não depôs “as armas diante dos impasses 
crescentes de nossa civilização” (LACAN, 1967/2003, p. 349).

Dito isso, o conceito do desejo do analista permanece sempre muito difícil 
de delimitar; é, sem dúvida, o que torna o trabalho do cartel do passe tão 
delicado. Precipitamo-nos talvez um pouco demais ao atribuir o fracasso de 
uma nominação a um defeito de testemunho, a uma culpa dos passadores. 
Pessoalmente, me pergunto se nós estamos à altura de saber perceber o 
desejo do analista. Não é de estrutura que esse conceito nos escape?

Lacan não se desarma por enquanto e, em relação a essa questão obscura 
da transmissão do desejo do analista, ele nos diz ainda nesse encerramento 
das Jornadas da EFP sobre a transmissão: “Eu ainda tentei dar a isso um 
pouco mais de corpo; e é por isso que eu inventei um certo número de 
escritas, tais como o S( ), quer dizer, o que eu chamo o grande Outro...” 
(LACAN, 1979).

Notem que em 1978 Lacan nos dá uma fórmula que escreve o Outro de 
uma forma sem equívoco, como sendo um conjunto incompleto; o grande 
Outro não se escreve A, mas S( ). E Lacan se explica: se o significante S 
representa o sujeito para um outro significante, o Outro é o lugar do outro 
significante. Portanto, não podemos dizer que, por sua vez, A seja o signi-
ficante que representaria o Outro ao lado de um hipotético Outro do Outro. 
Em termos de lógica significante, o Outro é irrepresentável, é essa falha que 
Lacan quer assinalar com sua escrita S de A barrado. Isso quer dizer tam-
bém que, ainda que o sujeito passe seu tempo a endereçar suas demandas 
ao Outro, nenhuma resposta pode verdadeiramente lhe convir, não existirá 
jamais a última palavra do Outro porque essa última palavra falta eterna-
mente. Isso poderia incitar os analisantes e os analistas ao desespero, ou em 
todo caso, à desilusão. Mas então se pergunta Lacan: “como acontece que, 
pela operação do significante, há pessoas que se curam? Porque é um fato, 
há pessoas que se curam. Freud bem sublinhou que não era preciso que o 
analista fosse possuidor do desejo de curar; mas é um fato que há pessoas 
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que se curam, e que se curam de sua neurose, mesmo de sua perversão” 
(LACAN, 1979). Devo dizer que o tom dessa passagem da intervenção de 
Lacan me encanta. Acho que, por vezes, somos um pouco tímidos sobre 
esse ponto. Ele não mede suas palavras, “é um fato que há pessoas que se 
curam de sua neurose, mesmo de sua perversão”. E ele continua: “Como é 
que isso é possível? Apesar de tudo o que eu disse à ocasião, disso eu nada 
sei” (LACAN, 1979).

Pessoalmente, tenho um pouco da experiência de receber crianças que 
têm sintomas que seus pais pensam poder ser solucionados por um psi-
canalista, e que vêm me ver enquanto tal. Não é raro que o sintoma ceda 
bem rapidamente, e muitas vezes eu faço essa mesma reflexão que Lacan, 
eu não compreendo espontaneamente o que pode operar. Precisei refletir, 
escrever à ocasião de uma conferência para que um início de resposta me 
pudesse vir.

Recebi, assim, uma menina de três anos que começava a ter um com-
portamento complexo e muita angústia em torno da questão da higiene. 
Essa pequena menina assumiu sua higiene bem rapidamente e fazia suas 
necessidades no penico, e em seguida no banheiro, como os adultos. E de-
pois, um dia, ela começou a dizer que ir ao banheiro lhe fazia mal; então 
ela se escondia, em vez de ir. Depois se segurava diversos dias, até diversas 
semanas, o que alertava seus pais e o pediatra. Isso se acompanhava de 
transbordamentos. A mãe, bastante ansiosa, conseguiu por um tempo con-
tornar o problema lhe propondo voltar a usar fraldas. A pequena aceitava 
se separar do objeto anal com a condição de fazê-lo nas fraldas. Mas esse 
estratagema durou pouco tempo e a pequena continuou a se angustiar, a 
angustiar sua mãe com períodos cada vez mais longos de retenção. Confiando 
em uma de suas amigas que me conhecia bem, a mãe se deixou facilmente 
convencer de se dirigir a mim e me trouxe sua criança.

Recebi essa pequena menina e conversamos diante de seus pais sobre 
o problema. Mas logo de início o problema que a pequena apresentava de 
imediato é que ela acabara de machucar os pés com os sapatos pequenos 
demais que quis determinadamente colocar para vir me ver. Ela continuava 
a contornar o problema e num primeiro momento joguei o jogo de levá-la 
a sério. Ela queria se apresentar a mim em seu melhor dia, e os pequenos 
sapatos eram um ornamento narcísico mais seguro que a assustadora enco-
prese. Apesar de seu desconhecimento, ela me indicava a origem narcísica de 
seu sofrimento. Falamos em seguida do que se passava escutando a queixa 
dos pais sobrecarregados pelas manobras sintomáticas da criança. A mãe 
falou suficientemente para que se compreendesse a aposta narcísica que 
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representava sua criança. Ao fim da sessão, a título de conclusão, convido 
a pequena a me fazer um desenho, o que ela faz com muito boa vontade; e 
com um nítido prazer, ela desenha um monstro. No desenho, adivinhamos 
que ele tem um grande pacote entre as pernas.

Então eu pergunto: 
— O que é esse pacote?
Ela me responde: 
— São fraldas!
Então eu sugiro: 
— O monstro faz nas fraldas? 
Ela se alegra e pega o lápis amarelo para colorir a fralda de amarelo.
— Ah eu vejo, o monstro faz xixi na fralda. 
Ele não faria também cocô por acaso?
Com a mesma alegria ela colore a fralda com o lápis marrom. Despedimo-

nos, e eu apenas peço aos pais para não mais colocar fraldas. No encontro 
seguinte, quinze dias mais tarde, eu compreendo que tudo ficou em ordem. 
A pequena veio muito contente me anunciar a novidade e com a firme in-
tenção de me fazer um novo desenho.

Eu repenso esse episódio porque muito recentemente a mãe de um peque-
no menino que apresentava o mesmo tipo de problema veio me ver sob os 
conselhos de uma de suas amigas cuja filha eu curara. Eis como se faz uma 
reputação. Eis, em todo caso, como se estabelece o sujeito suposto saber. 
Refletindo, eu acredito que o que funcionou para essa pequena menina é 
que ela pudesse encontrar do lado do analista um endereço para colocar 
um pouco de gozo sob abrigo, diante de uma mãe que exigia que se lhe 
sacrificasse tudo em nome do ideal narcísico. Se eu quisesse introduzir aqui 
a questão do desejo do analista, eu poderia dizer que é o que fazia me situar, 
sem tê-lo realmente calculado, do lado da pequena em oposição à demanda 
do Outro. Minha intervenção em eco ao desenho da criança sublinhava a 
presença de um resto como objeto de gozo e, sem dúvida, como causa de 
desejo. A pulsão anal é a ocasião de manifestar um desejo de reter e por 
aí interrogar o desejo do Outro para além de sua demanda mais urgente.

Retomemos a questão de Lacan: como é possível que pessoas se curem 
de suas neuroses, mesmo de suas perversões? 

Disso eu nada sei [disse ele], é uma questão de trucagem. Como 

sussurramos ao sujeito que nos vem em análise alguma coisa que 

tem por efeito lhe curar, é uma questão de experiência na qual 

desempenha um papel o que eu chamei o sujeito suposto saber. O 
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sujeito suposto saber é alguém que sabe. Ele sabe o truque, por isso 

eu falei de trucagem; ele sabe o truque, a forma pela qual se cura 

uma neurose (LACAN, 1979).

Vocês terão notado que Lacan acentua essa versão do sujeito suposto sa-
ber como truque, em resumo, um sujeito suposto “se virar” [savoir y faire]. 
Um “se virar” [savoir y faire], um saber o truque, não é como um saber 
que recebemos de um ensinamento, um saber de doutrina, como um saber 
sobre a origem das neuroses, por exemplo. A psicanálise não é, certamente, 
o lugar onde se transmite um saber de doutrina; caso contrário, bastaria 
ter lido a obra de Freud para curar-se de sua neurose. Se o saber do sujeito 
suposto saber é da ordem do “se virar” [savoir y faire], do truque, o que resta 
a definir é como se transmite o “se virar” [savoir y faire] na experiência.

Eu espero sempre que alguma coisa me esclareça lá adiante. Eu pre-

feria saber por alguém que testemunharia no passe que um sujeito 

é capaz de fazer mais que o que eu chamarei a tagarelice ordinária. 

Se o analista não faz senão tagarelar, podemos estar seguros que ele 

perde sua chance, a chance de efetivamente colher o resultado, quer 

dizer, o que chamamos o sintoma (LACAN, 1979).

E Lacan termina sua intervenção fazendo referência a seu seminário sobre 
o sinthoma, com essa antiga ortografia que lhe cabe melhor do que aquela 
que a medicina manteve. A palavra sintoma evoca uma queda, etimologi-
camente é o que cai junto. Lacan recusa essa queda:

Um sinthoma não é uma queda, embora pareça. É o ponto que considero 

que vocês todos aí tantos quantos são, vocês têm como sinthoma cada 

um o seu. É tudo o que resta do que chamamos a relação sexual. A 

relação sexual é uma relação intersinthomática. É bem por isso que 

o significante, que é também da ordem do sinthoma, é bem por isso 

que o significante opera. É bem por isso que nós temos a suspeita 

da forma pela qual ele pode operar: é por intermédio do sinthoma. 

Como, então, comunicar o vírus desse sinthoma sob a forma do 

significante? É o que tentei explicar ao longo de meus seminários. 

Acredito que não posso mais dizê-lo hoje (LACAN, 1979).

Então, o que é que se transmite na psicanálise? Talvez um “se virar” 
[savoir y faire], um saber o truque. Mas essa formulação não me convém 
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totalmente, e eu encontrei outra, talvez mais satisfatória. Vocês a encontra-
rão no seminário que Lacan proferiu em 69. É na aula de 5 de março de 69, 
uma aula na qual ele se interroga sobre a natureza do saber na psicanálise, 
com base na observação de um de seus interlocutores que lhe teria proposto 
essa fórmula, que “a psicanálise seria como uma ciência sem saber”. Lacan 
não recusa completamente essa fórmula, observando que não seria preciso 
acreditar que o saber da psicanálise seja puramente um saber do sexual, 
apesar de sua descoberta de origem.

Quem aprendeu, na psicanálise, a saber tratar bem sua mulher? 

Porque, afinal, isso é importante, uma mulher. Há uma certa ma-

neira de pegá-la pelo lado certo, isso se segura na mão de uma certa 

maneira, com a qual ela não se engana. Ela é capaz de lhes dizer: 

“Você não me segura como se segura uma mulher”. Que se possam 

esclarecer numa análise os caminhos que o impedem, ao homem 

a quem essa mulher se dirige, no que eu acabo de dizer, de fazê-lo 

direito, gostamos de acreditar que isso se produz no final de uma 

análise (LACAN, 1968-69/2008, p. 199).

Entretanto, não seria preciso tomar a psicanálise por uma nova forma de 
iniciação erótica. O que diferencia a operação analítica de toda forma de 
iniciação erótica, como aquela que se pode encontrar na cultura hindu, por 
exemplo, é que o saber sexual é abordado na psicanálise pelo modo como 
o é um saber interdito. De onde a importância da instância da censura que 
pesa sobre esse lugar onde isso fala e onde isso confessa que se preocupa 
com a questão desse saber. Preocupa-se com esse saber, mas o sujeito não 
sabe que ele sabe, nem mesmo se o goza.

Como podemos gozar de um saber que não sabemos que temos? É toda a 
questão que a psicanálise trouxe à luz. Há satisfações nas quais o sujeito é 
mais efeito que ator, são as pulsões. Porque há satisfação, não se põe tanto 
a questão de um “se virar” [savoir y faire] muito próximo do savoir-faire 
proposto pela iniciação sexual, por exemplo. Eis porque Lacan propõe essa 
nova formulação:

Trata-se mais de um saber estar aí3 [savoir y être]. Isso nos leva 

à vertente que constitui nossa questão aqui, leva-nos sempre às 

3 Tradução proposta pelo autor. Na edição da referência bibliográfica foi traduzido por “sa-
ber haver-se”.
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bases, como convém, de nossa questão crucial. Com efeito, o que a 

descoberta freudiana enuncia é que podemos estar nisso sem saber 

que estamos, e também que, ao nos julgarmos mais certos de nos 

proteger desse estar aí, ao nos julgarmos noutro lugar, num outro 

saber, estamos nisso em cheio. É o que diz a psicanálise: estamos aí 

sem saber (LACAN, 1968-69/2008, p. 203).

Então eu vou propor essa formulação para o que pode se transmitir como 
saber na experiência analítica, um saber estar aí [savoir y être]. O que dá 
também uma indicação quanto ao lugar que pode ocupar o psicanalista, 
saber se colocar lá onde ninguém sabe estar e dar chance ao analisante 
de saber um pouco mais estar aí [y être]; dito de outra forma, de se ver lá 
onde ele não sabia estar e então de se ver sob uma outra perspectiva. É 
difícil delimitar um momento de passe se não percebemos essa mudança de 
perspectiva. Ora, para que essa mudança de perspectiva possa ter lugar, é 
preciso que o analista tenha aceitado estar lá onde implicitamente o anali-
sante o colocou pelo fato da transferência e então segundo a lógica rigorosa 
de sua fantasia. Ora, o analista não sabe nada de antemão a propósito dessa 
fantasia, ele a descobre ao mesmo tempo que seu analisante. O analista não 
tem saber pré-fabricado sobre a fantasia do analisante, ele não tem, senão, 
um saber estar lá onde é preciso para que esse desembaraço tenha lugar. 
É o que disse Lacan de forma muito clara em seu seminário de 1965 sobre 
Os problemas cruciais da psicanálise:

Levar o paciente à sua fantasia original, não é ensinar-lhe nada, é 

aprender com ele como fazer. O objeto a e sua relação, num deter-

minado caso, com a divisão do sujeito, é o paciente que sabe fazer 

com isso, e nós estamos no lugar do resultado na medida em que nós 

o favorecemos. A análise é o lugar onde se verifica, de uma maneira 

radical porque ela mostra estrita superposição disso, que o desejo 

é o desejo do Outro. Não porque ao paciente seja ditado o desejo do 

analista, mas porque o analista se faz o desejo do paciente (1964-65, 

aula de 19/05/1965).

Por isso, é preciso saber estar aí [savoir y être] lá onde naturalmente 
ninguém pode saber estar aí [savoir y être].
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Debate: Conferência 
de Bernard Nominé 

– A transmissão da psicanálise

•

Ronaldo Torres1

Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de estar nessa 
posição, podendo me ocupar de entrar em interlocução com Bernard Nominé 
(psicanalista e colega em nosso movimento dos Fóruns do Campo Lacaniano, 
que tanto tem podido me inspirar por seus textos que já tive oportunidade de 
ler ou estudar). Em segundo lugar, mas não menos, gostaria de agradecer ao 
próprio Nominé sua gentileza em preparar essas conferências e se deslocar 
até São Paulo para efetivá-las. Pois isso é, de fato, uma disponibilidade que 
merece reconhecimento.

Pensei também em agradecer-lhe por seu estilo, e aí refiro-me em par-
ticular a esta conferência. Teria razões para isso, pois tive realmente um 
bom encontro com sua conferência. Seu texto transpira a mesma gentileza 
referida na condução dos argumentos ao mesmo tempo em que acompanha 
um espantoso rigor em sua direção. Todavia, ocorreu-me de pensar se o 
estilo é algo que possa se prestar ao reconhecimento. Ou se seu estatuto 
não o eleva a outro nível de dignidade.

Refiro-me ao estilo em razão de sua proximidade em relação à transmissão. 
E não é o fato de que a conferência tenha se debruçado sobre a transmissão, 
mas antes, trata-se dos efeitos de transmissão que a conferência pôde ter 
sobre mim e talvez sobre vocês, que a acabaram de escutar. Retomo aqui o 
efeito de leitura que Nominé citou em relação ao texto de Freud, esse “efeito 
de abertura sobre o mundo do inconsciente”.

Na abertura dos Escritos, texto que gosto muito, Lacan parece se ocupar 
do ponto de articulação entre psicanálise em intensão e extensão, e elege 
a figura do estilo para essa função. Retomo como ali Lacan recupera o 
aforismo de Buffon a partir de uma subversão de dupla volta. A primeira 

1 Psicanalista. Membro do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo.
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em que passa “o homem” à posição do Outro, indicando que o estilo ao 
qual Buffon se refere como sendo o próprio homem, só pode se reduzir à 
alienação que não sabe de si. Mas ao escancarar essa primeira volta, Lacan 
permite que isso se coloque ao trabalho (o trabalho da carta/letra roubada, 
outra referência deste texto de Lacan) até que, por uma passagem, possa 
se chegar a essa função do objeto como causa de desejo, assimilada por 
Lacan ao estilo. Uma passagem que se coloca como tal em relação à fantasia 
construída, fruto do trabalho do sujeito suposto saber, e que Nominé soube 
recortar tão bem ao final de sua conferência quando menciona a passagem 
do Seminário sobre “Os Problemas Cruciais da Psicanálise”.

Faço lembrar o texto de abertura porque me parece uma maneira tão 
singela quanto precisa de se falar da orientação de nossa experiência, ao 
mesmo tempo em que lança essa aposta de transmissão ao seu final. Escreve 
Lacan: “Queremos, com o percurso de que estes textos são os marcos e com 
o estilo que seu endereçamento impõe, levar o leitor a uma consequência 
em que ele precise colocar algo de si” (LACAN, 1998, p. 11).

Foi uma boa surpresa encontrar, pelo menos na forma como acho que 
entendi, essa mesma orientação na proposta que nos faz Nominé logo na 
abertura de sua conferência. Digo surpresa porque muitas vezes encontramos 
as menções à transmissão quase que exclusivamente associadas à psicaná-
lise em extensão, quando, diferente disso, Nominé nos alerta, marcando 
logo de saída, o ponto de partida desse campo: “O que se transmite numa 
cura analítica é a própria psicanálise”. Fica também bastante contundente 
se invertermos a ordem dizendo: que é a psicanálise que se transmite em 
uma cura psicanalítica. Isso parece acompanhar de perto a “Proposição 
de 9 de outubro de 1967”, de Lacan e seu trabalho sobre o ato analítico: a 
passagem de psicanalisante à psicanalista é a transmissão da psicanálise. 
Todavia, isso não impede que Lacan lance, tal como anunciou sobre seus 
próprios textos na abertura de seus Escritos, o desafio de que essa trans-
missão, a transmissão da psicanálise na passagem de analisante a analista, 
efetive sua estrutura no dispositivo do passe. Ou seja, que o “de si” que está 
colocado lá na “Proposição”, vocês se lembram: “Antes de mais nada, um 
princípio: o psicanalista só se autoriza de si mesmo” (LACAN, 1967/2003, 
p. 248); então, que o “de si” possa ter efeito de transmissão.

Muito poderia se dizer desse “de si”. Primeiro, que é ele que joga com o 
estilo, nesse movimento da experiência descrito no texto de abertura. Não 
sei se poderia dizer que ele seja o próprio estilo. Arriscaria que sim. Depois, 
que é esse “de si” que coloca à Lacan todo o desafio de formalizá-lo e que 
tomará, na forma como entendo, lugar de esforço privilegiado de Lacan a 
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partir de 66/67. E a aposta na transmissão da psicanálise é essa aposta. 
Ou seja, que esse “de si” possa transmitir a partir de sua estrutura. Mais 
ainda, a verificação de Lacan de que há uma estrutura da qual esse “de 
si” participa. Uma estrutura na qual o impossível da relação sexual não é 
respondido pela fantasia.

Esse “de si” é desdobrado por Lacan em mais de uma forma. A mais tardia 
que conheço é ligada à identificação ao sintoma e se associa diretamente ao 
savoir y faire, o saber virar-se, que Nominé soube nos localizar tão bem. 
Encontramos isso colocado logo no começo do Seminário XXIV, “L’insu...”, 
quando Lacan retoma a dimensão do conhecer por uma via subvertida. Trata-
se do ultrapassamento da dialética do reconhecimento, assinalando que a 
orientação não aponta para o desejo, enquanto desejo do Outro, aquilo que 
um dia o próprio Lacan tinha formulado como reconhecimento do desejo. 
Penso que estou acompanhando o que disse Nominé: “Não podemos nos 
contentar com essa fórmula [do desejo do Outro] relacionada ao desejo do 
analista”. Ou seja, o desejo do analista não está no nível do reconhecimento. 
Por outro lado, trata-se também de se afastar dessa espécie de real inefável 
que vem de Kant, como aquilo que não se dá ao conhecer. Lacan diz: “o 
sintoma tomado nesse sentido é aquilo que se conhece, é mesmo aquilo 
que se conhece melhor... [e depois]... o que quer dizer conhecer? Conhecer 
quer dizer saber lidar com esse sintoma... saber se virar com seu sintoma 
está aí o final de análise” (LACAN, 1976-77, aula de 06/11/1976).

Bom, fiz essa breve retomada dessas passagens e o acompanhamento 
de alguns eixos da conferência de Nominé para tentar apresentar como 
penso que o estilo e a transmissão não estão na dimensão do reconheci-
mento, como acredito que Nominé tenha deixado claro. Ambos estariam 
na dimensão desse conhecer reformulado que propõe Lacan. Mas também 
tentei deixar nas entrelinhas uma questão: a importância, gostaria de ouvir 
Nominé a respeito disso, a importância em discernir o estilo daquilo que 
se transmite. Pois não me parece ser o mesmo. Como o estilo poderia se 
transmitir uma vez que dispõe de um caráter absolutamente singular, esse 
“de si” que mencionava? E não seria qualquer forma de sua transmissão 
apenas algo da ordem de uma retomada da alienação, tal como Nominé 
parece ter citado com a alienação ao desejo do Outro? Todavia, se isso de 
fato se sustentar, de forma alguma se afirmará que não seja o estilo que 
transmita, pois a transmissão não ocorreria se não houvesse esse “de si” 
que se presentifica no discurso do analista. Se é impossível que o “de si” (o 
sinthoma/o estilo) se transmita, talvez o que ele transmita é o impossível 
que porta consigo na estrutura, outro nome a se dar ao desejo de analista. 
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Aliás, não foi pelo impossível que Freud marcou a práxis da psicanálise 
como também foi lembrado na conferência? Todavia, fico pensando se 
outra precisão não deveria ser feita, uma vez que não basta dizer que é o 
impossível que se transmite, pois afinal todo discurso acaba por fazê-lo. 
Não poderíamos dizer com Lacan que é exatamente o impossível da relação 
sexual que funda o discurso, qualquer um deles? Pois nenhum discurso 
escreve a relação sexual, é impossível. Então, talvez o que o estilo transmita, 
o desejo do analista, seja uma forma de relação com o impossível que bem 
o matema dos discursos poderia nos ajudar a elucidar. 

Pediria que Nominé pudesse falar sobre essas considerações, se lhe convier.
A essa relação particular do discurso do analista com o impossível se 

articula outro ponto, que gostaria de recortar para esse diálogo. 
Retomo passagens da conferência em que Nominé parece assinalar esse 

caráter pouco afeito à estabilidade, à permanência, ou mais precisamente, 
à garantia relativa ao discurso do analista. Nominé fala “nessa porta que 
não pede senão que a fechem”, e depois que é necessário que o analista 
acorde, pois pode se deixar embalar, e ele não estará na psicanálise. Ou 
então mais à frente quando cita Lacan que sentencia: “que cada psicana-
lista seja forçado a reinventar a psicanálise”, um forçado que nada tem de 
“natural”. Enfim, formas de dizer, como estou entendendo, isso que do 
discurso do analista não é dado à fixação. Isso me parece muito precioso 
para nossa prática, porque diz de sua própria estrutura real como tentei já 
indicar anteriormente. Penso que se a direção da cura se orienta por um 
laço específico que, diante do impossível da relação sexual, não responde 
pela posição fixa do sujeito na fantasia – que visa tamponar o furo do 
universal – mas pela função de causa de desejo, deveríamos aspirar que 
discurso do analista seja um domínio, uma apropriação ou um campo 
conquistado? Se é a fantasia que indica o que fazer diante do impossível 
por um uso muito característico da pulsão, na medida em que não se pode 
mais nela se apoiar, ou que sua presença imperiosa esteja na dimensão de 
um tempo vencido, devemos esperar que a posição diante do impossível 
seja dada de uma vez por todas por qualquer saber? Não seria fazer girar 
uma fantasia para... outra?

Recupero então o que disse Nominé por uma perspectiva inversa que 
não me parece, por isso, entrar em desacordo com o que propôs. Pois se é 
mesmo encantador que aconteça que, pela operação significante, pessoas se 
curem e que isso seja um fato, não é menos espantoso que isso outras vezes 
não aconteça e que o trabalho do analista fracasse. Todavia não me parece 
que devamos aqui considerar apenas o fracasso como um fato-de-estrutura, 
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como se disséssemos que se trata de uma estrutura não-toda e voltássemos 
apaziguados para casa. Claro que o furo da estrutura não deixa de se co-
locar. Mas também penso que devemos tomar o fracasso por sua função 
tão bem convocada por Lacan e lembrada por Nominé. Lacan, em diversas 
ocasiões localiza a psicanálise diante do fracasso para marcar, como Nominé 
frisou, não uma posição resignada perante o impossível da relação sexual, 
mas a convocação que se faça algo com isso e que de alguma forma possa 
isso dizer: “Enfrentar o impossível, tocá-lo, é a tarefa quotidiana do psi-
canalista”, disse Nominé. Essa é a orientação para o real. Orientação para 
a direção da cura, psicanálise em intensão, se vocês quiserem; e também 
para a psicanálise em extensão, que tem, por vezes, o apelido de teoria, 
que não lhe cai nada bem.

Daí que ache rigoroso o que Lacan trabalha em L’Etourdit a partir do 
dizer. Que implica essa ética do bem dizer, o desafio de topar com essa es-
trutura que a cada vez convoca a uma reinvenção, ou seja, dar uma função 
completamente distinta para o saber, na qual o fracasso não está excluído, 
nem tampouco incluído desde antes. Pois se a relação sexual não se es-
creve, isso não implica que o impossível da relação sexual não se escreva 
na estrutura como impossível de se escrever, escrita que Lacan nomeou 
de discurso do analista. E não é essa ordem do saber que está colocada no 
saber se virar (savoir y faire)? É a partir daí que recebo essa contribuição 
de Nominé ao resgatar essa outra forma de Lacan se remeter ao discurso 
do analista: “Savoir y être”, “Saber estar aí”; pois que não seja garantido, 
previsível ou até mesmo dado, isso só faz do sustentar esse discurso uma 
responsabilidade maior. 
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