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Editorial
•
Em “Sobre o ensino da psicanálise nas universidades” (1919), Freud nos diz
que um psicanalista poderia prescindir completamente do ensino universitário, sem trazer prejuízos para a sua formação. Longe de uma proibição
aos analistas que exercem uma atuação nas universidades, e assim praticam a extensão da intensão, podemos entender a ressalva de Freud como
um esforço de circunscrever as bases de uma literatura psicanalítica, não
aquelas que dizem respeito ao campo do conhecimento, mas que colocam
em questão o saber do psicanalista.
Efeitos de uma formação tripartida entre análise pessoal, supervisão e
estudo teórico, o ensino e a transmissão em psicanálise abrem o caminho
para uma escrita rigorosamente científica, e, por isso, tanto quanto subversiva
desde que seus princípios éticos se orientam pela política do inconsciente.
Interessado em corrigir os desvios pós-freudianos, Lacan soube extrair e
desdobrar tais princípios, ao dizer o quanto gostaria que seus escritos fossem
tomados como cartas abertas. Ou seja, a cada vez, soletrando os textos, de
novo, algo se inventa, entre o que poderíamos chamar de doxa e subversão.
Poderemos encontrar, nesses termos, passados dez anos de ex-sistência da
Revista Livro Zero, uma biblioteca do Fórum do Campo Lacaniano de São
Paulo (FCL-SP) que reúne produções consistentes, daqueles colegas que, em
posição analisante em relação ao saber, têm sustentado essa comunidade
de trabalho há 20 anos. Não foi por acaso que, entre 2009 e 2010, tomou-se
a decisão de criar uma revista, à época em comemoração aos 10 anos do
FCL-SP, que pudesse transmitir uma lógica de ensino e sua orientação à e
pela Escola – a partir de seus dispositivos de base, o passe e o cartel, e de
sua dimensão internacional. Trata-se de uma proposta work-in-progress!
Recolhemos do editorial Zero Um, e sua alusão às referências lógicas,
poéticas e topológicas de Lacan: “Escrituras e re-escrituras, essa é a proposta do livro, uma vez que um lance de dados jamais abolirá o acaso. Sua
leitura revira pelo avesso, o livro e o leitor. A ressonância dessa escrita em
profundidade evoca a proposta lacaniana: ler no que se diz. É um livro em
movimento que traz a proposta paradoxal de ser um livro universal e de
estar construído por fragmentos... um livro infinito que ancore a série na
possiblidade de uma inscrição bem peculiar: o zero que conta um”.
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Nesses termos, a Livro Zero constrói um saber, não aquele uniformizado,
mas esse aberto aos Adventos do Real, que é, a propósito, o tema de trabalho
proposto em 2019, e que os leitores poderão encontrar a seguir, depositado,
decantado, com uma pertinência explícita: é, se assim podemos dizer, uma
resposta, dentre tantas outras que podemos dar.
Diante do horror, do sucateamento, da segregação, do mal-estar que toma
conta da pólis, nossa comunidade responde com trabalho decidido, sem
perder de vista os desdobramentos subversivos do ensino de Freud e Lacan.
O cartel, o passe, a extensão da intensão, o trabalho com os conceitos, mais
ainda, o esforço de sustentar a psicanálise no mundo e o compromisso do
analista com a radicalidade de sua pesquisa e a crítica assídua que parte
das ocorrências as mais singulares possíveis. Zero Dez!
Boa surpresa!
Comissão de Publicação 2019-2020
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LAÇOS EPISTÊMICOS

O signo do pudor
•

David Bernard
Há, no ensino de Lacan, muitas indicações sobre o pudor e a vergonha.
Não são longas explanações, mas diversas teses precisas, as quais ele remanejou em função de seus avanços acerca das relações da linguagem, do
corpo e do gozo. Entre essas teses, permanece uma constante: os afetos
de pudor e de vergonha são um produto da linguagem. Não uma simples
convenção, imaginária e cultural, mas um efeito da marca da linguagem
sobre o corpo gozante do ser falante. Para demonstrar isso, comentarei aqui
uma das observações de Lacan sobre o pudor.
Nós a encontramos no prefácio, datado de 1974, que ele redigiu na ocasião da encenação, na França, da tragédia O despertar da primavera, de
Frank Wedekind. Lacan propõe nesse texto que a sexualidade faz “furo no
real” e que se trata aí de uma “experiência ao alcance de todos”. A isso,
ele acrescenta logo em seguida: “Que o pudor designa: privado” (LACAN,
1974/2003, p. 558). Acontece que a origem etimológica em francês do verbo
désigner [designar]1(NT) remete ao latim designare, que significa “marcar
com um sinal”. O próprio designare deriva, aliás, do termo signum, “marca,
sinal/signo ou impressão”. Assim, evocar o que o pudor designa é já fazer
desse afeto um signo. Notemos que essa não é a primeira vez. Poderíamos
aqui recolher muitas indicações em que Lacan faz de um afeto um signo,
a questão passando a ser: signo de quê? Para trilharmos um caminho que
permita responder a isso, observemos a precisão de Lacan. O advento do
privado será aquilo que, no afeto de pudor, fará signo. Dessa maneira, o
pudor faz signo da experiência do real da sexualidade, fazendo advir a dimensão do privado, a qual Lacan articulará na sequência desse parágrafo,
ao público – voltarei a isso. Proponho, então, interrogar essa articulação
entre o signo do pudor e os registros do privado e do público.
Entremos, para este fim, precisamente numa pequena cena da vida cotidiana, essa vida que na França, aliás, chamamos de “vida privada”. Eu
1
(NT) Em português, a origem etimológica é semelhante – segundo o Dicionário Houaiss da
Língua Portuguesa, “designar” vem do latim designo, que significa “marcar, desenhar, indicar”.
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a extraio do caso do Pequeno Hans. Trata-se de um breve diálogo entre
o Pequeno Hans, com menos de quatro anos de idade, e sua mãe. A cena
acontece no momento do banho. Hans nota que sua mãe coloca talco ao
redor do pênis, sem, contudo, tocá-lo. Perplexo, ele lhe pergunta, então:
Hans: Por que é que você não põe seu dedo aí?
Mãe: Porque seria porcaria.
Hans: Que é isso? Porcaria? Por quê?
Mãe: Porque não é correto.
Hans (rindo): Mas é muito divertido2. (FREUD, 1909/1990, p. 26).

Volto, pois, àquilo que essa sequência clínica nos ensina. O que temos?
Há, antes de tudo, o impudor de Hans para com sua mãe, pedindo-lhe sem
restrições, sem divisão, a repetição de uma experiência de satisfação sexual.
Há, em seguida, aquilo que, em resposta a essa demanda, ele encontrará no
Outro. Em primeiro lugar, o que Lacan chama de uma “pudicícia” [pudibonderie] da mãe, isto é, um pudor excessivo em francês. Lacan, com efeito,
salienta aqui a distância que pode haver entre o discurso dos pais, seus
ideais educativos e sua relação necessariamente dividida com o real do sexo.
Esse é um primeiro ensinamento dessa pequena cena: o que, no laço com os
pais [parent], poderá causar trauma e transmissão será o encontro não dos
ideais educativos, mas do desejo e do gozo que havia por trás disso. Com
relação à nossa questão, essa pequena cena mostra mais precisamente como
o medo, o pudor e a vergonha dos pais para com o sexo poderão afetar, por
sua vez, a criança. Assim, Lacan enuncia, a propósito dessa cena e da mãe
de Hans: “Essa pessoa tão liberal em matéria de educação – quando se trata
de agir concretamente e pôr o dedo na coisinha que a criança mostra e lhe
pede para tocar, ela é tomada de um pavor louco” (LACAN, 1956-57/1995,
p. 249). Parece, então, que a criança será inicialmente afetada pelo pudor
do Outro, antes que chegue a esse ponto, por si mesma.
Em que ela seria afetada, então? Para responder a isso, retomemos o diálogo
no qual a criança interroga as razões dessa pudicícia materna:
Hans: Por que é que você não põe seu dedo aí?
Mãe: Porque seria porcaria.
Hans: Que é isso? Porcaria? Por quê?
2
Deve-se observar que, em nota de rodapé, Freud acrescenta, ao caso de Hans, o de uma
garotinha, tendo ela também tido a experiência desse gozo masturbatório via demanda ao Outro.
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Mãe: Porque não é correto.
Hans (rindo): Mas é muito divertido. (FREUD, 1909/1990, p. 26).

A criança, assim – enquanto endereça à mãe uma demanda de satisfação,
de satisfação sexual –, recebe, em retorno, uma espécie de veredicto significante. A resposta da mãe, ao dizer “é uma porcaria, é inconveniente”,
acaba por confirmar, no simbólico, um gozo faltoso, esse desejo repulsivo,
inconveniente, o qual Hans “não pode dizer o que é” (LACAN, 1960-61/1992,
p. 218). No fim, portanto, produz-se nessa cena uma experiência de gozo que,
do lugar do Outro, retorna à criança como enigmática e proibida. Esse será
seu peso traumático, o qual Lacan lerá de diferentes formas no decorrer de
seu ensino, as quais não se contradizem, mas se enriquecem mutuamente.
A primeira é que essa reprovação materna fará com que caia a identificação
imaginária da criança com o falo da mãe. Pequeno fetiche que ele era no
desejo do Outro, metonímia do falo, ei-lo repentinamente depreciado como
falóforo,3(NT1) isto é, como carregador do falo. Ser o cavaleiro que serve a
mãe é uma coisa, desejar gozar realmente do falo via mãe é outra. E é por
isso que aqui, “no próprio momento do encontro com aquilo que solicita o
sujeito no mistério do desejo” (LACAN, 1960-61/1992, p. 218), uma divisão
se instaura, a qual vai afetar a criança. Uma divisão se instaura, por um
lado, entre esse objeto fálico que a criança pode representar imaginariamente (LACAN, 1956-57/1995, p. 249) pelo Outro materno e, por outro lado,
o uso que a própria criança poderia fazer disso, mas que lhe é interditado
pelo Outro. Ao final dessa prova, a criança, então, se encontra no lugar do
Outro apreciada como objeto, mas “depreciada como desejo”, precisa Lacan
(1960-61/1992, p. 218). Aqui, com efeito, cabe à criança, do lugar do Outro,
não apenas um veredicto, mas uma interpretação de seu desejo. Hans tinha
um desejo vergonhoso, que não ainda era conhecido. E é por isso que, ao
fim, ocorrerá aqui uma separação entre o desejo e a demanda. Essa é, para
Lacan, a significação do complexo de castração, e seu peso traumático.
Hans experiencia aqui o fato de que há coisas que é possível desejar, mas
que não se pode pedir, nem dar. Motivo pelo qual o complexo de castração
o conduzirá, ademais, a medir “toda a diferença que existe entre aquilo
pelo qual ele é amado e o que ele pode dar” (LACAN, 1956-57/1995, p. 249).
O falo será, a partir daí, o significante do desejo, no sentido em que ele
virá designar aquilo que “não é demandável” (LACAN, 1958-59/2002),
3
(NT1) Na Grécia antiga, sacerdote que transportava o falo nas falofórias (festas pagãs em
honra do falo, cuja imagem era carregada em procissão).
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aquilo que nunca poderá ser satisfeito, e que, por essa razão mesmo, deixará, com efeito, sempre “a desejar”, como se diz em francês. Relendo na
sequência essa experiência de castração, Lacan também põe em evidência
que ela não consistirá somente na experiência de uma falta de gozo, mas
igualmente de um excesso de gozo, de um gozo parasitário. Será esse gozo
fálico que ele qualificará como gozo fora de corpo, justamente pelo fato
de que, simbolizado pelo falo, esse gozo será excluído do corpo, antes de
apenas uma parte voltar a ele, e via linguagem. O gozo fálico fora de corpo
será igualmente parasitário, em razão dessa passagem pelo significante,
que fará dele um gozo enigmático.
Assim, o complexo de castração não consistirá somente no encontro com
esse enigma do desejo do Outro: O que ele quer de mim, ainda, se eu não
sou suficiente? O que ele vai querer, ainda, se não posso lhe pedir nem lhe
dar o falo que bastaria para nos unir num gozo harmonioso? Esse enigma
era, com efeito, precedido por outro: o do encontro com o gozo fálico, fora
de corpo. Aqui, o enigma não será o enigma do desejo do Outro, mas será
o enigma desse gozo, a partir daí qualificado por Lacan como “hetero”.
Lacan, com efeito, insistirá nisso em sua “Conferência em Genebra”, em
1975, ao comentar novamente o caráter enigmático do encontro, por parte
da criança, com o seu primeiro gozar, com esse gozo fálico fora de corpo.
Opondo-se a Freud nesse ponto, ele ressalta aí que o gozo masturbatório
não é autoerótico, mas “hetero”, posto que conectado com o fenômeno
significante que constitui o enigma. “O encontro com sua própria ereção”,
ele enuncia, “não é absolutamente autoerótico. É o que há de mais hetero.
Eles se dizem – Mas, o que é que é isso?” (LACAN, 1975a). E coube a Lacan
verificar isso junto ao próprio Pequeno Hans. Se Hans batizou seu órgão
com o curioso nome de Wiwimacher é “porque ele não sabe como chamá-lo
de outro modo”. Ressalto: a invenção do termo lhe permite nomear o gozo
parasitário, enigmático.
Daí passo então ao advento do pudor. Houve, inicialmente, esse diálogo
entre Hans e sua mãe, e a impudência de Hans vindo encontrar a pudicícia
da mãe. Em suma, temos aí, para além da própria significação do diálogo,
uma historização desse encontro traumático e enigmático com o gozo, que
está presente em qualquer história. Não é nada além do encontro com o
abuso do próprio gozo, de seu parasitismo enquanto gozo fora de corpo.
Freud salienta, então, que a essa impudência primeira de Hans virá se opor,
dois dias depois, o aparecimento de seu primeiro sonho de censura. Isto é,
de um sonho que satisfará um desejo, decerto, mas depois que esse desejo
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tiver sido recalcado, em seguida mascarado pelo trabalho de cifração do
inconsciente. Eis o texto, primeiramente tal como Hans o relata a seu pai:
“Sabe, ontem à noite pensei assim: Alguém disse: ‘Quem quer vir até mim?’
Então alguém disse: ‘Eu quero’. Então ele teve que obrigar ele a fazer pipi’”
(FREUD, 1909/1990 p. 11). Ao relatar seu sonho uma segunda vez, Hans
comete um lapso, não mais dizendo “Então alguém disse”, mas “então ela
disse”. Quem é “ela”? Sobre esse ponto, ficamos sabendo que, há alguns dias,
Hans brinca com duas garotinhas de sua vizinhança – Olga, de 7 anos, e
Berta, de 5 anos – de jogos de salão [jeux de société], entre os quais, jogos
de cobrar prendas [jeu de gages]. O pai propõe, então, traduzir o sonho
(tradução à qual Freud dá seu assentimento) da seguinte maneira: “Eu
estava brincando de cobrar prendas com as meninas. Perguntei: ‘Quem é
que quer vir comigo’. Ela (Berta, ou Olga) respondeu: ‘Eu quero’. Então ela
tem que me obrigar a fazer pipi” (FREUD, 1909/1990, ?).
Desse modo, passado o trauma sexual, vemos agora sua consequência
no plano do inconsciente. Em virtude dessa separação entre o desejo e a
demanda que produz o real da castração, e de seu peso de enigma, o desejo
será, daqui por diante, inter-dito, passando para o inconsciente.
Por conseguinte, um saber se constitui no momento do complexo de
castração. Trata-se daquilo que Lacan chamará de “o saber da castração”
(LACAN, 1972, p. 513), que será um saber do inconsciente, e que virá, por
outro lado, dividir a criança, a ponto de não somente causar o recalque no
sonho, mas também de começar a afetá-la com vergonha e pudor. A continuação do caso verifica isso. Desde o dia seguinte ao sonho, advirá um
novo afeto: o pudor. O pai relata: “Ontem, quando ajudava Hans a urinar,
ele pela primeira vez me pediu que o levasse para trás da casa, de modo que
ninguém pudesse vê-lo [...]. Desde então tenho observado repetidamente
que Hans não gosta de ser visto fazendo pipi” (FREUD, 1909/1990, ?).
Os afetos de pudor e vergonha aparecerão, assim, como os afetos signo,
do complexo de castração, dessa passagem do falo ao posto de significante.
Aqui, com efeito, o “fazer pipi” (LACAN, 1956-57/1995, p. 264) se torna
um objeto de prenda [gage], isto é, um objeto simbólico. Ora, o que é essa
passagem? Nada além do que aquilo que Freud chamará de complexo de
castração. Trata-se da passagem do falo do posto de órgão para o posto de
significante, ao fim do qual o falo, dali em diante, se tornará para a criança o significante do desejo, assim como o significante desse gozo fora de
corpo que a divide e nunca convém. O complexo de castração é aquilo que
produzirá esses dois afetos.
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A partir daí, a criança vai querer seu cantinho, em outras palavras, seu
lugar privado. O pudor aparece aí como um afeto de separação, ao passo que
a vergonha poderá ser definida como um afeto de alienação. Há na vergonha,
com efeito, a alienação forçada ao olhar e ao veredicto do Outro, ao passo
que o pudor consistirá na separação para com esse Outro. Notemos que
alguns meses mais cedo, Hans brincava já de construir para si um espaço
privado. Detenho-me agora aí para precisar esse laço entre a vergonha, o
pudor e o privado. O pai relata:
Seu interesse por pipis levou-o a inventar um jogo especial todo próprio. “Dando para o saguão de entrada existe um lavatório e também
um depósito escuro para guardar madeira. Já faz algum tempo que
Hans, entrando nesse armário de madeira, vem dizendo: ‘Vou para
o meu banheiro’. Certa vez olhei ali dentro para ver o que ele estava
fazendo no depósito escuro. Ele me mostrou seu membro e disse:
‘Estou fazendo pipi’. Isso quer dizer que ele tem ‘brincado’ no banheiro. O fato de isso ter a natureza de uma brincadeira revela-se não
apenas por ele só estar pretendendo fazer pipi, mas também porque
ele não vai ao banheiro, o que, em última análise, seria muitíssimo
mais simples, preferindo, contudo, o armário, que ele chama de ‘seu
banheiro’”. (FREUD, 1909/1990, p. 8).

Eis, com efeito, uma nuance de uma grande sutileza clínica. Até então, a
criança gostava de se exibir, sem nenhum retraimento, e podia sentar-se no
banheiro “de todo mundo”, dirá Lacan. Ora, dali em diante, Hans inventa
“o seu próprio” [banheiro] (LACAN, 1956-57/1995, p. 213), isto é, um lugar
separado do Outro, um p’tit-coin [cantinho] como se diz na França, que
lhe permita ter obscuridade suficiente para se libertar do olhar do Outro e
esconder dele a sua falta. Assim, da privação do órgão que começa a afetá-lo,
surge para Hans a necessidade de ter, no espaço tornado público, seu lugar
privado. O que, decerto, permite dissimular sua falta, mas também permite
poder se defender dela. Junto com a prova da castração que teria feito o falo
passar ao posto de significante, coisa pública, Hans inventa um canto para
si, fingindo poder encontrar ali – assim como, na história, em todo caso na
França, se designam as latrinas – suas “partes privadas”.
Desse modo, não somente o afeto de pudor é o signo da travessia do complexo de castração, mas constitui uma resposta a isso. Há no afeto de pudor
uma função de velamento da falta da castração, assim como uma forma de
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simbolizar e de se defender dela. É esse o segredo do pudor na neurose. O
neurótico quer acreditar que tem algo a esconder, enquanto aquilo que ele
esconde é o que não tem, a sua falta (LACAN, 1956-57/1995, p. 305), sua
castração. O afeto de pudor é, pois, também uma proteção contra o risco da
vergonha, em que o sujeito poderia ver a si mesmo reduzido à sua castração
(BERNARD, 2011), no lugar do Outro, tornado espaço público. Vemos, então,
se esclarecer aqui a articulação entre a vergonha, o pudor e o privado. O
próprio Lacan (1975b/1976, p. 267) teria insistido nisso: “Como distinguir
o privado daquilo de que se tem vergonha?”
Volto, então, à frase da citação que fiz no início, para dizer agora como
eu a leio. Em seu prefácio de O despertar da primavera,4 Lacan (1974/2003,
p. 558) afirma, pois, que a experiência enigmática consiste no encontro
traumático com a sexualidade, na medida em que a sexualidade faz “furo no
real”. Eis que ela é “experiência ao alcance de todos. Que o pudor designa:
privado”. E ele acrescenta, então: “Privado de quê? Justamente, de que o
púbis só faça passar ao público, onde se exibe como objeto de uma levantada
de véu. Que o véu levantado não mostre nada, eis o princípio da iniciação”
(LACAN, 1974/2003, p. 558). Assim, o afeto de pudor será o signo desse
encontro traumático com a sexualidade. Por outro lado, esse afeto designa
a consequência desse encontro: o advento, no corpo falante, da dimensão
do privado. Mas privado de quê? Lacan joga aqui com o equívoco do termo
em francês5(NT2) para pôr em evidência que, mediante o afeto de pudor, há,
decerto, aquilo que pertenceria “propriamente” ao sujeito, mas que, na verdade, se correlaciona com aquilo que justamente lhe teria sido retirado – a
saber, segundo a etimologia do verbo privar, “o ato de gozar de um bem”.
A continuação da frase permite, então, precisar: a mola propulsora dessa
privação será o fato de que o púbis, longe de ser um objeto que pertence a
apenas um proprietário, passará para o posto de objeto comum, público. A
etimologia do termo, à qual Lacan faz alusão aqui, verifica isso. O púbis,
com efeito, designa, na história francesa, além dos pelos da puberdade, a
população masculina adulta que, tendo idade para ir à guerra, podia tomar
parte nas deliberações da assembleia. O jovem rapaz passava, assim, ao público, a saber, aquilo que na significação latina diz respeito ao povo. Público
é, desse modo, algo oriundo de um cruzamento entre pubicus, derivado de
púbis (pubes), e de poplicus, derivado de povo (populus).
4
WEDEKIND, F. (1891). C’est bien ça O despertar da primavera & Mine-Haha. São Paulo: Luzes no
Asfalto, 2010. 168 p.
5
(NT2) Em português, o equívoco se mantém, o vocábulo privado podendo significar “algo
pessoal” (que se opõe a público), mas também “destituído”, “despojado”, “desapossado” de algo.
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Sendo assim, que “o púbis só faça passar ao público” são os termos em que
Lacan, de forma divertida, mas bem precisa, acaba por designar, antes de
tudo, a im-potência [im-puissance] do órgão tornado falo. A formulação “só
faça...” [n’aille que] indica, com efeito, que o púbis não vai tão longe, não tão
longe quanto esse horizonte esperado em que ele poderia assegurar a relação
sexual. A frase indica também a razão dessa impotência, sua passagem ao
posto de significante fálico em que consiste o complexo de castração. Eis a
passagem ao público que está em questão aqui. Ora, o que é essa passagem
senão o levantamento de véu sobre uma cena pública? Chego, então, à última
frase: “Que o véu levantado não mostre nada, eis o princípio da iniciação”.
O véu levantado não mostrará nada, com efeito, a não ser o quê? Aquilo que
faria o segredo do privado: a castração, essa falta que não se queria mostrar,
nem dar ao Outro. Assim, o privado é aquilo que, paradoxalmente, passará
ao público. Lacan voltará a isso em outra ocasião, ressaltando esse paradoxo.
Em suma, o que é, então, o núcleo do privado senão os assuntos de sexo, a
castração que se queria abrigar e dissimular atrás de um muro? Ele comenta:
“O privado evoca a muralha, os pequenos assuntos de cada um. Os pequenos
assuntos de cada um têm um núcleo perfeitamente característico, que é o de
serem assuntos sexuais. É esse o núcleo do privado” (LACAN, 1975b/1976).
Poderíamos, aliás, a partir daí, mencionar as relações da psicanálise com a
arquitetura. Em suma, o que é o “espaço do ser falante”? Ou, de forma mais
simples: o que é um muro? Remeto aqui às análises admiráveis do filósofo
Peter Sloterdijk. O próprio Lacan teria se interessado por essa questão. Por
ora, tomo de seus comentários somente a pequena indicação que ele nos dá
em seu seminário O saber do psicanalista: “Omite-se demasiadamente que,
qualquer esforço que faça para sair disso, o arquiteto existe para fazer muros”
(LACAN, 1971-72). Por que, então, ele faria tudo para sair disso, senão porque
ele topará, como todo mundo, com o muro da castração e da não relação
sexual? Fazer muros poderia, assim, levar a resguardar sua vida privada, no
sentido definido anteriormente, sobre o qual Lacan retorna aqui: “os muros
[...] são feitos para contornar um vazio”.
Há, portanto, o núcleo do privado, que constitui a castração, mas que
também, paradoxalmente, vai imediatamente ao encontro da dimensão do
público. E é por isso que Lacan retornará novamente à origem etimológica
de “público”. Ainda em 1975, ele diz:
Mesmo assim, é engraçado que esse público no qual fazemos emergir
o privado, que esse “público” tenha um laço totalmente manifesto,

16

O signo do pudor

para os etimologistas, com “púbis”; ou seja, que o que é o público
é aquilo que emerge do que é vergonhoso, pois como distinguir o
privado daquilo de que se tem vergonha? (LACAN, 1975b/1976).

Não é isso que todos experienciam? Basta convidar alguém para ir à
sua casa, sem que isso estivesse previsto, para logo temer a zona que essa
pessoa poderia encontrar ali.
Detenho-me agora nessa dimensão do público e sua consequência, a
inscrição no laço social. Lacan mencionava acima a iniciação do rapaz,
mas isso também diz respeito à criança. Com relação ao vínculo social,
voltemos ao sonho do jogo de cobrar prendas. Vale ressaltar a importância
desses jogos de cobrar prendas, desses primeiros jogos de sociedade, pelos
quais o Pequeno Hans começou a se interessar na época. Lacan insiste nisso, observando que o aparecimento desses jogos é algo comum a todas as
crianças, nesse momento estrutural do complexo de castração. Mas o que
eles implicam? De acordo com a etimologia de “gage”,6(NT3) uma colocação em
jogo, ou seja, uma forma de “arriscar”, como Heidegger (1946/2014) traduzirá.
Trata-se aqui da colocação em jogo do falo como um objeto simbólico, em
circulação no laço com o Outro, tornado espaço público. Daí por diante, a
criança vai supor que o Outro possui aquilo que lhe falta, e que ele poderá
lhe devolver, se ela respeitar a regra do jogo. Só que como o falo não é um
objeto, mas um significante, ele não pode justamente ser devolvido a ela,
a não ser de mentirinha. Nessa articulação entre privado e público, o jogo
será, portanto, infinito.
Por conseguinte, no pátio da escola – ainda público, portanto – as crianças
não deixarão mais de brincar de trocar entre si suas “preciosidades” (LACAN,
1960-61/1992, p. 229), a exemplo das bolas de gude que o poder criativo e
poético do significante bastará para fazer brilhar. Na França, são chamadas
de “olho de gato”, “aranhas”, “calo”, “baleia”, “bolhas de sabão”, “mamute”,
e tantas pequenas coisas elevadas ao nível dos significantes para que a
metonímia do desejo (LACAN, 1956-57/1995, p. 249) funcione, e que essas
coisinhas possam ser trocadas. Mas, então, o que aparece aqui? Que a lógica
da castração determina também uma topologia, esse espaço de troca que
possibilita o laço social, em que não se deixará mais de trocar com o outro
aquilo que não se tem – a sua falta. Nesse espaço da castração, o privado e
6
(NT3) Gage, em francês, tem o sentido de garantia, algo penhorado, penitência. Nos jogos
aos quais o autor faz alusão (jeux de société, isto é, jogos de tabuleiro ou de salão), trata-se de
um objeto que o jogador dá ao outro jogador sempre que ele se engana, e que ele só pode
retirar ao final do jogo, depois de ter sofrido uma penitência.
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o público não serão, portanto, separados por muros, mas a critério dessas
trocas, enlaçados um ao outro. Dessa maneira, não é apenas uma intimidade
que se constitui aqui, mas aquilo que Lacan chamará de “extimidade”, isto
é, o mais próximo, e, ao mesmo tempo, o mais exterior. Seria preciso, então,
desenvolver as consequências políticas, quando o neurótico é precisamente
aquele que, sonhando ser proprietário, vai preferir, antes, construir muros
a seu redor para não “sacrificar” (LACAN, 1960/1998, p. 841) sua castração
ao [gozo do] Outro. Está aí, como vemos, seu falso pudor e sua forma de
não jogar o jogo (LACAN, 1960-61/1992, p. 229).7
Para ficar na psicanálise e abrir para a sua ética, trago, sobre esse assunto,
uma última e preciosa indicação de Lacan. Depois de ter salientado esse
enodamento entre o privado e o público, ele deduz daí que a psicanálise,
em suma, consistiu numa “irrupção do privado no público”. A esse respeito,
aliás, poderíamos recordar a relação singular entre o pudor e a vergonha,
com a primeira e única regra da psicanálise: a associação livre. Ora, dizer
qualquer coisa não é aceitar dizer aquilo que dá mais vergonha? Prova disso
é a anedota relatada por Theodor Reik em sua breve análise com Freud.
Confiando a ele um dia que tinha “vergonha” de dizer o que acabara de
pensar, Freud respondeu-lhe com uma voz calma: “Fique envergonhado,
mas diga!”8 E para que finalidade isso, senão a de aprender com a vergonha
e o pudor? Abre-se, com efeito, a questão da relação ética da psicanálise
com os afetos de vergonha e de pudor. Depois de ter reintroduzido dessa
forma o privado no público, o que a psicanálise faz com esse privado que,
na prática analisante, se des-vela? O que ela faz com essa castração que
queríamos dissimular e resguardar atrás de uma pequena muralha? Primeira
resposta de Lacan (1975b/1976): “É claro que a indecência de tudo isso, a
indecência daquilo que acontece numa análise, essa indecência, se assim
posso dizer, graças à castração [...], essa indecência desaparece”. Poderia,
portanto, acontecer de a psicanálise reinstituir um poder de castração o
qual, paradoxalmente, poderia levar o privado a deixar de ser totalmente
reduzido à vergonha. Seria preciso continuar a dizer o que recobre esse
desaparecimento da indecência e o que se torna, então, o pudor.
Tradução: Cícero Alberto de Andrade Oliveira

7
“O que a experiência analítica nos revela”, dirá Lacan, “é que, mais precioso que o próprio
desejo, é guardar o seu símbolo, que é o falo”.
8
Agradeço a meu colega Jacques Adam por ter me chamado a atenção para esse testemunho
de Reik.
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As palavras e o pudor
•

David Bernard
Havia iniciado a conferência anterior com uma passagem de Lacan
extraída de seu prefácio para a peça de teatro O despertar da primavera,
de Frank Wedekind. Nesse texto, como comentei, Lacan (1974a/2003) articula o afeto de pudor com os registros do privado e do público. Isso, ao
fim, havia me levado a abrir a questão da indecência [indécence], termo
que, em francês, significa o fato de “ferir o pudor”.1(NT1) Gostaria agora de
continuar com essa questão, evidenciando a forma como Lacan jogará,
não sem razão, com o equívoco desse termo. Ocorre que, em francês, de
fato, no termo “indecência” [indécence] ressoa o termo “sentido” [sens].
E Lacan demonstra quando o pudor também deve ser redefinido em sua
relação com a linguagem e com os registros do sentido e do fora de sentido [hors-sens].
Para comentar isso, lembro antes de tudo a passagem da qual parti no
último encontro, retirada do “Prefácio”. A sexualidade faz furo no real e
se trata, no entanto, de uma...
[...] experiência ao alcance de todos. Que o pudor designa: privado.
Privado de quê? Justamente, de que o púbis só faça passar ao público, onde se exibe como objeto de uma levantada de véu. Que o véu
levantado não mostre nada, eis o princípio da iniciação. (LACAN,
1974/2003, p. 558)

Gostaria de começar hoje me detendo nesta última frase: “Que o véu
levantado não mostre nada, eis o princípio da iniciação”. Poderia ter intitulado esta conferência da seguinte forma: O véu do pudor. Resta-me,
então, demonstrar por que, por fim, escolhi falar sob o título As palavras
e o pudor.

1 (NT1) O mesmo sentido permanece no vocábulo indecência, o qual, segundo o Dicionário
Houaiss da Língua Portuguesa, significa “violação ao pudor, ao recato, à reserva socialmente
exigida em matéria sexual; imoralidade, obscenidade, impudência”.
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Para isso, retorno ao nascimento do afeto de pudor em Hans, assim como
à dimensão do privado. O complexo de castração, com efeito, como havia
apontado, produzirá, de fato, não somente os afetos de vergonha e de pudor, mas, conjuntamente, a passagem do privado ao público. Daí para a
frente, relata o pai, Hans passará a querer fechar a porta de seu banheiro.
Uma porta, isto é, o bater de uma presença/ausência, a qual a criança vai
querer usar, então, para instalar o seu cantinho. Vale ressaltar também que,
nessa idade, a criança ficará curiosa para saber o que acontece do outro
lado da porta... do quarto dos pais. A passagem do complexo de castração
também é o momento em que a criança vai querer poder decifrar, no lugar
do Outro, o segredo da vida sexual. Lacan havia indicado isso, fazendo do
complexo de castração um “rito de passagem”,2 ao final do qual a criança
passará a supor, no lugar do Outro, os adultos, um saber esotérico sobre a
vida sexual. Essa é a razão pela qual, como observou Freud, ela desejará
ser adulto. Tornar-se adulto seria adquirir esse suposto saber esotérico; o
objeto desse saber, o falo, do qual a criança teria sido privada, mas que lhe
seria, então, devolvido. Tornar-se adulto seria, assim, atingir essa etapa
em que ela poderia se livrar da castração, para conhecer um gozo que não
fosse mais afetado pela vergonha nem pelo pudor. Desse modo, Freud, em
relação à criança e ao casamento, observa:
[...] outra questão [...] atrai também a atenção da criança: a questão
da natureza e do conteúdo do estado de casamento. Ela responderá
de formas diversas a essa questão, conforme os instintos nela ainda
revestidos de prazer tenham coincidido com suas percepções fortuitas
dos pais. Contudo, todas essas respostas têm em comum o fato de
que a criança vê no casamento uma promessa de prazer e acredita
que esse prazer esteja relacionado com uma ausência de pudor [vergonha]. (FREUD, 1908/1996, p. 120)

Mas passemos precisamente ao momento em que a criança se tornará
adulta: a adolescência. O despertar da primavera (1891-2010), peça de Frank
Wedekind, que Lacan comenta em seu prefácio, é, de fato, uma obra sobre
a adolescência. Como disse, a criança até então havia feito de seus pais
os únicos iniciados e suposto, no lugar do Outro, um saber sobre o gozo,
um Outro que possa responder, por seu saber e por seu uso do falo, pela
relação sexual. Daí, ainda, a criança havia conseguido nutrir seu desejo
2
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de ser adulto, levada pela expectativa de receber algo, mais tarde, do falo.
Ora, eis que daqui por diante ela é um adulto, assim como seu corpo, e
o acontecimento de gozo que nele se produz a lembra disso. Donde a sua
diligência, quiçá a sua angústia, em poder daí para a frente juntar-se aos
iniciados e tornar-se possuidora, por sua vez, daquilo que o próprio Freud
(1910/1996, p. 95) chamava de “o segredo da vida sexual”. Qual é, com efeito,
a esperança comum? Que haja uma iniciação possível, um saber secreto no
lugar do Outro, que permitisse responder à questão do que é ser homem ou
mulher e ao qual o sujeito chegaria no momento de sua iniciação. A demanda
de iniciação, portanto, se supõe por esse saber esotérico no Outro, do qual
Lacan dará o significante: o falo. Só que aí está o problema. E Lacan nos
desvela, então, a razão estrutural disso: o falo, justamente, não poderá ser
devolvido ao sujeito, posto que é um falo simbólico. Nesse sentido, a passagem para a adolescência será apenas a experiência reiterada da castração.
Era isso que os ritos iniciáticos mostravam, assim como ainda podemos
vê-los representados hoje em Pompeia, nas paredes do afresco da Vila dos
Mistérios. Vemos ali, de fato, uma jovem iniciada nos mistérios dionisíacos
e que, por isso, está prestes a levantar um véu e descobrir o segredo da
iniciação, uma representação de um falo erguido. Ressaltemos somente
que, ao seu lado, surge então o demônio do pudor, o qual, armado com um
flagellum, começa a aplicar à iniciante o castigo ritual da flagelação. Em
outras palavras, essa jovem mulher será acometida pelo pudor no próprio
instante em que levantar o véu da iniciação, sob o qual há a representação
do falo. É isso o que Lacan, que reconhece aí várias coisas, ressalta. De
início, a natureza do falo. Primeiramente, ele aparece ali como o segredo
último no lugar do Outro, do desejo. O falo é o segredo da iniciação. Só
que no momento em que se levanta o véu, o que aparecerá? Não é o órgão,
mas sua representação – o fato de o falo ser um semblante, o significante
de um lugar vazio em que o objeto está faltando, portanto. Razão pela qual
Lacan concluiria “que o véu levantado não mostre nada, eis o princípio da
iniciação”. Nessa travessia iniciática, não haverá o saber esotérico esperado
– aquele que devia preencher o sujeito e assegurá-lo de que ele se tornaria
homem ou mulher. Em vez disso, porém, haverá o saber inconsciente,
esse saber da castração que irá dividir o sujeito em seu corpo, assim como
os afetos de pudor e vergonha serão seu signo. “O saber da castração”,
dirá então Lacan, “aquilo que, aos 14, mal conseguimos evitar” (LACAN,
1971/1972). E já que sob o véu não há nada, Lacan pode então deduzir daí
sua tese principal: não há iniciação. Em outras palavras, ao contrário do
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que geralmente se imagina e se fantasia, a adolescência será precisamente
a experiência realizada de que não há iniciação.
As consequências clínicas e teóricas disso são múltiplas. Limitar-me-ei aqui ao
que essa tese autoriza como passo suplementar no que diz respeito ao pudor, à
vergonha e ao privado. Em primeiro lugar, o fato de que a adolescência consiste
num despertar da castração não deixará de ter consequências, mais uma vez,
sobre as relações entre os sujeitos com essa idade, no privado e no público.
Havia indicado a forma como a castração consistirá numa passagem do privado
ao público, a forma como, paradoxalmente, o que constitui o privado é aquilo
que é público. Trata-se aí, no plano da estrutura, do fato de que o falo, tornado
significante do desejo, se definirá então por estar sempre em outro lugar – em
outras palavras, coisa pública. E é por isso que o complexo de castração também
levará o sujeito a se inscrever no laço social, deixando-lhe a esperança de encontrar ali aquilo que perdeu. Em Hans, tínhamos o indício disso naquela porta
desde então fechada, assim como naqueles jogos de salão em que ele passou a
se inscrever. O que acontece, então, no sujeito adolescente, onde se acrescentará,
ao complexo de castração, a possibilidade do encontro com o Outro sexo? Freud
(1914/1996) resumirá isso numa frase sublime: “De seu quarto de criança, o
menino começa a vislumbrar o mundo exterior”.
O que encontramos aí? De início, o efeito de separação renovado na adolescência.
Agora já não é mais a porta do banheiro que o sujeito vai fechar, mas a porta de
seu quarto. Assim, as necessidades da vida privada se tornarão maiores, na medida
do novo interesse que o jovem sujeito levará, digamos, à coisa pública. Lacan,
à sua maneira, já havia apontado isso em seu comentário sobre a etimologia da
palavra “público”. Voltemos a esse tema, desta vez com Freud: é verdade que,
de agora em diante, o sujeito desejará olhar para fora. Fora, isto é, fora do saber
dos pais, no momento em que terá adquirido um severo sentimento de estar
mais velho. Freud (1908/1996) observa mais uma vez isto: a pré-puberdade é a
ocasião para um “novo impulso”3 na exploração [recherche] sexual. Razão pela
qual também será um momento de revolução para o sujeito, um momento em
que sua crença no Outro virá a vacilar novamente, trazendo-o de volta à sua
solidão estrutural, na falta do Outro. Cito Freud (1910/1996):
Partes brutais de informação que são indiscriminadamente destinadas
a suscitar desprezo e rebeldia, agora, lhe comunicam o segredo da vida

FREUD, S. (1908). Sobre as teorias sexuais das crianças, op. cit. Na versão brasileira: “A essa
informação adquirida nos anos pré-puberdade seguem-se novas tentativas de investigação
sexual por parte da criança”.

3
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sexual e destroem a autoridade dos adultos, que parece incompatível
com a revelação de suas atividades sexuais. O aspecto dessas descobertas, que afetam mais profundamente a criança recém-instruída
[iniciada], é a maneira em que são aplicadas a seus próprios pais.

Eis, então, o porquê da porta fechada na cara dos pais, mas que se articulará também com o desejo de “sair”, como se diz ainda. Encontramos
aí a articulação privado/público. Privado, no que diz respeito àquilo que
constituirá o desapego necessário para com o Outro parental. Público, uma
vez que a coisa perdida deverá ser encontrada fora de casa. É o mesmo que
dizer que o adolescente também procurará seu canto – “heterotopia”, dizia
Foucault (1966/2013) – para encontrar no laço social um outro saber. A partir
daí, para além dos muros, lá estará ele tentando se conectar ao Exterior
[Dehors], pela janela de sua tela. Qual janela e qual tela? Inicialmente, as
da fantasia, é claro, que constituirão o filtro por meio do qual o sujeito
interpretará o mundo e que, em seu prefácio, Lacan (1974a/2003, p. 558)
chama de “fantasia da realidade comum”. Mas entendamos, claro, o quanto
os termos “janela” e “tela” adquiriram toda uma ressonância e atualidade
hoje. Desse modo, enquanto pensarmos que aqui tudo muda, encontraremos aí um efeito da estrutura, simplesmente adaptada para os nossos dias.
Pensemos, por exemplo, nessa reclamação lancinante dos adultos, segundo
a qual, com a internet, o Facebook e outras redes sociais, não haveria mais
pudor entre os jovens, não haveria mais vida privada. Mas não se vê aí,
antes, colocar-se a céu aberto o nó estrutural que dissemos existir entre
vida privada e vida pública? E isso a tal ponto, que encontraremos nas
análises feitas hoje desses comportamentos modernos dos adolescentes – e
isso em autores que, no entanto, não são psicanalistas – o conceito de...
“extimidade”! (MANACH, 2010, p. 28).
Por outro lado, espantar-se com isso não é esquecer que a vida privada dos
adolescentes é necessariamente composta, por um lado, de sua separação para
com o Outro parental, e, por outro, de sua participação na vida pública, na qual
eles criarão uma outra língua privada, iniciática? Esses ritos iniciáticos sempre
ocorreram, desde a Antiguidade, em que a iniciação poderia já consistir no
aprendizado de uma outra língua, secreta, até os nossos modernos adolescentes,
tão ansiosos para conversar entre si, numa língua menos morta. Notemos, pois,
como isso sempre surpreenderá os adultos. Como numa anedota relatada pelo
The New York Times: o presidente da Walt Disney, ao levar sua filha e duas
amigas de carro, ficou ofendido por não ouvi-las falar, mas trocar SMS: “– Suas
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amigas estão aí, isso não se faz! / – Mas, pai, estamos escrevendo uma para a
outra; não quero que você ouça o que tenho a dizer para elas!”
Volto, então, ao próprio lugar dessa separação entre o adolescente e seus
pais, essa porta do quarto fechada, na qual muitas vezes estará pendurado – ao menos na França – [uma placa dizendo] “sentido proibido” [sens
interdit], como essas placas de trânsito que proíbem de entrar nessa ou
naquela rua na cidade. Destaco a expressão “sens interdit”, pois gostaria de
enfatizar agora aquilo que as elaborações de Lacan sobre o sentido vão vir
a acrescentar precisamente à questão do pudor. Com efeito, o que é, então,
esse sens interdit que está pregado na porta agora? Decerto, aquele que irá
instaurar o limite desde então reivindicado para com o Outro parental, mas
também aquele que, num belo equívoco, vem aqui lembrar o que está em
questão: o inter-dito [inter-dit] do sentido sexual. Trata-se aí desse sentido
inter-dito, culpado, secreto, e sobre o qual justamente, observa Lacan,
permanece a questão de saber o que realmente aqui causa o interdito. Para
responder, articulemos, então, a história com a estrutura.
Os cultos iniciáticos da Antiguidade eram, com efeito, muitas vezes
chamados de “cultos dos mistérios”. Ora, o que são, então, esses mistérios,
no fim das contas, senão, como escreve Lacan, o mistério da própria linguagem e suas consequências? Por isso, nesse prefácio a Wedekind, Lacan
(1974a/2003, p. 558) pôde acrescentar à evocação da iniciação: “Apontei a
ligação de tudo isso para o mistério da linguagem”. Encontramos aqui o
que tínhamos isolado na criança com o complexo de castração, e que Lacan
propunha desde 1958, nos comentários que já fazia sobre o afresco da Vila
dos Mistérios. Atrás dos mistérios, há, em suma, o mistério que produz a
própria linguagem e no qual consiste o complexo da castração. Trata-se da
passagem do falo do posto de objeto para o posto de significante, ao fim do
qual o falo virá a encarnar o significante do desejo e, ao fazê-lo, o significante último do segredo. Mas então, voltando a isso em seu prefácio para
Wedekind, em 1974, o que Lacan acrescenta? Não somente a dimensão da
falta, mas a dimensão do enigma do sentido.
A tese é complexa, mas tentemos simplificá-la um pouco. No começo,
havia a experiência enigmática do encontro com o sexual. Lacan, como
disse, evocava isso desde 1957 , mas voltará a esse assunto em particular
nos anos 1970. De uma a outra dessas referências, veremos então que elas
se concentram não mais apenas na dimensão da falta, mas também na do
gozo. Não mais somente na falta da castração, mas no excesso, o demasiado, o efeito de parasitagem que o gozo sexual pode constituir. A que
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essa parasitagem se deve? Ao fato de que esse gozo será desnaturado, que
ele não será apenas biológico, mas também articulado à linguagem, isto
é, ao significante fálico. Assim é que Lacan poderá redefinir o gozo fálico
como fora do corpo. Fora do corpo, pois enodado àquilo que não é o corpo, mas o Outro da linguagem. E é por isso, com efeito, que ele poderá se
apresentar ao sujeito como enigmático. O que constituirá o enigma aqui, o
mistério, não será somente por articular à categoria da falta, mas também
ao acontecimento de corpo em que consiste o advento desse gozo fora do
corpo. Lacan insiste nisso em sua Conferência sobre o sintoma, em 1975.
Opondo-se a Freud nesse ponto, ele ressalta aí que o gozo masturbatório
não é autoerótico, mas “hetero”, posto que conectado com o fenômeno
significante que constitui o enigma. “O encontro com sua própria ereção”,
ele enuncia, “não é absolutamente autoerótico. É o que há de mais hetero.
Eles se dizem – Mas, o que é que é isso?” (LACAN, 1975/2017).4 E coube a
Lacan verificar junto ao próprio Pequeno Hans.
Dizer que a adolescência consiste num despertar da castração é, desse
modo, dizer que ela consistirá também no despertar dessa experiência enigmática. O texto de Wedekind (1891/2010) atesta isso. Trago um excerto dele.
Refere-se ao momento em que o jovem Moritz conta ao seu amigo Melchior
seu primeiro sonho erótico. Moritz e Melchior, ao cair da noite, conversam
secretamente juntos sobre aquilo que, há algum tempo, os afeta de forma
nova e os faz perder o sono. Trata-se daquilo que Melchior chama de “as
primeiras excitações masculinas”. Ou seja, algo que, do lugar de seus corpos
tornados Outro para si próprios, veio buscá-los “de surpresa” [à l’improviste],
para afetá-los em seu pudor e impedi-los [interdire] de dormir calmamente.
Com efeito, destaco a forma como Moritz, numa frase, resume sua queixa
de adolescente, e talvez fixe a de todo adolescente, dos quais conhecemos
a já eternizada preguiça de acordar de manhã [grasses matinées]: “Por que
não me deixaram passar por tudo isso dormindo?” Os dois conversam, pois,
sobre esses novos sonhos, os quais, longe de proteger seu sono, os despertam
agora. E é então que Moritz, depois de Melchior, começa:
MORITZ – Você já sentiu?
MELCHIOR – Sentiu o quê?
MORITZ – Como foi que você chamou a coisa?
MELCHIOR – Instinto [as excitações masculinas]?
MORITZ – É...
4

LACAN, J. (1975). Conférence à Genève sur le symptôme, inédito (04/10/1975).
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MELCHIOR – Muito.
MORITZ – Eu também...
MELCHIOR – Na verdade, eu tenho tido essa coisa já faz um tempo.
Um ano.
MORITZ – Na hora eu pensei que um raio tinha me acertado.
MELCHIOR – Tinha sonhado?
MORITZ – Só um pouco. Tinha essas pernas com meias azuis, que
iam subindo pela mesa do professor. Para falar a verdade, foi tudo
muito rápido.
MELCHIOR – O Georg Zirschnitz sonha com a mãe dele.
MORITZ – Ele te contou?
MELCHIOR – Voltando da escola.
MORITZ – Se você soubesse o que eu passei naquela noite.
MELCHIOR – Ficou com remorso?
MORITZ – Remorso?... Fiquei morto de medo.
MELCHIOR – Meu Deus.
MORITZ – Pensei que eu tinha uma doença sem cura, que eu ia
apodrecer por dentro. (WEDEKIND, 1891/2010, p. 22-23)

Eis, então, a história dessa experiência enigmática em Moritz e seu efeito
de despertar. Dessa forma, na adolescência também, primeiro ocorre um
“O que é isso?” E é por isso que esse levantar de véu que se produz na
adolescência, por meio do qual o sujeito experienciará o fato de que não
há iniciação, o fará também experimentar uma falta, uma ausência no
Outro da linguagem. A peça também atesta isso de maneira muito bonita.
Despertado, assim, por sua experiência enigmática, Moritz tentará, com
efeito, se iniciar, buscando no dicionário, então, o Outro da linguagem, uma
resposta ao segredo da vida sexual. E eis que isso não vai dar em nada.
Li o Dicionário Meyer de A a Z. Palavras – nada além de palavras,
palavras! Nenhuma explicação clara. Ó esse pudor! De que adianta
um vocabulário que, nas questões mais urgentes da vida, não responde? (WEDEKIND, 1891/2010, p. 24)

Poderíamos, então, dar muitas declinações clínicas desse encontro com
a falta na linguagem, desse encontro com o fato de que o segredo, em
suma, era feito de um nada. Conservo aqui apenas um deles, entre outros:
a esperança colocada, na adolescência, nas palavras obscenas, isto é, numa
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língua, privada, que poderia dizer melhor o sexo. O aparecimento das palavras obscenas na criança durante a travessia do complexo de castração
já é o indício disso, em que as palavras terão vontade de gozo pulsional, a
partir daí sempre limitado, xixi-cocô. Mas também sabemos o quanto iremos encontrar o efeito disso na adolescência, talvez na medida da decepção
desses sujeitos em relação à língua do Outro, a exemplo, aqui, de Moritz.
Todavia, tomo outro exemplo, que nos fará voltar, veja só, ao “cantinho”.
Pascal Quignard (1994, p. 245), em Le sexe et l’effroi, se lembra:
O que, quando crianças, lemos nos armários de madeira do pátio
do recreio, no frio e no asco, o que gravávamos dentro das portas
das cabines de banho das piscinas, o que murmurávamos angustiadamente nas moitas, corando na penumbra, avançando as mãos,
tremendo, faz nascer a matéria de uma língua anterior que tem todas
as dificuldades, toda a curiosidade, todo o pedantismo dessa idade
de violência e de angústia [...]. As palavras obscenas são as palavras
apaixonadas porque são hostis à detumescência da linguagem.

Como isso pode ser bom, orgásmico, divertido!: murmurar entre si, separadamente do Outro, obscenidades para restabelecer a língua.
Só que, seguindo Lacan, eis que isso continuará sempre limitado e só será,
no fim, uma vã tentativa. A esse respeito, Lacan conseguiu recusar assim
o convite que lhe fora feito, em 1971, para assinar uma petição contra a
censura da obra pornográfica de Pierre Guyotat, Eden, Eden, Eden. Muitos
outros assinaram essa petição, e não menos importantes – Foucault, Barthes
etc.; Lacan, por sua vez, recusou e explicou o porquê. Notemos, antes de
tudo, que ele reconhece nessa censura um efeito da estrutura: o interdito
que sempre se carrega nas palavras obscenas. Ao que ele acrescenta, então, que esse interdito é, na verdade, apenas um véu colocado no lugar de
um impossível: é impossível dizer “A palavra do sexo”, já que essa palavra
falta. Volto à recusa de Lacan em assinar essa petição. Por que essa recusa?
Não pelo fato de que ele não estimava essa obra, mas porque ele viu ali,
naquele autor, uma tentativa de “linguajar o instrumento fálico” (LACAN,
1970-71/2009, p. 66). Em outras palavras, trava-se ali de uma tentativa de ir
contra esse nada que há sob o véu, de ir contra a falta no Outro da linguagem e sua razão – a castração. Lacan vê nisso uma tentativa desesperada à
qual, de sua posição de psicanalista, ele se recusa a dar apoio.
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É totalmente sem esperança linguajar o instrumento fálico. E é por
eu considerar sem esperança a esse ponto que também acho que,
em torno de uma tentativa dessa ordem, só podem desenvolver-se
mal-entendidos. Vocês estão vendo que é num ponto altamente teórico
que se situa, no caso, minha recusa. (LACAN, 1970-71/2009, p. 66).

Há aí, portanto, uma tentativa desesperada, no sentido em que encontramos
a esperança de falar de sexo, de linguajar o falo. Nada mais, uma vez mais, do
que uma forma de vir tentar velar e tapar o furo da castração. Como escreve
Pascal Quignard na passagem citada, são as próprias palavras que estariam
apaixonadas. Ou, para dizer desta vez apoiando-se na tese de Lacan, é aqui
o próprio sentido que será sexualizado, que será gozado, para tentar fazer
suplência ao gozo faltoso, pois é cortado. “O sentido só é sexual”, diz Lacan
(1974b/2018), “porque o sentido se substitui justamente ao sexual que falta”.
O que são, então, as palavras obscenas, senão o indício dessa sexualização
do sentido?
Daí porque, então, retornar a esse sentido interdito [sens interdit] que
aparecerá agora na porta fechada do quarto do adolescente, proibindo que
os pais entrem ali quando bem entenderem. No fundo, que sentido proibido
é esse? Decerto, aquele que irá instaurar o limite reivindicado para com o
Outro parental. Todavia, na França, o termo sens [sentido] indica não apenas
a direção mas também o significado (o que, aliás, não é uma coincidência).
O sens interdit [sentido proibido] poderá, portanto, representar também o
sentido sexual, o sentido culpado, vindo dividir o sujeito na vergonha e ser
recalcado. Lacan (1974a/2003) escreve assim em seu Prefácio: “O sentido do
sentido está em que ele se liga ao gozo do menino como proibido”. Em outras
palavras, o sentido do sentido é que, ao fugir sem cessar, ao fracassar sem
cessar em fundar a não relação sexual, o sentido sexual será, por estrutura,
faltoso. O segredo do sentido interdito é que o sentido sexual se limitará ao
gozo fálico, o qual fará justamente obstáculo à relação sexual. O segredo do
sentido interdito é, por fim, um impossível estrutural: a ausência [défaut], a
falta... de sentido.
Este é outro equívoco da língua francesa, em que o significante da “faute”
[falta, falha] pode significar “falha moral”, mas também “falta”, aquilo que
está em falta [en défaut]. O sentido faltoso será, então, o sentido que falta,
aquele que brilha por seu “ab-senso” [ab-sens] (LACAN, 1972/2003, p. 463).
É por isso que Lacan (1972/2003, p. 459), no fim, poderá falar de “de-senso”
[dé-sens]. Conseguimos apreender melhor, então, aquilo que mencionei na
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introdução. A psicanálise, com apoio da castração, torna possível ir contra a
indecência. Precisarei agora: a indecência... do senso [sens] comum. Dando
novamente lugar àquilo que a castração desvela, ela dá lugar novamente, com
efeito, ao fora de sentido da não relação sexual, ao de-senso. Concluo também
que esse de-senso será o Não-Todo [Pas-Tout], vindo se opor à obscenidade do
“bom senso”,5 do sentido como Um que, no discurso do mestre, gostaria de
tapar o furo da não relação sexual, para poder, em seguida, se impor a todos.
Mas, então, destaquemos, para concluir, a posição ética que Lacan deduz
daí. Já tínhamos o indício disso em sua recusa em assinar aquela petição.
Tratava-se já, por meio dessa recusa, de não dar corpo a essa vã esperança, de
poder linguajar o falo. Mas, ainda mais, era uma questão de não dar corpo a
esse gozo do sentido que aliena ao discurso do mestre e fixa o sintoma para
um sujeito, no caso, na vergonha. A posição da psicanálise será, ao contrário,
a de visar um esvaziamento desse sentido gozado [sens joui]. E é por isso
também que, nesses anos, Lacan (1972-73/1985, p. 106) será levado a propor
esse neologismo “de-senso”. Ele insiste nisso em seu seminário Mais, ainda:
Se o discurso analítico indica que esse sentido é sexual, isto só pode
ser para dar razão do seu limite. Não há, em parte alguma, última
palavra, se não for no sentido em que última palavra é nem palavra, caluda [...]. Sem resposta, nem palavra, diz em algum lugar La
Fontaine. O sentido indica a direção na qual ele fracassa.

Não há iniciação, portanto, pois não há revelação, se não for, justamente,
que a última palavra falta. Da estrutura, há um “fracasso” do sentido em
escrever a relação sexual. “É o hemi-senso [mi-sens], o inde-senso [indé-sens]
por excelência” (LACAN, 1972-73/1985, p. 108). O de-senso ao qual a psicanálise pode reconduzir não será, portanto, sem saída de alguma moral, mas
um de-senso afim à drenagem do sentido. Lacan encontrou aí, logicamente,
aquilo que talvez fosse sua última palavra sobre o pudor: “A única virtude
[...], se não há relação sexual [...], é o pudor” (LACAN, 1974b/2018). Há,
portanto, uma ética do pudor.
Tradução: Cícero Alberto de Andrade Oliveira
“Há ainda o sentido [sens]”, escreve Lacan, “que se faz passar por bom senso [bon sens] e que,
ainda por cima, é tido como senso comum [sens commun]” (ver: LACAN, J. [1973]. Televisão.
In: Outros escritos, op. cit., p. 513). Em outro lugar, novamente: “Não devemos perder a
oportunidade de lembrar a essência cretinizante do sentido a que convém o dito comum”
(ver: LACAN, J. Radiofonia. In: Outros escritos, op. cit., p. 430).
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A ética do pudor
•

David Bernard
Gostaria de começar com a tese surpreendente de Jacques Lacan com a
qual concluí a última conferência, e que ele enunciou durante seu seminário Les non-dupes errent. A tese se atém a uma frase: “A única virtude,
[...] e eu lhes indico isso enquanto ainda é possível, porque não a veremos
mais – a única virtude, se não há relação sexual [...] é o pudor” (LACAN,
1974b/2018). Já assinalo que, nessa afirmação, Lacan não diz que o pudor
não existirá mais, e sim que não o veremos mais. Examinarei essa nuance
aqui, comentando as relações entre a ética da psicanálise e o pudor.
Vale a pena, em nossos tempos de leituras apressadas, nos determos
na precisão dos termos e naquilo que eles abrem aqui, nas entrelinhas.
Primeiro, Lacan não evoca o pudor no sentido de conduta, seja qual for
seu interesse em outras ocasiões. Não se trata de uma desolação sobre o
desaparecimento do pudor entre os jovens de hoje e de amanhã. Não há
aí uma observação moralizadora. Quem conhece sabe que Lacan, pelo
contrário, teria sempre se oposto à posição moralizante que ele constatava naqueles a quem chamava de “psicanalistas de hoje”, os quais, longe
de acolher o desejo em seus paradoxos, pretendiam um lugar de mestre,
de poder adaptá-lo. Do mesmo modo, poderíamos nos perguntar o que
fazemos hoje em relação a certos conceitos de Lacan em nossas análises
da atualidade. Parece-me, com efeito, que existe sempre, em cada um
de nós – quando questionamos nossa época, a modernidade, o futuro, a
novidade –, o risco de se enveredar para uma visão do mundo que, por
estrutura, nada mais teria, então, de psicanalítico. Encontraríamos aí,
antes, o eco do que Lacan evoca em Televisão, ao falar sobre a leitura do
jornal: a satisfação do ser falante em folhear seu jornal, suas páginas do
mundo, instalando-se numa posição de pequeno filósofo que, com a xícara
de café na mão, poderá, então, conversar sobre tudo, e não se espantar
realmente com nada. Aqui, Lacan (1973b/2003, p. 535) nos adverte sobre o
“filósofo que há em todos, por intermédio do jornal”, e que não se comove
com o que lê, “a não ser vagamente”.
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E por que esse vago espanto, se não pelo fato de que, ao folhear as páginas do jornal, nosso eu forte de autocomentador encontrará ali as notícias
não tão frescas do seu mundo, o mundo de sua fantasia? Assim, se Lacan
pudesse convidar os psicanalistas a alcançarem a subjetividade de sua
época, seria necessário ainda precisar de que forma. Não se trata aqui de
comentar a época, mas de interpretá-la. Encontramos o indício disso no
próprio estilo da frase de Lacan. Ao contrário da clareza de uma lição de
mestre, há aqui o enigma de uma interpretação, em que cada termo conta.
Entre eles, o seguinte: virtude.
Com efeito, de que forma o pudor é, para a psicanálise, uma virtude?
Para responder a essa pergunta, deve-se indicar que, de acordo com Lacan
(1973b/2003, p. 524), a ética psicanalítica está relacionada a um dever: “bem
dizer”. Que fórmula!, quando se pensa nisso, precisamente feita para subverter
o que seria o dizer o Bem. Bem dizer, e não dizer o Bem. Encontra-se aí a
diferença entre ética e moral. Dizer o Bem seria fazer uso de significantes
mestres e outras palavras de ordem para revelar, a partir de uma posição
de “Magister” (LACAN, 1973a/1975), o Bem que seria conveniente que todos
desejassem, a fim de fundar a relação sexual e conseguir fazer Um – quer
se trate da ligação entre dois parceiros, quer de bem fundar uma política
do Todo visando a um universal.1 Ora, o saber inconsciente, tal como a
experiência analítica o recolhe, virá justamente a contradizer essa possibilidade do Um da união, permitindo isolar aquilo que faz objeção a isso – o
real. Esse é o dizer do inconsciente. Fundamentalmente, e em cada uma
das suas formações – sonho, lapso, sintoma –, o inconsciente não cessa de
dizer que não há relação sexual, que, em virtude da castração, há aí um
limite. A castração não significa nada além do que o “reconhecimento de
um certo limite”, diz Lacan (1973a/1975, p. 17), que se constituirá como
terceiro entre os sexos, fazendo objeção à União sagrada, mas, outrossim,
restituindo um lugar para a alteridade do Outro.
Lacan insistirá, então, que esse limite é e permanecerá, por estrutura,
intransponível. Isso é, com efeito, aquilo que o psicanalista não deve esquecer, uma vez que somente a prática e a experiência analítica permitem
demonstrar esse real. Volto, então, à ética analítica e ao seu princípio: bem
dizer. Ao “Bem” – com maiúscula, que o discurso do mestre gostaria de
prescrever para conduzir Todo e cada um –, Lacan opõe o “bem” – com
1
Sobre esse ponto, cf. David Bernard no texto La jeunesse. Disponível no site Tu Peux Savoir
– Les Forums du Champ Lacanien dans L’Ouest e na revista eletrônica Mensuel, EPFCL, Paris, n.
116, p. 63-73, 7 juin 2017. Disponível em: <https://www.champlacanienfrance.net/node/687>.
Acesso em: 29 jun. 2019.
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minúscula –, o que, aplicando-se ao dizer, deverá ser entendido como um
esforço de demonstração. Bem dizer consistirá numa tentativa de interpretação e demonstração de um real em jogo, com o apoio da experiência
analítica e daquilo que o inconsciente ensina. Tratar-se-á aqui, pois, não
de uma grande revelação para todos, mas no um por um, de uma tentativa
de premer, da melhor forma possível, esse impossível do real que, tanto no
laço de amor quanto no laço social, faz objeção à relação sexual e reconduz
a uma lógica do Não Todo [Pas Tout].
Entendo aqui o não todo como aquilo que, em nível ético, acabará por
escapar da ordem universalizante. Lacan, com efeito, sempre teria, em nível
clínico e político, se levantado contra essas tentativas de tamponar o furo
da não relação, contra esse manejo da revelação, do grande desvelamento.
Essa é a razão precisa pela qual ele pôde dizer que não poderia existir “propaganda” (LACAN, 1974a/1978) da psicanálise, a não ser que não seja mais
psicanálise. Como ele diz, seu desejo [souhait] de que a psicanálise pudesse
produzir um uso um pouco “menos babaca” [con] (LACAN, 1974a/1978) do
significante mestre, o termo babaca referindo-se aqui à babaquice [connerie]
do sentido como Um que o discurso do mestre gostaria de revelar. E é por
isso que para a psicanálise também, e sobretudo para a psicanálise, não
há iniciação, assim como mencionei na última conferência em relação à
adolescência.2
Há realmente aí algo fundamental. Não trazemos nenhuma sabedoria,
não temos nada a revelar. Cabe a nós, como analistas, que se revele
algo, algo que tem seus limites. E o limite imposto pela babaquice
[...], não o ultrapassaremos. (LACAN, 1973a/1975)

Em outras palavras, não há transgressão possível desse limite produzido
pela estrutura da linguagem. Portanto, não se trata de pretender transgredir
o limite da castração, tal como outros discursos permitem esperar muitas promessas, cada uma delas indicando as vias de acesso ao ilimitado.
Pensemos aqui nas promessas religiosas, publicitárias, cirúrgicas, digitais
etc. Trata-se, antes, no âmbito do discurso analítico e da ética, de melhor
“se referenciar” (LACAN, 1973b/2003, p. 524) [s’y retrouver], situando esse
limite e as consequências de sua rejeição.
O Dizer o Bem da moral se opõe, então, ao bem dizer da ética analítica.
2
Referência à conferência As palavras e o pudor, proferida durante a Diagonal Epistêmica do
Fórum do Campo Lacaniano em São Paulo, em 10/03/2018.
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Agora é preciso acrescentar que, ao seguir a via desse bem dizer, o sujeito
não só não ultrapassará o limite desse meio-dizer que é a verdade, como
também ele carregará a marca e será afetado por isso. Cá estamos, então, de
volta ao afeto. Tínhamos deixado nosso pequeno filósofo com seu jornal, seu
cotidiano, seja qual for, obtendo notícias do mundo, para verificar ali apenas
sua própria visão do mundo, sempre a mesma coisa. Ele obtém notícias do
mundo, mas, por fim, não dá a mínima, e toma mais uma xícara de café.
A relação com o real e com o saber inconsciente que divide o sujeito é algo
totalmente diferente, e faz a xícara cair. Não é de se admirar, então, que
Lacan, no que diz respeito à ética analítica e ao seu dever de bem dizer,
tenha convidado a situar o sujeito em relação a um certo número de afetos.
Vários afetos serão, assim, considerados por ele nos anos 1970, explicitamente à luz desse dever de bem dizer. Desse modo, para tomar apenas
algumas referências extraídas de Televisão (LACAN, 1973b/2003, p. 526,
541): tristeza como “covardia moral”, excitação maníaca como “rechaço do
inconsciente”, suicídio como “prevenção de nada saber”, “tédio”, a “morosidade, o mau humor” como tantas formas de não encontrar na linguagem
“alojamento, pelo menos não a seu gosto”, mas também o “medo” (LACAN,
1973b/2003, p. 527) dos psicanalistas não se atrevendo a seguir o Pequeno
Hans nos “caminhos do inconsciente”, opostamente, é claro, ao que ele
chamará, parafraseando Nietzsche e Rabelais, de a virtude de “gaio issaber”
[gay sçavoir]. (LACAN, 1973b/2003, p. 525). O documentário de Televisão,
dirigido por Benoît Jacquot, foi lançado em 9 de março de 1974. Três dias
depois, na lição de 12 de março de 1974, em seu seminário Os non-dupes
errent [Os não tolos erram], Lacan acrescentava, assim, outro afeto, do qual
também faria uma virtude: o pudor. Cito: “A única virtude, [...] e eu lhes
indico isso enquanto ainda é possível, porque não a veremos mais – a única
virtude, se não há relação sexual [...] é o pudor” (LACAN, 1974b/2018).
Como indiquei acima, o pudor não deverá, pois, ser considerado como
simples conduta a se manter, mas como afeto signo de uma certa relação do
sujeito com o real. Mais ainda, podemos agora precisar como ele seria uma
virtude. Com efeito, ele deve, conforme dito anteriormente, ser situado à
luz da ética do bem dizer e do dever de melhor se referenciar na estrutura,
ou seja, “dentro desse limite” (LACAN, 1973b/2003, p. 534). A continuação
da passagem confirma isso, na qual Lacan pôde acrescentar o seguinte: “o
bem-dizer é governado apenas pelo pudor” (LACAN, 1974b/2018). Sabemos,
ademais, que a vergonha e o pudor estão no próprio princípio da regra da
associação livre: dizer o que vier à cabeça, mesmo aquilo que se apresenta
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como mais vergonhoso. O pudor será, portanto, uma virtude na medida em
que for o afeto signo de um sujeito que se referencia na estrutura e que se
situa em relação ao limite real da não relação sexual.
Só que, contudo, por que fazer do pudor “a única virtude”, se não há relação
sexual, como Lacan propõe? Eis, de fato, algo que merece nos surpreender.
Outra indicação dessa passagem permite, creio eu, responder. No momento da publicação do texto de Televisão, Lacan cumprimenta, com efeito, a
feliz iniciativa de Jacques-Alain Miller de ter escolhido ilustrar a capa do
livro com a reprodução de uma parte do afresco da Vila dos Mistérios, em
Pompeia. Esse afresco produz a encenação de um ritual de iniciação tal
como ele ocorria na Antiguidade. Lembro que vemos nele uma jovem mulher se preparando para levantar um véu que recobre uma representação
do falo, um pênis ereto. Eis-nos, portanto, levados, com ela, para dentro de
um limite. No momento de levantar este véu, será revelado a essa mulher
o segredo do desejo: o falo como simples significante, semblante. Além
disso, vemos surgir nesse afresco, nesse instante, ao lado da jovem, o demônio do pudor, que está prestes a chicoteá-la. É isso o que Lacan retém.
Primeiramente, essa iniciação em que a jovem se empenha equivale a essa
via de passagem que constitui o bem dizer da análise, uma vez que ela a
conduz a esse limite da verdade desvelada. De fato, essa iniciação não a
conduzirá a nenhuma grande revelação. Nenhum mestre está ali para lhe
revelar o que quer que seja. Em vez disso, haverá, por outro lado, aquilo que
será revelado a ela com relação ao desejo. Ou seja, nenhum objeto sagrado,
nenhum Bem universal que faria com que ela finalmente se tornasse mulher, mas um significante, um semblante e, portanto, em suma, um nada.
Assim, sob o véu da iniciação, revela-se a ela: nada. Cito novamente: “Que
o véu levantado não mostre nada, eis o princípio da iniciação” (LACAN,
1974c/2003, p. 558).
É por isso que Lacan irá precisar que, ao final desse desvelamento, o que
se revelará para a jovem não será nada além de “o mistério da linguagem”
(LACAN, 1974c/2003, p. 558). Os famosos mistérios aos quais a jovem fantasiava em ser iniciada não serão, no fim das contas, nada além desse mistério
da linguagem: esse nada que esburaca o real da não relação sexual, e que
fará com que a verdade seja limitada, dita pela metade [mi-dite]. Resta-nos
ainda uma questão: como o pudor seria então, segundo Lacan, afim ao desvelamento desse mistério da linguagem, desse limite que tornará a verdade
para sempre dita pela metade [mi-dite]? Notemos, para responder, que o
afeto de pudor está bem ligado às dimensões do véu e do desvelamento.
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Além disso, trata-se aqui do desvelamento da verdade, mas uma verdade
dita pela metade e, portanto, velada. O que se revela aqui, como disse, é
um nada. Nesse momento, paradoxalmente, se revela algo que permanecerá
velado justamente, e isso em decorrência do real; em decorrência do fato
de as palavras não conseguirem dizer Toda a verdade, outra consequência
da não relação sexual.
Mas precisemos isso novamente e desta vez com Heidegger. Há, de fato,
por trás da definição de verdade como meio-dizer, uma referência semivelada, é o caso de se dizer, de Lacan a Heidegger, mais precisamente, ao
comentário que este fez da verdade em vários de seus textos. Entre eles,
o curso sobre Parmênides (HEIDEGGER, 1942-43/2008), seu texto sobre o
Logos (HEIDEGGER, 1951/2012) e seu artigo intitulado Aletheia (HEIDEGGER,
1954/2012). Esse é o termo grego com o qual os pensadores pré-socráticos
nomeavam a verdade. Heidegger, na verdade, estava interessado na história
do conceito de verdade e, mais particularmente, na concepção que os pensadores da Antiguidade grega haviam forjado dele, entre os quais Parmênides
e Heráclito. Lacan se apoiou bastante nessas pesquisas e comentários de
Heidegger, utilizando depois várias vezes o termo Aletheia, a partir do qual
ele inventou, para a psicanálise, neologismos como Aletosfera [Aletosphère],
lathouse, e essa definição de verdade como... meio-dizer.
Infelizmente, não posso fazer aqui um comentário preciso dessas análises
de Heidegger. Guardo apenas o que me parece mais esclarecedor em relação
à articulação da verdade com o meio-dizer e o pudor. A tese do filósofo
baseia-se, antes de tudo, em uma análise etimológica do termo, fazendo-o
questionar sua composição. A palavra aletheia é, com efeito, composta por
um “a”, que poderíamos acreditar ser privativo: a-letheia. Por outro lado,
lethé, em grego, significa “encobrimento”, “esquecimento” ou “retraimento”,
remetendo às dimensões do oculto, do velado. O significado literal de aletheia
seria, portanto, “desencobrimento” (HEIDEGGER, 1954/2012, p. 228-229).
Assim, poderíamos acreditar que o conceito de aletheia constitui um simples desvelamento, um retraimento externo [hors-retrait], uma lembrança
daquilo que estava esquecido, mantido em segredo e que, a partir de então,
seria revelado em plena luz do dia. Com relação a isso, Heidegger vai opor
que esse prefixo “a” não deve ser considerado como privativo, um sentido
que lhe fora dado apenas por um pensamento grego mais tardio, mas como
índice de uma articulação conflituosa (HEIDEGGER, 1942-43/2008). A aletheia, portanto, não significaria uma simples revelação daquilo que estava
oculto, esquecido, mas uma articulação entre aquilo que aparece e aquilo
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que não aparece. De forma mais simples, a verdade no sentido de Aletheia
não é um simples desvelamento, mas um des-encobrimento [dé-voilement].
“O desencobrimento não só nunca exclui o encobrimento, mas precisa que
ele desdobre seu ser tal como ele é, a saber, como des-encobrimento”. O
aparecimento da verdade consiste, portanto, numa articulação, não numa
oposição entre o que está encoberto e o que não está encoberto. Há aí
uma “intimidade movediça”, diz Heidegger, “entre o desencobrimento e o
encobrimento”.
A verdade não consiste, portanto, no desvelamento radical de um objeto
que, até então, estava faltando, mas nesse des-encobrimento [dé-voilement],
em que ela se revelará não toda a se dizer. Ora, ainda de acordo com o
filósofo, há dois afetos que serão paradigmáticos desse des-encobrimento
da verdade: a vergonha e o pudor. Heidegger apoia-se aqui na narrativa
que outro autor da Antiguidade, Homero, nos faz de uma cena na vida de
Ulisses. Quando Ulisses escuta um rapsodo cantar no palácio do rei, “ora
na tonalidade do sóbrio ora na da alegria [...]”, Ulisses, “então, derramou
lágrimas sem que os outros reparassem” (HEIDEGGER, 1954/2012, p. 231).
O que, na narrativa desse gesto simples em que Ulisses se encobre [se voile]
para esconder suas lágrimas, parece tão exemplar para Heidegger? O fato
de que, por meio desse gesto, Ulisses “manteve-se encoberto”. Em outras
palavras, Ulisses não se retira da cena, não se ausenta, mas permanece
ali presente, escondido. Para Heidegger, o pudor será, então, o afeto signo
desse des-encobrimento e, nisso, deverá ser distinguido de uma mera experiência subjetiva, psicológica. Ele será menos um afeto do sujeito do que
um afeto que divide esse sujeito. Ele insiste: “O pudor – pensado de forma
grega – não é um sentimento que o homem possui, mas a disposição que
[...] determina sua essência, isto é, a relação do ser com o homem”. “Estar
presente é esconder-se e, ao mesmo tempo, estar sob a luz [éclairé]. O pudor convém a essa situação”. Temos aí, creio eu, outra referência velada,
sic, à invenção, por parte de Lacan (1969-70/1992, p. 172), do conceito de
Vergontologia, [Hontologie] que não veio do nada.
Acompanhando essas elaborações de Lacan e Heidegger, deduzi então
várias observações conclusivas. A primeira: o pudor é o afeto-padrão da
manifestação da verdade, para um sujeito, no sentido da aletheia, do des-encobrimento. O pudor é verdade. Ele é, portanto, menos do próprio sujeito,
que queria se comportar bem, do que esse afeto que virá a surpreender esse
sujeito, atingi-lo, dividi-lo, assim como o afresco da Vila dos Mistérios já nos
mostrava. Sabemos, por outro lado, com base na psicanálise e naquilo que
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o inconsciente ensina, o que Lacan adicionará aqui a Heidegger. O que no
des-encobrimento da verdade permanecerá não “não todo” [non pas tout],
mas impossível de dizer, será o real da não relação sexual. Razão pela qual
o pudor, assim designado, não terá nada confortável, mas será articulado
com a castração, esse limite que, a todos, causa horror. Lacan também
insistirá nisso, comentando no afresco da Vila dos Mistérios a presença de
outro personagem que, ao lado da jovem e do demônio do pudor, abre os
braços em sinal de horror. O demônio de pudor, afirma ele, que “dá sentido
a todo o quadro”, “não é especialmente engraçado, e é até mesmo por isso
que a pessoa, a atterrita [aterrorizada], abre os braços com um pouco de
desvario”. E para concluir também: “Se o bem-dizer é governado apenas
pelo pudor, bem... isso choca, inevitavelmente isso choca, mas não viola o
pudor...” (LACAN, 1974b/2018).
Além disso, o próprio Heidegger notava que nem todos consentiam a essa
aletheia. A tal ponto, como vimos, que fora preciso voltar aos autores da
Antiguidade grega para encontrar essa abordagem da verdade, assim como
é a esse afresco, que remonta à Antiguidade, que Lacan se referirá com
frequência para comentar esse pudor da verdade. Em suma, como mostrei,
tanto Lacan quanto Heidegger tomam o pudor no sentido preciso que lhe
foi dado pela Antiguidade grega, como um afeto signo do meio-dizer da
verdade. Preciso: para Lacan, o pudor é o afeto signo da verdade não toda...
a se dizer. Isso significa que entendemos menos hoje, do que no passado,
esse meio-dizer da verdade? Eis-nos de volta agora a esta última observação
de Lacan, nos indicando que, em breve, não veremos mais essa virtude do
pudor. Lembro a passagem: “A única virtude que vejo sair dessa interrogação
[...] e eu lhes indico isso enquanto ainda é possível, porque não a veremos
mais”. Aqui, novamente, Heidegger e Lacan se encontram.
Heidegger, com efeito, teria ressaltado como – ao longo da história e, em
particular, do aumento progressivo do discurso da ciência e da técnica, ao
qual devemos hoje acrescentar o do discurso capitalista – outra concepção
de verdade virá mascarar a aletheia. Na história, de fato, ocorreu uma
mutação de acordo com a qual passamos da concepção grega de verdade,
no sentido da aletheia, à concepção romana, a “veritas” (HEIDEGGER,
1953/2012, p. 17), que se desenvolverá até hoje sob o reinado do discurso
científico-capitalista. Qual é a diferença, de um extremo ao outro dessa
mutação? Há muitas. Digamos a mais central para o que nos interessa. A
veritas, segundo sua denominação latina, consistiria então numa “relação”
de adequação, de “acordo” (HEIDEGGER, 1927/2005), já diria Aristóteles,
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entre a ideia e a coisa. A fantasia de um “acordo” como esse remonta muito
longe na história. Já presente e forjado por Aristóteles, ela encontrará seu
sucedâneo na certeza de Descartes, a retidão, depois com o advento da ratio
e da dimensão do cálculo. “A ratio”, nos diz Heidegger, “torna-se conta,
cálculo. A ratio é o se conformar àquilo que é correto” (HEIDEGGER, 194243/2008). Eis, acrescenta ele, o que determinará uma nova transformação
da verdade, a qual definirá a técnica moderna.
Nessa nova concepção da verdade, o importante não será o que se des-encobrirá, mas o que poderá ser julgado e verificado como verdadeiro
ou falso. Haverá a partir de então, por um lado, o verdadeiro, o “verum”,
definido como “aquilo que é conforme”, que é “justo”, “correto”, como
nossos quizzes hoje. E haverá, por outro lado, oposto ao primeiro, o falso,
o “error”, dirá Heidegger (1942-43/2008), à maneira daquilo que vem se
inscrever em nossas telas. Do des-encobrimento da aletheia, passamos para
a veritas científica, ao verdadeiro e sua certeza de uma verificação e de um
desencobrimento total possível.
De acordo com essa nova concepção, haveria assim a possibilidade de
reabsorver a verdade em um Todo, e que ela pode, finalmente, se não se
dizer Toda [Toute se dire], ao menos se calcular Toda [Toute se calculer].
Lacan, com efeito, teria enfatizado como a verdade está hoje totalmente
digitalizada. Quer ela sirva ao cálculo científico quer ao cálculo contábil,
seria calculável, de todo modo. Não é de admirar que seja mais difícil hoje
do que outrora ouvir a virtude do pudor, afim a esse meio-dizer da verdade.
Por estrutura, isso choca, mas talvez ainda mais numa era que se empenha
em rejeitar a aletheia, preferindo adormecer todos no leite tóxico da veritas.
Assim, escreve Heidegger (1942-43/2008, p. 26):
[...] a tentativa de chegar, por meio do pensamento, na proximidade
da essência da aletheia e nos deixar concernir por ela exige de nós,
que estamos ainda mais afastados dessa essência do que já eram os
próprios gregos, grandes desvios.

Sabemos que a experiência analítica, no um por um, poderá constituir
um desses desvios, de acordo com a via desse bem-dizer governado pelo
pudor. Aqui também, Heidegger estava à frente de Lacan, já apelando para
um pensamento que pudesse ser guiado, um “caminho do homem” possivelmente “orientado”, “dirigido” pelo pudor. Nesse limite, talvez, a virtude
do pudor poderia continuar a espantar e surpreender, até mesmo chegando
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a ser chocante. Isso seria sair um pouco da fantasia de uma verdade inteiramente contável e de seus efeitos devastadores que geram, fora de limite,
esse mestre moderno que proponho, de bom grado, chamar de “Total”.
Tradução Cícero Alberto de Andrade Oliveira
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A escrita do caso
•

Jean-Jacques Gorog
Entro num debate do qual não tenho todas as coordenadas daqueles que
me precederam, mas darei minha ideia acerca do tema.
O primeiro problema com que nos deparamos é o do sigilo [secret]. Esse
é também o problema que os psicanalistas encontraram desde o princípio,
a ponto de a maioria dos casos discutidos na literatura analítica serem extraídos dos casos dos próprios psicanalistas.
É que o caso e sua escrita colocam muitos problemas, e notaremos que
Lacan se debruça muito pouco sobre isso. Ele conta uma anedota que permite mensurar a dificuldade que há nesse terreno, a história de um paciente
homossexual cuja mãe acreditava que ele fosse impotente:
No [hospital] Sainte-Anne, só cheguei a falar muito tarde, quero dizer
que não me veio à cabeça, pelo menos para realizar uns trabalhinhos, quando eu era chefe de clínica, contava algumas historietas
aos estagiários, foi ali mesmo que aprendi a ter prudência com as
histórias que conto. Contava, um dia, a história de uma mãe de um
paciente, um charmoso homossexual que analisei, e, não tendo podido fazer de outra forma ao vê-la chegar, a lesma em questão dera
esse grito: “E eu que pensava que ele era impotente!” Eu conto a
história, dez pessoas entre os... só havia estagiários, reconhecem-na
de imediato! Só podia ser ela. Já imaginaram o que é uma pessoa
comum? Isso provocou uma confusão, naturalmente, porque me
criticaram, e eu não tinha dito absolutamente nada, a não ser esse
grito sensacional. Isso me inspira, desde então, muita prudência na
comunicação dos casos. (LACAN, 1971-72)

Creio que é preciso confiar nele, pois essa é uma razão para essa grande
dificuldade na transmissão e na redação dos casos. É por isso que pouquíssimos de seus pacientes são mencionados durante todo o seu ensino. O sigilo
não é o único motivo. Há também a credibilidade. Como fazer acreditar na
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verdade dos relatórios? Haverá, portanto, os casos de apresentação, porque há
testemunhas, seu público, que podem atestar aquilo que foi enunciado. Haverá
também os casos de Freud e igualmente de outros analistas, especialmente
da primeira geração, os quais muitas vezes evocam seu próprio caso. E em
seguida, serão tratados como casos as obras, os textos, não a psicologia de
seus autores, não a psicobiografia no sentido que geralmente a entendemos,
mas há que se concordar com esse ponto. Quando ele examina As confissões, de Santo Agostinho ou de Rousseau, trata-se de um texto. Lacan não
se estende sobre a biografia de Shakespeare – e por um bom motivo, pois
não sabemos nada dela –, mas no caso de Hamlet, sobre o texto. Estende-se
pouco sobre o complexo de Édipo, mas, por outro lado, examina cuidadosamente o texto de Sófocles, o personagem de Édipo tal como ele aparece em
Édipo rei, Antígona e Édipo em Colono, diferente a cada vez e em cada peça,
aliás. Quer seja também um quadro como As meninas, o quadro no qual, na
esteira de Foucault, ele detalha a função do pintor no quadro, e não a pessoa
de Velázquez, assim como suas querelas com a corte.
Ele escolhe textos que são ao mesmo tempo bem conhecidos e indiscutíveis. Naturalmente, é preciso levar em conta o momento, a atualidade. Quando
ele fala sobre Claudel (LACAN, 1960-61/1992), este último experimenta
em Paris uma presença renovada com as encenações [do ator] Jean-Louis
Barrault. Citemos aqui a leitura de Schreber, em que ele não se contenta
em retomar e discutir o texto de Freud, mas também dedica a maior parte
de seu seminário à retomada detalhada do livro de Schreber, uma vez
que havia sido publicado e, além disso, estava à nossa disposição – Lacan
tendo colocado toda a sua energia para fazer com que ele fosse traduzido
para o francês.
Por que se lembrar disso? É que o exame do que foi dito precisamente,
a referência ao texto daquele que fala é essencial a qualquer fala ou escrita de caso.
Uma palavra me parece necessária no que diz respeito à leitura do caso
Lacan. A nota que mencionei acima está localizada nesse seminário feito
na capela do Hospital Sainte-Anne em 1971-72. É possível perceber imediatamente a dimensão autobiográfica presente nesse seminário. Havia
desenvolvido esse ponto em meu livro Dire que non (GOROG, 2016), sobre
o que representava para ele esse retorno a Sainte-Anne, mas aqui gostaria
de insistir na importância que Lacan dá a partir de si mesmo ao caso e à
sua escrita em seu encontro com o hospital e a psicose, “ensaio de rigor”
ao qual ele se dobrou no decorrer de seu ensino.
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Para precisar a questão, vejamos primeiro como Lacan redigiu os casos que
mencionou em seu primeiro seminário e, em seguida, no escrito correspondente. Por exemplo, o caso da alucinação “Porca” [Truie] no seminário viu-se
modificado no artigo “De uma questão preliminar a todo tratamento possível
da psicose”... Mas como? No seminário, é todo um debate sobre a mensagem
invertida que ele mesmo descreve como a essência da comunicação, para
mostrar que se trata aí, precisamente, de uma mensagem que não é invertida.
Mas a mudança essencial será precisar o estatuto do Outro em relação ao sujeito que fala. Foi assim que, graças ao debate que ele tinha com Jakobson na
época,1 ele pôde introduzir a função do shifter, ou seja, o lugar do sujeito que
fala, termo que não aparece no seminário. Tem-se aqui o modelo da escrita do
caso sobre o qual se notará a importância da ordem das propostas, assim como
aquela pela qual o paciente as formula, diz o que diz, que aquele que reconstrói
sua temporalidade no esforço de construção que restitui sua lógica. Poderemos
verificar, ao reler o detalhe da versão enunciada do seminário e comparando-a
com a do texto dos Escritos, como a função do Eu [Je], cujo apagamento justifica
o surgimento da voz alucinada, torna-a necessária com o único propósito de
restabelecer a sintaxe perdida. Como sabemos, “porca” vem em resposta àquilo
que a paciente havia formulado no meio da palavra, “Venho do salsicheiro”, com
esse ponto em que o shifter se revela necessário, pois como saber se essa frase
é ela quem a pronuncia, quem é esse Eu? Depois de Porca [Truie] como insulto,
ela pode ter certeza de que Eu designava justamente ela. É para isso que o shifter serve, para designar esse ponto enigmático pelo qual sabemos que quando
falamos, que quando dizemos Eu, é de nós que falamos. Sabe-se como é difícil
para as crianças pequenas se apropriarem do Eu, daí a explanação que Lacan
faz do transitivismo durante seu estádio do espelho.
Lacan, com o passe, não inventou o fato de os analistas nomeados falarem sobre seu passe, ele apenas retomou, à sua maneira, uma tradição
bastante presente, mencionada acima, sempre com o desejo [vœu] de que
os analistas falassem, e sobretudo de seu próprio caso. Não é por acaso
que ele começa esse mesmo seminário explicando que, quando ensina, o
faz como analisando (LACAN, 1971/2011). A incompreensão de seus alunos
a esse respeito é impressionante, eles que propunham a associação livre
aos estudantes de Vincennes naquele departamento recém-criado para a
psicanálise, imaginando ser analistas naquele lugar.

1
Cf., entre outros, a Correspondance publicada recentemente (1942-1982) entre Roman
Jakobson e Claude Lévi-Strauss, publicada por Emmanuelle Loyer e Patrice Maniglier, pela
Éditions du Seuil, 2018.
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Prova desse esforço em fazer os analistas falarem, inclusive de sua própria
cura, está no fato de que toda uma parte do seminário Problemas cruciais
para a psicanálise é dedicada ao caso Poordjeli de Leclaire, o qual sabemos
tratar-se do caso do próprio Leclaire. Lembremos, foi em 1965, ou seja, bem
pouco tempo depois da criação de sua Escola e pouquíssimo tempo antes
de sua proposição para o passe. A apresentação e os comentários ocupariam várias lições do seminário, e Lacan força seus ouvintes a escrever,
cada um, um texto sobre o caso “Leclaire”.
Se quisermos entender o interesse que Lacan encontrou no passe [la passe], não podemos descuidar [faire l’impasse sur] desse interesse pela clínica
e sua transmissão – escrita nesse exemplo. É claro que a instituição do passe
revelará seus limites, tanto no que diz respeito à sua intenção política, de
Escola, quanto à sua intenção de transmissão clínica do caso. Se nos ativermos a este segundo aspecto, aquele que nos interessa aqui, é claro que um
dos obstáculos continua sendo o dado no início, o obstáculo do sigilo. Ele
pôde ser superado em parte pelas apresentações dos próprios passantes que
são autorizados e até mesmo encorajados a escrever seus casos. Mas nem
os passadores nem o cartel podem fazê-lo, e suas contribuições têm justamente esse limite. O benefício da transmissão ainda permanece importante,
apesar de tudo, se quisermos levar em consideração o número de todos
aqueles que participam ali efetivamente – passadores, cartéis, secretariado,
analistas dos passantes e dos passadores etc. –, e que, portanto, têm esse
poder de controle sobre a autenticidade daquilo que os analistas da escola
enunciam em seus testemunhos, mesmo que eles exponham pouco ou não
o exponham em público. Lembro que o caso Leclaire acima mencionado
foi debatido durante os seminários “fechados”.
O que esperar, então, de uma escrita de caso e por que lembrar tudo isso?
Todos esses elementos devem ser levados em consideração e, tanto
quanto possível, simultaneamente. Não se pode escrever um caso sem se
referir à história da escrita do caso, muito particularmente a do movimento
analítico, com menção especial à importância que Lacan lhe atribui em
seu ensino. Trata-se de apreender o alcance disso, que é: como transmitir
a prática clínica, a do próprio Lacan, além de todos os exemplos retirados
da cultura e que estão ali apenas para ilustrá-la?
Assim, esse caso deve servir para nos ensinar algo sobre a teoria em si e
não somente para verificá-la. E o debate aqui mostra sua complexidade e seus
impasses, pois cada um sabe que os casos mais pertinentes não podem ser
objeto de uma transmissão pelas razões mencionadas acima. O relatório não
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pode, portanto, dizer tudo. É preciso mentir para dizer a verdade? E é, sem
dúvida, um argumento adicional à instauração do passe, dado que entre
esses casos “mais pertinentes” estão boa parte de seus analisandos.
Em vez disso, redigir uma homenagem como a prestada à Marguerite Duras
(LACAN, 1965/2003, p. 199-200), em que Lol V. Stein, sua heroína, se torna o
caso, e seu romance, O arrebatamento de Lol V. Stein, pode ser considerado
como modelo de escrita de caso.
Tradução: Cícero Alberto de Andrade Oliveira
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ESPAÇO ESCOLA

Um advento do dizer
•

Adriana Grosman
Pensar nos adventos do Real, dá o que falar! Talvez este seja o que
mais diz da nossa prática, onde o Real, diferente da realidade, este que
não cessa de não ser dito, é levado em conta, o que separa esta prática, a nossa, de todas as outras. Adicionando-se aí o psicanalista, não
há sem ele, podemos diferenciá-lo dos outros terapeutas e também de
profissionais da saúde que cada vez mais respondem à nossa cultura da
pressa, do bem-estar e dos falsos band-aids oferecidos a torto e a direito
para cuidar do sofrimento.
No início, uma solidão, estamos sozinhos? Parece que sim, no mundo,
enquanto psicanalistas e no divã enquanto sujeitos falantes. Podemos
falar dela, da solidão mundo afora, muitas vezes sem eco, não é simples
essa apreensão. Quando a percebemos, dá ares de fazer peso e barulho,
mas logo em seguida nos confundimos. Melhor quem diz do encontro
com a solidão é o poeta Machado de Assis “não eram golpes de pêndula,
era um diálogo do abismo, um cochicho do nada”.
Não há outro jeito para se depreender do Outro-parceiro/cúmplice da
neurose a não ser pela experiência da solidão, da decisão e do laço que
a psicanálise proporciona excepcionalmente, como diz Fingermann.1
Até lá, tentamos, de qualquer forma, manipular as palavras até vencer,
formar algum significado, tentando costurar algo do nada, da ausência, da
insignificância, buscando acabar com o misterioso, este que aponta para
o real, caminho a seguir, sem saber. Caminho duvidoso, justamente pelo
mistério causado pelo não saber, que vai apontando para outra direção.
Caminho acompanhado de emendas e amarras, da fantasia construída
justamente para cuidar do horror do instante de ver o advento que causa
o sujeito.
Parece até um “milagre” quando algo dessa ordem aparece, um não
querer saber se impõe e depõe a fantasia de ser. Difícil, então sustentar
o não sabido, da coisa, do inconsciente.
1
FINGERMANN, D. A (de)formação do psicanalista: as considerações do ato psicanalítico. São
Paulo: Escuta, 2016. p. 16.
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Difícil nos acostumar e substituir essa imposição, que é aquela que a linguagem provoca, imposição do ser, deste que “nós não temos nada, nunca”.2
É sempre do parecer que se trata, tese de Lacan no seminário Encore, na
qual vai dizer que é no próprio ponto onde os paradoxos brotam que o ser
se apresenta, e nunca se apresenta senão “pare-ser”, isso para avançar no
que se refere a “essa relação sexual, da qual está claro que em tudo que se
aproxima dela, a linguagem só se manifesta em sua insuficiência”.3
O “já sei” exibido pelo sabido serve para não ler, para não enlaçar o corpo
e se defender da angústia, do vazio que está entre cada letra, assim ex-siste
um outro escrito que não é para ser compreendido. Só um novo encontro
com a linguagem vai permitir ao sujeito reconhecer o que já estava escrito,
a linguagem que já estava lá.
A sensação da angústia atrapalha, faz sombra, faz até horror. Esta topada
com o real, não se apresenta de maneira tranquila e cordata, aparece e dá
as caras, simplesmente assim, se apresenta. Por outro lado, aparece e desaparece. Não é simples apreendê-la, lembra a brincadeira de criança, aquela
que Freud brilhantemente ilustrou e apelidou de fort-da, não somente em
relação ao aparecimento e desaparecimento, mas também a ausência em
jogo aí, trazendo de volta a questão da solidão, um mais além da ausência
da mãe. Dessa maneira, o advento do real quando aparece, surpreende e
dá o tom de “milagre” ou clarão, como diz Thamer.4
Como ouvir desse inapreensível e indizível, portanto? Soler5 retoma a
expressão “adventos do real”, nosso título, acrescentado do psicanalista
para falar que “o psicanalista só tem, em princípio, uma política – a da
psicanálise –, pois seu objeto é a clínica dos sujeitos sob transferência no
discurso analítico. É aí que devemos interrogar o que ali advém do real e
que poderia interessar a nosso momento da civilização – se soubermos nos
fazer ouvir e entender”, ouvir a partir deste lugar.
O psicanalista está neste lugar de escuta, não sem razão, para orientar
uma análise até seu fim. Ele é aquele que sustenta este lugar de semblant, de
não responder à demanda do outro e fazer com que a fantasia que sustenta
o desejo, que tenta fazer a relação sexual existir, seja atravessada.

LACAN, J. (1972-73). Encore. Letra Freudiana: Escola, Psicanálise e Transmissão Revista de circulação interna, Rio de Janeiro, p. 115, 2010.
3
Ibid, p. 116.
4
THAMER, E. Do Real Advindo pela Análise, Pré-texto 9, X Encontro IF-EPFCL 2018, em : champlacanien.net/public/1/rdv2018pre9.pdf
5
SOLER, C. O Re-advento do Real, Pré-texto 7, X Encontro IF-EPFCL 2018, em : champlacanien.
net/public/1/rdv2018pre7.pdf
2
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O tratamento psicanalítico caminha por aí, pelos tours do dito, onde o
dizer pode ser encontrado, como esclarece Lacan em O Aturdito, “o dito
não vai sem o dizer”6 e “o dizer fica esquecido por trás do dito”.7 Ele retoma
a antiga distinção entre o sujeito da enunciação e o sujeito do enunciado
para propor a oposição entre o dizer e o dito, assim, o dito do analisando
destinado à escuta do analista, ou seja, ao Outro, “que se diga”, vai produzir um dizer, inaugurando a entrada do analisando no discurso analítico.
Soler8 fala da coragem “de renunciar à queixa para enfrentar o destino
que seu inconsciente lhe produziu”, se referindo ao fim da análise.
Perguntava-me, a partir daí, como ficaria a transmissão de um fim e o
que seria possível escutar do advento do dizer. Ou, ainda, o que passa,
nessa transmissão, do que se passou num passe – por exemplo, o exame
do que faz um analisante decidir colocar -se como analista, no momento
do testemunho, quando oferece seu saber “não sabido” aos outros. Trata-se
ainda de coragem aqui?
De um inconsciente vivo, o sujeito dá mostras, se dá à mostra no passe
para apontar para o real em jogo, a partir de seus próprios giros, sem saber
do que se trata exatamente, não é da história (hystoricisação) que se trata,
e não é mais o sentido, o alvo.
O que pude enlaçar desta experiência, como advento do dizer, para
pensarmos neste encontro, foram dois pontos recolhidos de um dos meus
primeiros testemunhos; cogitei ter feito uma série de três primeiros.
O primeiro foi o encontro com um texto de Lacan, D’écolage,9 desconhecido
por mim, até o momento, mas interessante porque me nomeio descolada, ao
final da análise, remetendo a uma nova relação com o gozo. Lacan, nesse
texto, fala de fim também, da dissolução da escola à causa freudiana. Com
a frase “eu tentei inspirar-lhe outro anseio, o de ex-sistir. E aí triunfei. Isso
é marcado pelas preocupações com que se contorce o retorno à trilha”,
sugere pensar o que impede o retorno do igual e o cuidado de pensar a
escola e seu efeito de cola [de colle], assim como a questão da escolarização,
onde vai se lembrando dos seus princípios, retoma o cartel, órgão de base,
e aprimora a sua formalização.

LACAN, J. (1973). O aturdito. In: LACAN, J. Outros escritos. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 2003. p. 451.
7
Ibid, p. 449.
8
SOLER, C. O Re-advento do Real, Pré-texto 7, X Encontro IF-EPFCL 2018, em : champlacanien.
net/public/1/rdv2018pre7.pdf
9
LACAN, J. (1980a). D’écolage. Letra Freudiana: Escola, Psicanálise e Transmissão, Revista de circulação interna, Rio de Janeiro, ano I, n. 0, , s/d.
6
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Faz-me pensar a passagem do fim da análise ao pedido do passe, no meu
caso, como dois momentos diferentes, ou seja, a aproximação com a escola
nesse segundo momento.
O segundo ponto seria, a analista d-escola-da – um saber fazer com o
sintoma, nome singular que sai desta experiência do dizer, advento do real,
não sem o laço com a escola, campo do psicanalista.
Ao descolar, pude alçar “voo” da análise, que leva ao passe e à nomeação.
Ao responder às questões dos dois momentos diferentes, do final de análise
e do passe, com intervalo grande entre eles, retomo a questão do vazio e da
angústia, não é sem ela, que volto à análise após o final, para dar de cara,
de novo, com o advento do real (re-advento), quando lá fui apresentada ao
meu mais novo amigo conjunto vazio e, assim, à decisão de falar. Partir
para o passe, novo laço, com a escola, “se vê tornar-se uma voz”,10 foi uma
forma de fazer algo com isso, falando do desejo do analista.
Não é pequena essa descoberta, devo falar! Desejo de transmitir esse
contingente e impossível recém-descoberto. E isso só é possível no laço com
a escola, lugar possível para o impossível do dizer, lugar possível para levar
a “sério” esse advento singular. Trata-se de outro saber fazer não sem se
lembrar do risco da cola, da escolarização, de cair na velha trilha.

LACAN, J. (1967). Proposição de 9 de outubro de 1967 sobre o psicanalista da Escola. In: Outros escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. p. 260.

10

58

Um advento do dizer

A transmissão da clínica e o
passe
•

Daniele Guilhermino Salfatis1
O tema proposto ao espaço escola do seminário da EPFCL – Brasil, no
ABC, A transmissão da clínica e o passe, permite que aproximemos o passe
de nosso exercício clínico e daquilo que pode ser transmitido no decorrer
da formação do analista. Ou seja, o que será que esse dispositivo crucial
para a escola de Lacan, muitas vezes pouco abordado por aqueles que não
estão próximos da mesma, poderia transmitir no sentido de fazer causar,
mover a formação do analista e o exercício clínico? Algumas vezes, o passe
pode parecer algo distante e pertencente a uma casta de analistas que está
para além do dia a dia dos atendimentos, sejam eles em consultórios, em
instituições, nos serviços públicos e assim por diante.
Entendo que Lacan visava exatamente o contrário dessa encapsularização. O passe serve para que os problemas cruciais da psicanálise sejam
postos à mesa. Será uma das ventanas que permitem a oxigenação dos
ditos e dizeres lacanianos que orientam a práxis de nossa clínica e a (de)
formação do analista, falará das formações do inconsciente, sua decantação
e da possibilidade de um escrito daquilo que não cessa de não se escrever.
Lacan fez parte da terceira geração de psicanalistas dentro da IPA. A
primeira geração seria aquela ligada diretamente a Freud, os analistas das
reuniões de quarta-feira como Alfred Adler e Otto Rank, por exemplo. A
segunda geração viria de discípulos destes. Analistas que ainda tiveram
contato com Freud, mas que não eram aqueles que faziam parte das reuniões de quarta-feira, como Melanie Klein e Anna Freud. A terceira geração
seriam aqueles que seguiram sua formação lendo os textos de Freud, mas
não beberam direto da fonte, como Donald Winnicott, Wilfred Bion, Jacques
Lacan e Françoise Dolto.
Alguns dos analistas da terceira geração colocaram em xeque doutrinas da
IPA, como a análise didática e a interpretação da obra freudiana. Em 1953,
1

Psicanalista, membro de Escola – IF-EPFCL-FCL-SP.
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Dolto e Lacan são avaliados por uma comissão da Sociedade Francesa de
Psicanálise, ligada à IPA, em que são apontados como muito pouco técnicos
em sua lida com os analisantes e, por isso, não seriam indicados a analistas
didatas para que os jovens não fossem influenciados, ou (de)formados por
eles. Dolto fora apontada como uma intérprete selvagem e Lacan, muito
questionado acerca dos tempos curtos de sessão, entre outras coisas. Em
suma, eles não seguiam o manual de regras do didata padrão. Desde então,
Lacan e Dolto foram recorrentemente questionados, reavaliados, chamados
a prestar contas de seus atos supostamente pouco analíticos.
Em 1963, Lacan é excomungado da IPA, termo que ele mesmo designou
ao ser excluído da instituição. O fez na mesma linha de Spinosa, que foi
heremizado pela comunidade judaica-portuguesa de Amsterdã por seus
estudos filosóficos e sua oposição à superstição. Claro que há aqui certa
ironia, uma denúncia de que o que se fazia na IPA era uma espécie de
religião, de culto aos mestres, à verdade.
Lacan funda então a Escola Freudiana de Paris, dizendo que estudaria
Freud, ao contrário de outras correntes que ocupavam os corredores da
IPA e procuravam ultrapassar Freud. O curioso é que essa escola freudiana se tornaria lacaniana em um momento seguinte, mesmo que Lacan se
dissesse freudiano.
No lastro dessa posição crítica à análise didática da IPA, no interior da
Escola Freudiana de Paris, é colocado em voga a impossibilidade de distinção entre a análise pessoal e a análise didática. Não seria preciso decidir
entre uma lista predeterminada de analistas escolhidos hierarquicamente
aquele que viria a ser seu analista. Lacan reafirma assim, a dimensão do
desejo e da transferência. A análise não poderia ser qualificada a priori
como didática ou não. Do mesmo modo, a entrada de membros em sua
escola seguia requisitos estatutários que não tinham relação com nenhum
tipo de adjetivação da análise a que cada sujeito se submetia.
Notem que essa movimentação de Lacan ante à IPA e à análise didática
nos dá indícios daquilo que seriam os princípios da (de)formação do analista,
que avista no horizonte a ética do desejo e o desejo do analista apontando
para a contingência, para o significante e para a letra. Ou seja, não há algo
predeterminado a ser alcançado enquanto meta de trabalho, meta técnica.
Não se trata de uma espécie de FATEC do analista, que o faria apto para
as suas funções.
Na Proposição de 9 de outubro de 1967 (1967/2003), Lacan designa o dispositivo do passe como um rito de passagem de um membro que haveria

60

A transmissão da clínica e o passe

chegado ao final de sua análise e fosse nomeado Analista de Escola. A
nomeação marcou a distinção entre a noção de gradus e a noção de hierarquia, posta pela IPA, e inscreveu o término da análise numa dialética
do “des-ser” e da “destituição subjetiva”. A hierarquia cai por terra porque
não há o que “sabe mais e ensina”. O final da análise não coroa o rei, mas
o deixa nu, o despe de toda a sua majestade.
“Lacan denominou de ´queda do sujeito suposto saber´ a situação de fim
de análise pela qual o analista fica na posição de ´resto´ ou de objeto a,
depois de ter sido investido, ao longo de toda a análise, de uma onipotência
imaginária ou ´suposto saber´`” (ROUDINESCO, 1993/2008, p. 460). Ora, se
não há saber que coloca um analista em um posto de sabido, mas o destitui desse saber exatamente para que se analise outros, logo, a análise não
ensina alguém o passo a passo de uma análise, mas expõe um método de
extração do objeto a que permite que o estilo de cada analista possa (de)
formar cada processo de análise topologicamente. Método este que passa
pela transferência, pelo enfrentamento da castração e pelo modo de gozo.
Enquanto toda essa discussão é fomentada dentro da escola, nas ruas, nas
universidades francesas, nos anos 1967-1968 o maoismo ganha força entre
alguns grupos na França. O maoismo propunha que houvesse uma espécie
de revolução dentro da revolução, chegando a questionar o Leninismo. Para
os maoistas, o pensamento não deveria determinar uma ação, mas só a partir
da ação dos camponeses chineses e da luta armada que a revolução seria
possível. Sem entrar em detalhes precisos sobre o maoismo, creio importante destacar que uma forte corrente se fez na França e algumas pessoas,
inclusive Judith e Jacques-Alain Miller, se filiaram à Esquerda Proletária.
Lacan nunca entrou nesse movimento, mas foi tocado por ele. Nessa onda,
ocorre o movimento estudantil de Maio de 1968. Para Lacan, a revolução
dentro da revolução, assim como o movimento estudantil, teriam como
produto o estabelecimento de um novo mestre, o que foi considerado um
equívoco por ele, sendo a justificativa de sua não entrada no movimento.
Diferentemente da posição de Sartre, por exemplo, que aderiu à Esquerda
Proletária.
Nesse efervescer, Lacan escreve a proposição de 9 outubro de 1967, em
que o passe é delineado. Muito interessante pensar ainda que a proposição
de 1967 é escrita entre o seminário 14, A lógica do fantasma, e o seminário
15, O ato analítico. Lacan como passante, passador, sabe-se lá, mas, por que
não, em passagem? Dizem que Lacan sempre precisou de passadores, como
François Cheng, por exemplo, sempre se renovando enquanto passante.
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Na segunda versão da proposta de 9 de outubro, Lacan escreve sua célebre e importante fórmula: “O psicanalista só se autoriza de si mesmo”
(LACAN, 1967/2003, p. 248). Não há um Outro que o autoriza desde um
lugar hierárquico de saber. O que quebra as pernas de qualquer suposição
de análise didática. Além de fazer com que o final de análise fosse trabalhado enquanto conceito, sem supor nenhuma verdade ou constante a ser
verificada ao fim, mas sim que o conceito se reinventasse a cada passe.
Com isso ele não destacava que qualquer um pudesse se tornar analista,
mas que a “passagem” só podia derivar de uma prova subjetiva ligada à
transferência. Em outras palavras, tratava-se de revalorizar de maneira
ortodoxa uma espécie de “mística da passagem”, que escapasse das
listas, das comissões e de toda a forma de seleção burocrática [...]. O
passe, com efeito, visava restaurar uma noção de “psicanálise pura”,
“regenerar” os procedimentos de passagem. Sob esse aspecto, tratava-se,
para Lacan, de desencadear uma revolução espiritual e institucional no
interior da EFP, na qual os mandarins seriam forçados pela base e pelo
chefe a cessar práticas rotineiras. (ROUDINESCO, 1993/2008, p. 460)

Claro que no decorrer dos anos muito se questionou acerca do passe.
Lacan chegou a dizer que havia se tornado um “impasse”.
Vamos ao que seria o passe em termos pragmáticos.
Um analisante, tendo sua análise finalizada ou em vias de (acontecem
passes em que o passante ainda não colocou o ponto final, ou as reticências,
da relação transferencial), oferece o passe. Dois passadores, indicados por
AMEs, são sorteados e escutarão um testemunho daquilo que teria sido a
análise e o momento de passe do passante.
Após o recolhimento do testemunho, os passadores contarão ao cartel do
passe o que puderam escutar. O cartel, então, poderá nomear o passante
como Analista de Escola (AE), ou não. Em linhas gerais, o que o cartel espera, para que a nomeação aconteça, é escutar algo do desejo do analista.
Nossa escola segue com a aposta nesse dispositivo. Aposta naquilo que o
dispositivo pode transmitir e fazer passar da psicanálise em intensão para a
psicanálise em extensão, seja naquilo que é dito pelos AE, seja pelos efeitos
causados naqueles que participam do dispositivo.
Tendo situado o que seria o passe e os meandros de sua instituição,
tocarei em três pontos para que o tema proposto em nossa conversa seja
contemplado. Quais sejam, o ideal, a transmissão e a causa.
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O ideal enquanto equívoco
Sigamos a contestação de Lacan acerca dos didatas da IPA. Os didatas
seriam os sabidos, que tinham sob seu domínio a técnica, o saber fazer do
analista e por isso saberiam como formar um outro analista. O lugar ideal
de saber seria aonde a estrada deveria chegar.
No caso dos AE, poderíamos partir do mesmo ponto desavisadamente,
qual seja, o AE como um ideal. Aquele que descobriu o segredo do final de
análise é um analisado, livre de todas as suas mazelas.
[...] parece que se espera ainda a última palavra, a significação
derradeira, a senha que abra o “sésamo” da “sombra espessa” que
encobre esta conexão da passagem entre psicanalisante e psicanalista.
Como observa Lacan, não se pode “entregar o ouro da lábia para o
passador”, pois não há senso comum que explique essa passagem.
(FINGERMANN, 2016, p. 92)

Por isso, como falou Clara Mesa, no Simpósio Interamericano dos Fóruns
do Campo Lacaniano de 2017, a nomeação não acontece por meio de uma
check list contendo todos os itens necessários para um analista bem formado,
mas de um globo com bolinhas de bingo, todas girando ao mesmo tempo.
Desse movimento incerto, desatinado, não é possível extrair precisão, saber ordenado e demonstrado. Há algo do saber insabido a ser manipulado,
estudado, discutido pelo cartel.
“A nomeação não é um batizado, uma sanção, um reconhecimento, uma
condecoração, nem iniciação: ‘nomear é, antes de tudo, algo que tem a ver
com uma leitura do traço 1, designado a diferença absoluta’, precisa Lacan
em 1962’” (FINGERMANN, 2016).
Não se trata, portanto, da revelação daquele que teve o dom da conquista do
elmo dourado. O que há ao final não é um sujeito sabido, mas sim a dessubjetivação do analisante. Se trata do furo como evidência, da impotência tornada
impossível e da queda do sujeito suposto saber encarnado pelo analista.
O que temos não é a solução das mazelas, mas o evidenciamento da
estrutura de um processo analítico em que o desejo do analista é exposto.
Ora, quem não sabe que foi ao se distinguir da hipnose que a análise se instituiu? Pois a mola fundamental da operação analítica é a
manutenção da distância entre o I e o a.
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Para lhes dar fórmulas-referência, direi – se a transferência é o
que dá pulsão, desvia a demanda, o desejo do analista é que a
traz ali de volta. E, por esta via, ele isola o a, o põe à maior distância possível do I que ele, o analista, é chamado pelo sujeito a
encarnar. É dessa idealização que o analista tem que tombar para
ser o suporte do a separador, na medida em que seu desejo lhe
permite, uma hipótese às avessas, encarnar, ele, o hipnotizado.
(LACAN, 1964/2008, p. 264)

O passe, por se tratar da mostração de um processo de análise e de seu
final, que versa sobre o des-ser, a dessubjetivação e a queda do sujeito suposto
saber, necessariamente desconstrói o Ideal. Tal desconstrução é condição para
o desejo do analista, aberto para a polissemia, para a escuta do “hetero” a
cada ato de fala proferido no divã.
O passe, ou o testemunho do passante, não nos ensina nada, mas procura
transmitir o escrito daquilo que não cessa de não se escrever, do infernal
movimento espiral do interior do toro neurótico.
O que se transmite, então, uma vez que não se trata de uma revelação,
nem tão pouco da condecoração daquele que chega ao final de um percurso?
O passe fala daquilo que se pode decantar de todo um percurso, o qual
podemos chamar de letra. Não entendam como um código de barras produzido ao final, mas algo do irredutível que traz à cena o sinthome, que, ao
contrário do sintoma, não o paralisa, não aprisiona na repetição cristalizadora posta como impotência, mas faz com que se possa fazer laço de outra
maneira, menos excessiva. Maneira esta que é capaz de se metamorfosear
constantemente, mesmo que ancorada ao traço unário.

Transmissão
Ok! O testemunho não garante o ensino do que seria O analista.
O inconsciente, pronto, é admitido, e, afinal, muitas coisas parecem
admitidas, embrulhadas confusamente, mediante as quais todos creem
saber o que é uma psicanálise, exceto os psicanalistas, e isso é muito
chato. Eles são os únicos a não sabê-lo.
Não apenas não o sabem, como até certo ponto isso é completamente justificável. Se julgassem sabê-lo de cara, assim, seria grave,
não haveria mais psicanálise em absoluto. No fim das contas todos
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concordam, a psicanálise é assunto encerrado, mas, para os psicanalistas, não pode sê-lo. (LACAN, 1967/2006, p. 248)

Como disse Antonio Godino, em sua vinda ao Fórum, a transmissão acontece a partir do saber analisante, lugar que permite o equívoco, o trabalho de
linguagem onde o furo, a surpresa, possa impactar, causar outros desenhos
significantes. Lacan disse: “Com efeito o meu ensino é muito simplesmente
a linguagem, nada além disso” (LACAN, 1967/2006, p. 248).
Meu ensino é o lugar... o que aponta para a estrutura da linguagem. Quais
os arranjos feitos nesse lugar, não podemos dizer. A formação não garante
nada por conta disso. Um diploma não é uma garantia, porque dado por um
outro. Há, portanto, uma responsabilização na formação. Autorizar-se de
si mesmo. Autorizar-se a navegar nesse mar de combinatórias inusitadas,
polissêmicas e paradoxais que marcam a transmissão analítica, seja no
passe, no cartel, na análise, na supervisão, na clínica.
Se pensarmos no sonho, tal como Freud nos transmitiu, temos um nó associativo em que os cruzamentos metafóricos e metonímicos fazem escutar
um significante, ou uma palavra, onde o desejo gravita, onde o discurso
faz furo, onde algo pode ser escutado e transmitido.
A transmissão é sempre contingencial! Sempre um arranjo inusitado que,
para aquele que fala, indica um sentido a partir de seu percurso e de suas
formações inconscientes. Temos uma narrativa, mas aquilo que se transmite
efetivamente é da ordem do incalculável, mesmo porque coloca em jogo
aquele que escuta também, o qual trataremos em breve.
O passe, por sua vez, teria como função a mostração da passagem de
analisante para analista de um sujeito que o faz de forma singular e que
exatamente por isso pode retornar aos ditos analíticos delineando outras
trincheiras. “O passe, com efeito, visava restaurar uma noção de ‘psicanálise
pura’, ‘regenerar’ os procedimentos de passagem. Sob esse aspecto, tratava-se, para Lacan, de desencadear uma revolução espiritual e institucional
no interior da EFP, na qual os mandarins, seriam forçados pela base e pelo
seu chefe a cessar as práticas rotineiras” (ROUDINESCO, 1993/2008, p. 460).
Ou seja, o passe, em tese, abre espaço para que o bojo teórico, a tática e
a política sejam revisitados a cada vez, e não só por aqueles que seriam
os sabidos. Qualquer um pode oferecer o passe e se tornar AE, qualquer
um pode transmitir algo de sua passagem que faça questão ao aparelho
de discurso analítico. Assim como o que é transmitido retorna o olhar à
clínica, ao fazer e ao ato analítico que se reinventa a cada sessão de análise.
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A transmissão deve estar escorada na implicação com a psicanálise e na
responsabilidade de passantes e passadores com a direção da cura, a tática
e a política do final de análise.
O passe é aberto a todos, cada passe é único, a transmissão é sempre
imprevisível, o que se transmite efetivamente é da ordem do incalculável.
No entanto, o cartel do passe espera extrair algo dos testemunhos dos passadores, é preciso que algo passe nesse testemunho que indique a nomeação
ou não do AE. Apostamos na transmissão, no passe. A questão é: Como
isso ocorre? O que e como é possível transmitir?
Na verdade, há uma prova do passe equivalente para o cartel, os passadores, os passantes: fazer passar algo que não se pode testemunhar
da mesma forma que se testemunha a verdade. É assim, contudo,
que o passante entra no procedimento, sabemos disso, reduzindo
anos de análise – as vezes mais de vinte anos – a alguns momentos
cruciais, algumas básculas, precipitações, desenlaces, que ele vai
organizar e concentrar em um testemunho que permita distinguir
o sens issu, a saída do sentido, permite responder ao sans issue, ao
sem saída. O passador deve seguir essas vias labirínticas sem perder a sua saída. Mais do que por suas múltiplas e minuciosas notas
escritas, é por sua presença e se fazendo ouvir que ele convencerá
o cartel. Este último, em contrapartida, deverá produzir os ecos dos
achados dos passantes nomeados AE, passando pelo escrito: outra
redução e tradução em que o que se perde necessariamente aí não
deve esquecer o que aí se encontra (redução lógica e translação
poética). (FINGERMANN, 2016, p. 92)
~~~
A prova de que o sujeito se deparou com o impossível e topou com a
contingência, é a prova de uma modificação da modalidade de gozo
que não seja incompatível com o desejo do analista e o ato, sua consequência, que, por sua vez, suportará o impossível e a contingência. A
prova do “topar com o real”, e levar em conta tanto o seu impossível
quanto a sua ex-sistência, é condição do ato psicanalítico. (Ibid.)

A poética... “o mínimo seria que os psicanalistas percebessem que são
poetas” (LACAN, 1967/2006, p. 248)... a poética, talvez nos permitisse entender que a transmissão se dá nas vias do dizer que transgridem a ordem
gramatical e semântica, permitem que a beleza do inusitado, do sem sentido,
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toque os corpos; afetem as construções e desconstruções analíticas que só
são possíveis quando o que se escuta não é o código, as regras aprendidas
nas cadeiras das escolas do bom dizer, mas quando o bem dizer sensível
ao que de lalangue explode e impacta.
Se não há poesia, falamos desde a dialética do discurso do mestre e do
universitário, apoiados na cola do I ao objeto a.
E, ainda, estaríamos apostando na ideia de comunicação e não de linguagem, em que emissor e receptor não teriam entre eles nenhum enigma.
A fala teria o poder de comunicar exatamente aquilo que o sujeito almeja.
Nas palavras de Lacan: “A confusão do sujeito com a mensagem é uma das
grandes características de tudo que se diz de tolo sobre a pretensa redução
da linguagem à comunicação. O essencial da linguagem nunca foi a função
da comunicação” (LACAN, 1967/2006, p. 248). Se assim o fosse, a verdade
seria toda e acessível. O que temos é a verdade não-toda, a não relação, o
sexual que rompe absolutamente com a comunicação. Não há tradução de
lalangue! O sujeito sempre será mobilizado por algo que está para além daquilo que pode ser posto em palavras, que não é comunicável, que ex-siste.
Por isso o que Lacan aponta em Meu ensino (1967/2006), que a linguagem
é o único lugar possível, porque a transmissão não provém de uma construção da lógica clássica que nos leva a um saber em monobloco, é um sopro
que permite que as engrenagens metafóricas, metonímicas e, por que não,
topológicas, possam se reduzir, esgarçar cerzir, tocando aquilo que causa
o sujeito que se põe a escutar.
Outra metáfora trazida por Lacan é a de que a experiência do passe seria
“algo assim com um relâmpago”. “A esta estrutura de descontinuidade,
poderíamos adicionar uma dimensão de ‘surpresa’. Nunca se chega a fotografar um relâmpago a menos que se deixe o obturador aberto: o relâmpago
sempre nos surpreende” (BRUNO, 2003/2015, p. 392).
Se tomarmos a análise em sua radicalidade, a entrada e a saída da análise se dão em um mesmo ponto, se é que temos uma saída. Esse ponto é o
discurso analítico, pois o sujeito passa a re-fazer sua realidade, sua relação
com o objeto, seu modo de gozo, seus laços desde essa outra mirada. Essa
outra mirada só é possível se levarmos a sério o sonho, o chiste, o sintoma, que são formações do inconsciente estruturado como uma linguagem.
Nesse sentido, Lacan diz que o lugar de seu ensino, poderíamos dizer de
sua transmissão, é a linguagem. A entrada em análise, que nos joga no
turbilhão do discurso analítico, acontece desde a transferência, a mesma
que ao final se dissolve com a queda do sujeito suposto saber.
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Nesse sentido, o relâmpago da invenção analítica daquele AE transmite a
clínica, o fazer clínico daquela análise, que poderá ou não ser lida e fazer
girar o exercício da práxis daqueles que escutam. Desde sua entrada via
transferência até a reformulação dos modos de gozo.
O testemunho nos apresenta uma redução daquilo que foi passível de
análise e que aponta para o real, para o sem sentido. O conceito de matema
pode nos ajudar a pensar tal decantação.
[...] quando se escreve a seguinte fórmula matemática: 2=1+1, o
que está à direita do “=” não é o significado. Tudo na fórmula é
significante, mas o significante tramitado como letra; ao carecer
de significado não tem seu mais além: o sentido. A fórmula 2=1+1
carece de significado e, consequentemente, de sentido. Se o real
de Lacan é o impossível lógico-matemático, então o sentido fica de
fora do real, uma vez que a escritura lógica-matemática carece de
significado e, consequentemente, de sentido, e assim é integral já
que não apresenta a pergunta: Que quer me dizer? (EIDELSZTEIN,
2015, p. 384)

A castração não pode ser transmitida integralmente porque ela é a falta.
Como transmitir integralmente a falta estrutural, aquilo que constitui o
sujeito? O que temos é a possibilidade de alusão, de fazer borda, o que o
matema nos ajuda muitíssimo, pois não tem compromisso com a transmissão de uma verdade amalgamada do sentido que se dá a ver. O matema é a
possibilidade de escrito que não se encerra em si mesmo e que indica o real.
Pode-se transmitir a orientação a, o retorno a, os apontamentos dos fins,
a direção a, mas o que seria esse a, objeto inapreensível, aquilo que não
se escreve, que resta, que é resto e que retorna a cada análise, a cada ato
dito analítico, advento do real?

Causa
O que de fato transmitiu tem maior relação com a causa de cada um, algo
de objeto a que fisga moebianamente o que é dito e lido.
Um dito sobre a transmissão clínica e o passe viria na contramão dos
pontos que destaquei até esse momento, na contramão daquilo que se propõe o discurso do psicanalista, que seria exatamente colocar na berlinda
a polissemia que abre para o não sentido, o esvaziamento da consistência

68

A transmissão da clínica e o passe

da fantasia neurótica ávida pela senha que traria o que de fundamental
deveria se fazer transmitir.
A transmissão no interior do dispositivo depende de um encaixe fugaz
daquilo que passa de passante para passador, para o cartel, e que, caso
haja nomeação, há o que no testemunho do AE pode fazer ruído, poema,
na escuta de cada um.
Pensemos em outro dispositivo de Escola, tal como nos propõe Lacan,
o cartel. No cartel, cada um dos cartelizantes deve elaborar uma questão
acerca do tema proposto, algo do que o impulsiona em sua (de)formação o
fará debruçar em determinado assunto. Lacan acreditava que a única forma
de se aproximar de fato da obra seria por meio da ética do desejo. Não sou
atingido por aquilo que no outro faz questão, ou ainda, posso até ser, mas
isso é contingencial. Apenas aquilo que me toca permite a navegação nos
textos analíticos.
A (de)formação se dá tal qual a banda de Moebius, dentro e fora são indiscerníveis. O que é dito ecoa, elabora, amplifica, questiona minha clínica,
meu manejo e assim por diante.
Didier-Weill, no livro Os três tempos da lei, diz da captura do sujeito
pela música. Penso que este trecho conta o que tento transmitir no que diz
respeito à causa:
Quando escuto música, por que fico encantado por ela?
Porque se passa alguma coisa para a qual eu não estou preparado:
enquanto que [sic], quando estou numa relação de palavra, a experiência me ensina que não recebo a palavra do interlocutor a não ser
através de uma deliberação interna que me pede para decidir sobre a
mensagem ouvida (direi “sim ou direi “não” a ela?), quando escuto
soar a música, descubro, a cada vez, com espanto, que não posso
deixar de lhe dizer “sim”. Estranheza desse “sim”, é um “sim” radical
que não se deduz de uma deliberação interna que me faz escolher
não dizer “não”; este “sim” absoluto, que não concebe nenhum “não”,
coloca-nos sobre a pista do que é o sentido verdadeiro da Bejahung.
A simplicidade deste “sim” não significa, por esse fato, que ele seja
simples de compreender: ele é incompreensível.
A que, então, digo “sim”?
A uma transmutação subjetiva que revira, e, a cada vez, de maneira
muito perturbadora, minha posição de sujeito ouvido em sujeito
que ouve: com efeito, quando eu acreditava me engajar no ato de
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escutar a música, eis que descubro, no instante em que ela soa, que
é ela que me ouve.
O que ela ouve?
Que ouvi, no que ela havia me dado a ouvir, um apelo ao qual
respondi um “sim” cuja extrema simplicidade não tem igual, a não
ser em seu caráter enigmático: não sei, com efeito, a quem eu disse
“sim” nem quem disse “sim”.
[...] Ela (a música) instrui o eu que essa pressão, então, não é estranha a esse estranho, radicalmente exterior, que é o Outro. Nesse
encontro entre o mais íntimo e o mais exterior, o sujeito aprende
que ele não é constituído, segundo a concepção freudiana, por uma
descontinuidade dentro-fora, mas, segundo a concepção moebiana,
por uma continuidade entre o íntimo e o exterior que Lacan batizou
com um neologismo: o “ex-timo”. (DIDIER-WEILL, 1997, p. 237)

Portanto, a transmissão da clínica deve ter em mente o discurso
analítico e seus efeitos, tal qual os achados e os efeitos de um passe. O passe nos aponta os fins, a direção do tratamento que inclui a
instauração da transferência e seu esvaziamento, o saber fazer com
o rochedo da castração, a impotência diante do Outro enquanto impossível da demanda, que não há relação sexual. Há, ainda, a partir
daquilo que se mostra enquanto Um, traço unário, uma finidade de
possibilidades de laço, outras maneiras de se virar nesse toro que se
esvazia a cada vez.
A transmissão clínica e (d)o passe se dão onde cada um pode ser
capturado na música inventada pelo passante, pelo testemunho, pelo
sonho, pelo analisante que ecoa, toca, se liga aos poemas contidos
nos inauditos que guiam a escuta de todos nós e nos permite, uma
vez mais, compor outra música e escrever outras poesias.
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Por que o passe?
•

David Bernard

Parto da seguinte questão: por que o passe numa Escola de Psicanálise?
Com relação a isso, primeiro é necessário isolar o que essa proposta de
Lacan veio a responder. Isso nos leva, então, a questionar as relações de uma
Escola de Psicanálise com a formação dos psicanalistas. Há, nesse ponto,
uma primeira referência de Lacan, particularmente interessante, em seu
texto Situação da psicanálise e formação do psicanalista em 1956, que hoje
bem precisaria de uma atualização: Situação da psicanálise e formação do
psicanalista em 2018. Destacarei vários pontos aqui, os quais nos permitirão
questionar, pouco a pouco, a articulação entre o passe e a formação numa
Escola de psicanálise.
Com efeito, Lacan critica nesse texto a organização da IPA (International
Psychoanalytical Association), mas de um modo particular, que é o tom de
uma fábula. Lacan, na verdade, teria muitas vezes insistido nas virtudes
dos moralistas, entre os quais La Fontaine e La Rochefoucauld, que, por
meio de suas fábulas e máximas, sabiam fazer passar, longe de qualquer
moral, os paradoxos e as lições do próprio desejo. Por essa razão, proponho
então rebatizar esse texto de Lacan Suffisance et Petits Souliers [Suficiência
e Sapatinhos Apertados]. Na verdade, Lacan (1956/1998, p. 478) comenta
inicialmente ali a organização hierárquica da IPA, em que prevalece uma
lógica de identificação do eu de cada indivíduo com uma imagem idealizada, encarnada por um líder, “uma mesma imagem ideal, cuja miragem
é sustentada pela imagem do líder”. A essa figura, Lacan dá o nome de
“Suficiência”, não como um atributo, mas como um nome próprio, todos
os gradus existentes nessa instituição sendo resumidas a essa posição de
enfatuação. “Eis por que daremos o nome de Suficiência ao gradus, ao
único gradus da hierarquia psicanalítica” (LACAN, 1956/1998, p. 478). A
Suficiência será definida da seguinte maneira: aquilo que “não tem que
bastar para nada, já que basta a si mesma”. A Suficiência não é, portanto,
uma identificação constituída em relação a um ideal, um propósito, um ato
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por vir, ou mesmo de uma ética. É uma identificação de si mesmo consigo
mesmo. Não há “Suficiência menor ou maior. Ou se é suficiente ou não se
é” (LACAN, 1956/1998, p. 480).
Diante dessas Suficiências da hierarquia, Lacan isola, então, outra categoria. Trata-se dos “Sapatinhos Apertados” [Petits Souliers].1(NT1) A expressão
também deveria ser grafada com maiúsculas, tornando-se uma espécie de
identificação-padrão, um gesto; as reverências obsequiosas de um Louis
de Funès2(NT2) junto a seu amável senhor bem poderiam nos dar uma ideia
disso. E por que, com efeito, eles estariam com os sapatos apertando [dans
leurs petits souliers], senão pelo fato de que procurariam, assim, não revelar demasiadamente sua intenção secreta, a de chegar um dia ao posto de
Suficiência? “Eles estão sempre com os sapatos apertando”, diz Lacan, “[e]
manifestam a suficiência velada de sua oposição à Suficiência” (LACAN,
1956/1998, p. 479). Em tal instituição, teremos assim: os partidários das
posições hierárquicas, as Suficiências, e aqueles que se identificam com eles,
os Sapatinhos Apertados – como Louis de Funès na pele de Iznogoud,3(NT3)
que sonha em se tornar Califa no lugar do Califa.
Temos, pois, a questão: o que é que essa divisão produz numa escola
de psicanálise? Entre as Suficiências e os Sapatinhos Apertados, o que irá
acontecer? Um cúmulo. A saber, que ali onde uma instituição psicanalítica
teria dever de manter um certo discurso, aquele mesmo que Freud teria
inventado e cuja prática ele teria fundado, haverá então, em vez disso, diz
Lacan, o silêncio.
“Mas, afinal, que poderiam dizer os Sapatinhos Apertados?”, ele continua.
“Fazer perguntas? Eles não fazem nada isso” (LACAN, 1956/1998, p. 480).
Aqui, o silêncio reina como um mestre, e por pelo menos dois motivos.
Primeiro, um bom analisado (e não um analisando) não faz perguntas,
já que ele está bem formado, seguro e protegido atrás de sua enfatuação,
sua identificação imaginária com aquilo que havia sido então promovido
ao posto de imagem ideal: um eu forte. Por outro lado, é impossível numa
comunidade assim fazer uma pergunta. Para tanto, Lacan especifica, seria
(NT1) Être dans sés petits souliers, em francês, significa estar numa situação incômoda, embaraçosa, donde a tradução na edição da Jorge Zahar para “Sapatinhos Apertados”.
2
(NT2) Louis de Funès (1914-1983) foi um ator francês bastante célebre nos anos 1950 e 1960,
conhecido por seus personagens mal-humorados.
3
(NT3) Iznogoud é, originalmente, um quadrinho francês criado por René Goscinny e Jean Tabary. Goscinny havia escrito um roteiro de filme pensando em Louis de Funès para o papel do
vizir (governador ou ministro nomeado por soberano de um reino muçulmano), mas morre
em 1977. Em 2005, contudo, o diretor Patrick Braoudé retoma o projeto, tendo agora Michaël
Youn no papel de Iznogoud.
1
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preciso “o topete monumental da criança para quem o Rei está nu, para
tecer um comentário sobre isso” (LACAN, 1956/1998, p. 480). Para ousar
fazer uma pergunta de verdade, seria necessário partir do fato de que não
há Outro do Outro. Do mesmo modo, seria preciso que este Outro soubesse
de sua incompletude, para se interessar pelas questões dos pequenos outros,
tanto quanto para ter o desejo de falar, em seu círculo. Ora, as Suficiências,
observa Lacan, “para que precisam falar? Bastando a si mesmas, elas não
têm nada a dizer umas às outras e, no silêncio dos Sapatinhos Apertados,
ninguém a quem responder” (LACAN, 1956/1998, p. 480).
No fim das contas, haverá então em tal instituição “o predomínio da
função do boss ou do chefão” (LACAN, 1956/1998, p. 478) ao qual tentarão
se identificar todos os number one que pululam, precisa Lacan, “e eu, e eu,
e eu”, esses Sem-Nome apressados, cada um deles, em se autopromover e
que são tantos “números dois”. Quanto à dita formação, o que ela se torna
aí? “Um ensino profissional”, conclui Lacan (1957/1998, p. 458-459), “[que],
como tal, não mostra em seus programas nem planejamento nem metas que
ultrapassem aqueles, sem dúvida, louváveis de uma escola de dentistas”.
Assim, num contexto tão institucional, a questão da formação se verá
reduzida a uma lógica de profissão, a exemplo, como ele precisa aqui, do
que seria o ensino profissional de uma escola de dentistas. Por que esse
exemplo? Pelo fato de que, creio eu, um dentista pede que seus pacientes
abram a boca para vasculhar lá dentro, deixando o paciente, então, com
bastante dificuldade para dizer uma única palavra. Deitado num divã transformado numa cadeira de dentista, o paciente em questão só poderá fechar
a boca. Lacan, assim, opõe a formação de um ensino profissionalizante à
formação do psicanalista. Além disso, ele critica aqui a organização desse
ensino profissional, do tipo daquele que também poderemos encontrar
num percurso universitário. A suficiência, o conforto das posições egoicas
hierárquicas, têm espaço demais aí. A suficiência, no entanto, não deveria
ter nenhum espaço nas escolas da psicanálise. E é por isso que, ao princípio
de que um bom analisado não faz nenhuma pergunta, Lacan irá opor a
ética analisante, a qual, por sua vez, restitui a possibilidade da pergunta.
Prossigo, então, sobre essa questão de ética em sua articulação com o
passe, com a formação e também com os jovens. É preciso ressaltar a relação do passe com os jovens, especificando o que se quer dizer aqui por
jovens. Damos pouca ênfase à até que ponto Lacan estava interessado nos
jovens de seu tempo, como ele assume a posição de não só tentar acolher
e responder, de seu lugar de psicanalista, às questões colocadas por esses
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jovens, mas como ele esperava nela o futuro da psicanálise. Sua invenção
do procedimento do passe também estava destinada a esses jovens. Assim,
em 1972, ele declarava em Milão, durante uma conferência: “Estou muito
feliz de ver aqui um número muito grande de rostos jovens, já que está
claro... enfim..., é neles, quero dizer, nesses rostos, que deposito minha
esperança” (LACAN, 1972a /1978).
Em suma, parece-me que a relação de Lacan com os jovens, longe de
proceder simplesmente da história, convoca, por fim, as questões mais
cruciais para a psicanálise, e nos ilumina em relação a elas. Tomo uma
primeira referência sobre esse ponto, extraída de Televisão. “Felizes os casos
de passe fictício para formação inacabada”, escreve Lacan (1973b/2003, p.
509), “eles trazem esperança”. A frase, na sua própria forma, é complicada.
Lembro-me, no entanto, de que Guy Clastres a citou para mim uma vez.
Naquele dia, havia pedido para encontrá-lo depois de ter sido informado de
que não eu fora nomeado pelo cartel do passe que tinha ouvido meu testemunho, do qual Guy Clastres fazia parte. Depois de uma breve conversa,
ele citou essa frase para mim, indicando-me que tinha visto muitos colegas
cuja nomeação de AE deles, justamente, havia terminado. Guy Clastres
concluiu nossa conversa com essa observação: “Deixo você na esperança”.
Ainda me lembro disso, hoje. Encontramos, de todo modo, nessa frase de
Lacan, a articulação do passe e da formação. Lacan faz entender aí que o
mais desesperador na psicanálise seria justamente pensar que a formação
está completa. O sujeito voltará então para a posição de um eu forte, forte
por sua experiência, por seu analista, por sua rede, por seu diploma, por
sua profissão...
Aqui já vemos se esclarecer uma das razões pelas quais, no procedimento
do passe, Lacan desconfiava da experiência, e a razão pela qual ele escolhe
inventar a função de passador. Com efeito, para que a autenticidade de um
testemunho passe, Lacan notava uma dupla dificuldade. Em primeiro lugar,
durante o procedimento do passe, o sujeito sempre poderia distorcer seu
testemunho para adaptá-lo aos significantes mestres do momento. Dificuldade
conhecida, à qual Lacan acrescenta outra, que diz respeito, desta vez, aos
cartéis do passe. A Introdução à edição alemã dos Escritos já aludia a isso,
texto no qual Lacan estimou ser necessário lembrar, com Freud, que só há
análise do particular, que cada sessão deve ser considerada como a primeira
e que, em suma, “essas experiências não podem se somar” (LACAN, 1973i
/2003, p. 553). Mas, situando ali uma dificuldade estrutural, ele voltou a
isso em sua conferência em Genebra, desta vez explicitamente em relação
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aos cartéis do passe. Escutar um testemunho sem reduzi-lo imediatamente a
conhecimentos já adquiridos, sem colocá-lo imediatamente numa categoria,
isso é algo “muito difícil”, ele nos diz:
[...] porque o próprio da experiência é evidentemente preparar categorias. É muito difícil para nós analistas, homens e mulheres, com
experiência, não julgar um caso que está começando a funcionar
e elaborar sua análise, sem lembrar em relação a ele outros casos.
É claro que não podemos varrer com o que é nossa experiência.
(LACAN, 1975)4

É, portanto, uma vertente da experiência que Lacan não esquecia (LACAN,
1974-75) e contra a qual ele teria pensado a própria função de passador,
esperando que ele fosse um pouco menos carregado com sua experiência.
Assim, Lacan desconfiava de uma formação completa, acabada. Tomo um
segundo exemplo, que diz justamente respeito à formação e que acabaria
com a concessão de um diploma... ter um diploma no bolso, como se diz
na França. Conforme observado por uma colega, Gwénaëlle Dartige, seria
muito interessante, na verdade, observar as curiosas expressões por meio
das quais a língua cotidiana fala, descreve e fantasia a formação completa.
Retiro esse segundo exemplo do prefácio para a revista Scilicet, que Lacan
escreveu no contexto político dos acontecimentos de maio de 1968. Há,
portanto, um contexto político muito forte para esse texto e, em particular,
um contexto na universidade, que havia sido então abalada por muitas manifestações contra alguns projetos de reforma voltados para a organização e
o status dos ensinos. A isso se acrescentava, no momento em que esse texto
apareceu, um contexto político no cerne da própria psicanálise. Estamos
aí logo após a criação da Escola Freudiana de Paris, a qual Lacan deseja
orientar com base em princípios diferentes daqueles das Suficiências e dos
Sapatinhos Apertados.
Nesse texto, Lacan, com efeito, começa retornando à sua crítica aos “psicanalistas de hoje”, que ele criticava desde 1956. Ele reprova os psicanalistas,
antes de tudo, por “não denunciar a falha que existe no ponto de partida”
(LACAN, 1968/2003, p. 289), em outras palavras, a castração. Sabemos, então,
como a teorização do objeto oral viera, para Bouvet e outros psicanalistas
de hoje, permitir tamponar essa castração de início, e ler tudo a partir dessa
4
E Lacan prossegue: “Freud insiste muito sobre isso e, se fosse compreendido, talvez isso
implicasse num modo diferente de intervenção – mas não foi compreendido”.
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bússola do objeto oral. Sendo assim, prossegue Lacan (1968/2003), “é o que
ela faz (não denunciar a falha que existe no ponto de partida) ao remetê-la
ao fiasco de um bem-estar oral”. Ao que ele acrescenta: “desvio a servir de
exemplo para o status da ideologia, quando se sabe de fonte observada o
lugar da digestão na moral profissional do psicanalista”. Essa passagem é
notável e ensina muitos aspectos no que diz respeito à deriva da psicanálise
em direção a uma moral profissional.
Primeiramente, ao recalcar a castração do ponto de partida, o psicanalista deriva. Em direção a quê? Politicamente, em direção a uma ideologia.
Apoiando-se na própria teorização de Bouvet, Lacan pode então interpretar
o que é uma ideologia. A ideologia consiste em nutrir-se com os ideais do
Outro. Ela deve ser relacionada com a pulsão oral na psicanálise. Deixarse convencer e fascinar por uma ideologia consiste em engolir de olhos
fechados e boca aberta o saber do Outro, sobre o princípio do objeto oral.
Tratar-se-ia, em suma, de sugar o leite no seio da verdade. Razão pela qual
Lacan preferirá convidar seus alunos a se orientarem a partir do real, o qual,
por sua vez, consiste, antes, num impossível, algo não digerível. O real,
portanto, e não a verdade a ser tomada na mamadeira. Ele precisa: “O real
e não a verdade, pois [...] é tentador sugar o leite da verdade, mas é tóxico.
Isso dá sono, e é tudo o que se espera de você” (LACAN, 1969-70/1992, p.
175). Assim, a ideologia adormece as massas, para melhor conduzi-las. A
ideologia funciona pela digestão. Tratar-se-á de abastecer as multidões com
comida e bebida: o bom objeto de uma moral que se faz passar pela verdade,
e que deveria ser válido para todos. E por que não a moral profissional do
psicanalista, quando ela for também desviada de sua ética e sua prática,
a qual, no entanto, procede justamente não de um ideal profissional, mas
de um desejo. Todo o desafio do passe será, então, propor algo diferente
dessa via profissionalizante. Lacan aqui nos adverte: é possível fazer da
psicanálise profissão, seja a profissão de fé, do ideal profissional, ou ainda
professar em nome da psicanálise, no discurso universitário. Na conversa
típica que promove esse discurso, sempre haverá uma longa digestão no
início da tarde, ou até mais, se houver afinidades.
Lacan (1968/2003) propõe, então, na Introdução a Scilicet, que se substitua
a moral da profissão por um princípio ético que possa despertar suficientemente seus jovens leitores, psicanalistas por-vir: “tu podes saber”, que
constitui o subtítulo e a tradução do título da revista Scilicet. Encontraremos
aí, em particular, o tratamento informal [tutoiement] da moral, que Lacan
toma emprestado do imperativo categórico de Kant, mas para refundá-lo a
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partir da psicanálise. Trata-se de passar da moral para a ética da psicanálise,
a qual se funda numa outra relação com o saber. Isso é algo fundamental
com relação ao passado. Lacan vai orientar toda a sua proposta para os
jovens, bem como sua forma de se dirigir a eles no âmbito de seu ensino
ou de sua prática analítica, a partir dessa questão do saber.
A fórmula Tu podes saber indexa e condensa, de fato, toda a relação dele
tanto com os jovens quanto com o passe, em uma e para uma escola de
psicanálise. Lacan (1972b, p. 507-513) insistirá nisso em outra ocasião, em
termos muito claros, alguns anos mais tarde: “o chamado momento da juventude tem a dificuldade do passe a ser tomado de um saber”. Precisemos,
então, como Lacan começará a operar essa báscula na relação com o saber.
E para isso, voltemos à fórmula “tu podes saber”. Com efeito, a quem visa
esse “tu” a que Lacan apela, para quem ele se endereça em relação ao porvir
da psicanálise? Resposta:
Tu que eu procuro, fica sabendo que tenho minha parcela de troça.
É por isso que decido chamar-te: bacharel, para te lembrar teu lugar
nesse império de pedantismo [...]. Assim é que eu próprio estou
alocado na chamada cuba estruturalista e que um dos mais ilustres
dentre meus partidários avisou-me: “Agora você está no nível do
bacharel” (em outras palavras, ele quer um pouco do Lacan [du
Lacan]). (LACAN, 1968/2003, p. 289).

Desse modo, o “tu” concerne, antes de tudo, àquele que Lacan decide
chamar de “bacharel”. Ao dizer isso, Lacan precisa que o faz não sem um
pouco de diversão. Eis-nos de volta ao tom da fábula. Aqui, como em outras ocasiões, Lacan se diverte, brincando com as palavras, mas para fazer
passar uma tese precisa e séria. Para isolá-la, sigamos o texto de perto. Há
esse “Tu que eu procuro”, como ele acrescenta um pouco mais adiante: “É
por isso que decido chamar-te: bacharel”, os dois pontos aqui marcando
um corte e tornando a frase equívoca. Há aqui, então, um endereçamento
e um apelo ao bacharel. Mas de que ordem? Em primeiro lugar, o fato de
que ele decide chamar seu leitor de bacharel nos indica que não há nada
de automático aqui. Ele não apenas chama seu leitor de bacharel por causa
de sua idade, mas decide chamá-lo assim. Há, no uso desse termo, uma
verdadeira decisão, e para qual finalidade? A sequência nos indica. Cito
novamente: “decido chamar-te: bacharel, para te lembrar teu lugar nesse
império de pedantismo”. Ora, o que é o pedantismo? Uma modalidade da
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suficiência, à qual voltaremos, então. Note-se: o pedantismo, que em nossa
modernidade se tornou um império, é uma forma de ostentar seu saber. E o
que se está ostentando, senão produtos do mercado? O império do pedantismo
é, portanto, uma maneira de designar a mercantilização do saber à qual o
capitalismo conduz, juntamente com o discurso universitário.
Assim, Lacan decide chamar seu leitor de “bacharel” para convidá-lo
primeiramente a mensurar o lugar que o aguarda e onde o discurso
capitalista gostaria de fixá-lo, bem como em que tipo de relação com o
saber esse discurso gostaria de orientá-lo. E, com efeito, é patente que
hoje a juventude é muito considerada a partir da relação com certo tipo
de saber. Na história, esse nem sempre foi o caso. Nem sempre foi dado
lugar aos jovens a partir unicamente dos critérios do saber, como o
mundo contemporâneo impõe a eles. De fato, não falo aqui do saber do
inconsciente, mas do saber tal como o discurso da nossa modernidade
promove, isto é, o saber no sentido dos diplomas, das competências
profissionais, o saber que se depositará, em seguida, num Curriculum
Vitae para se candidatar a essa ou àquela oferta de emprego, para ter
um lugar. O bacharel é, pois, aquele que se formou e aquele que, tendo
completado sua formação, poderá ir “se vender” no mercado de trabalho,
tal como a modernidade o impele e o constrange a isso.
Lacan aqui alude ao mercado do saber que constitui o capitalismo, ao
qual os acontecimentos de Maio de 1968, na época, tentaram justamente
se opor. Ele voltará a isso alguns anos depois, em 1970, no momento
em que se dirige a estudantes, a maioria dos quais se havia engajado
em movimentos revolucionários, e particularmente no momento em
que uma reforma da universidade estava sendo aprovada. Essa reforma
teve como objetivo, então, a orientação dos estudantes e era destinada a
implementar aquilo que continua a existir hoje: unidades de valor. Ora,
o que Lacan lhes diz?
Essa reforma da Universidade tem isso, que põe às claras aquilo de
que se trata. Na Universidade havia, como se diz, um mal-estar,
um mal-estar devido a algo que é da ordem de uma báscula social.
Por exemplo, deixo as coisas às claras, ela diz aquilo que de que se
trata (com relação a essa tropa de que nos encarregamos), no ensino
superior, de formar – ao passo que é dez vezes muito tarde, vocês
entendem! Quando se está no ensino superior, não se precisa mais ser
formado, já se está mais do que bem formado [archi-formé]... Como
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objetos, vocês são unidades de valor. Esse é o ponto que gostaria
de propor para vocês hoje. Em outras palavras, gostaria de tentar...
desorientá-los. (LACAN, 1968/2003)

Ressalto o fim dessa passagem. No momento em que a Universidade, em
seu projeto, gostaria de criar essas unidades de valor e, por fim, reduzir até
mesmo o status dos alunos, Lacan propõe des-orientá-los. Aqui se trata de
desorientá-los dessa via em que o primeiro critério retido e desejado seria
reduzir o estudante e o próprio saber a uma “unidade de valor” e, portanto,
a um valor de mercado. Lacan enfatiza, assim, o risco que eles correm de se
deixarem seduzir e conduzir por esse discurso, em que não serão nada além
de um “objeto de esperança”. Objeto, “muito bem formado” [archi-formé].
Nesse caso, cada um deles não deixará, então, de se juntar a esse império do pedantismo e sua vã fantasia de tornar-se mestre [fantasme vain de
Maîtrise] do saber, como o próprio nome desse diploma francês,5(NT4) no qual,
depois de ter passado por suas unidades de valor, se termina seu curso universitário, antes de se juntar, com o diploma no bolso, aos profissionais da
área. Assim, Lacan dirá, desta vez em seu seminário O avesso da psicanálise:
Todos, unidades de valor, créditos – tendo na algibeira de vocês o
bastão da cultura, marechal à beça, mais medalhas, como nos concursos de animais, que vão etiquetá-los com o que se ousa chamar
de maestria [maîtrise]. (LACAN, 1969-70/1992, p. 175)

Observemos, de passagem, como a ideologia, aqui a ideologia capitalista,
também pretende seduzir as multidões a partir do narcisismo. Todos podem
se contentar em se conformar à demanda do Outro, esperando, em troca,
sua pequena medalha para o seu eu forte. Encontramos aqui a relação entre
um certo saber e suficiência.
Com isso, Lacan pretende des-orientar seus jovens alunos. Em seu seminário
O avesso da psicanálise, ele pedirá até mesmo um pouco de vergonha, a qual
pode despertá-los e tirá-los de seu ar “avoado”, outra maneira de se referir
a essa suficiência narcisista produzida pelo mercado. Lacan, com efeito,
sempre teria situado o eu forte a partir do discurso capitalista, incluindo o
lugar desse eu próprio forte no campo da própria psicanálise. Há aí, então,

(NT4) Em francês, maîtrise. A palavra tem dupla acepção: pode ser traduzida por “apreensão,
domínio” (Maîtriser un sujet, por exemplo) e também designa o nosso TCC, trabalho de conclusão de curso que permite ao aluno se formar e receber seu diploma.

5
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um ponto muito importante. Em que o discurso capitalista pode influenciar
a teorização da finalidade da psicanálise? Temos o hábito de criticar, e com
razão, a identificação com o eu do analista. Mas poderíamos nos perguntar
se algumas teorizações do final de análise, pretendendo ser lacanianas, não
são outras versões disso, atualizadas. De fato, poderia muito bem existir hoje
uma, algumas versões supostamente lacanianas do eu forte. A invenção do
procedimento do passe feita por Lacan, visando precisamente a algo diferente
de um eu forte, deve, portanto, ser situada não somente com base no discurso
da psicanálise mas também no discurso capitalista. Na versão oral da Televisão,
temos, inclusive, uma indicação muito clara de Lacan. Ao comentar a saída do
discurso capitalista, ele acrescenta que não “constituirá um progresso se isso
se passar apenas para alguns”.
A esse respeito, aliás, Lacan também estava ciente do risco de que seu próprio
ensino fosse, assim, absorvido pelo discurso universitário e capitalista. Em
vista do exposto, seria preciso dizer: digerido. Ele indica isso nessa introdução.
“Agora você está no nível do bacharel”, lhe disseram. Ele traduz: “Ele quer um
pouco do Lacan [du Lacan])”. Como a colega Fanny Reguer me indicou, é preciso
destacar esse um pouco de [du]... Lacan. O du vem falar de um Lacan que seria
consumido, assim como qualquer item de consumo. Do mesmo modo, ao dizer
por que não queria, sob o pretexto de dar uma conferência no interior, cair
numa simplificação condescendente, ele precisava: “Não penso entregar-lhes
meu ensino sob a forma de um comprimido, o que me parece difícil. Talvez
alguém faça isso mais tarde. É sempre assim que termina. Quando se está fora
por algum tempo, você se resume a três linhas nos manuais”. (LACAN, 196768/2006, p. 11). Um comprimido, com efeito, não é algo que se pode engolir e
digerir numa dose, única? Estamos, portanto, de volta à digestão, a que Lacan
se recusava, mas adivinhava que o ameaçava, porquanto a extensão do mercado
não tem limites e tira proveito, mercantiliza, de tudo. Ele continua:
Quando se está fora por algum tempo, você se resume a três linhas
nos manuais – no que me diz respeito, manuais não se sabe de quê.
Não posso prever em que manuais serei inserido pela razão de que
não prevejo nada do futuro que se refira ao meu ensino, isto é, a
psicanálise [...]. Quanto a mim, almejo que se torne alguma coisa.
(LACAN, 1967-68/2006, p. 11).

E é por isso que ele irá propor outra relação com o saber. Para ele, não se
tratará, portanto, de se dar ares de inteligência, visto que isso seria recair
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numa versão do eu forte. Eu indicava isso acima: poderíamos muito bem
inventar uma versão lacaniana do eu forte, e até mesmo inflar o peito, chamando nós mesmos de lacanianos. Nisso, Lacan também não se enganou,
de maneira alguma. Sabendo até mesmo que isso aconteceria, ele insistiu
em lembrar como a psicanálise consiste em outra relação com o saber e
que, por esse motivo, não podia entender a inteligência da mesma forma.
Em vinte anos... todo6 mundo será lacaniano, isto é, tão besta quanto
antes, não é? Não é porque se dirá as coisas que digo, que isso fará
mais inteligente, uma vez que inter ligere é saber ler as coisas no
nível do que se ouve, no nível do que se diz, no nível dos fatos, porque não há outro fato além do que é dito: isso é saber ler. (LACAN,
1974/1978, p. 104-147).7

Ser lacaniano procederia, portanto, de uma identidade egoica a mais,
quando Lacan faz passar aqui como a psicanálise, prática e teórica, se
baseia num desejo de leitura. E é por isso que ele queria que seu estilo
fosse tão afim ao estilo do inconsciente, enigmático e surpreendente. Uma
forma de também fazer de tudo para impedir que se pudesse fazer leitura
em diagonal dele, e para perturbar, assim como o próprio inconsciente faz,
essa leitura consumidora, aquela cujo discurso capitalista teria feito seu
mercado ao criar um digesto [digest].8(NT5)
Daí, volto para a Introdução de Scilicet, em que Lacan propõe muito logicamente que seu leitor passe da posição de bacharel para a posição de
bachelor. Mais especificamente, ao se dirigir àquele que ele inicialmente
decidiu nomear bacharel, ele escreve: “Resta de preservado o seguinte, que
teu nome oculta bachelor”. A que ele acrescenta: “Saiba, pelo menos, que eu o
suponho ali”. Em outras palavras, Lacan supõe ao seu leitor, que permanece
nele preservado, essa posição de bachelor, a partir da qual o dito bacharel
poderá decidir, ou não, se orientar. Nesse jogo com as palavras, passa assim
uma tese precisa. O termo bacharelor, precisa Lacan, com efeito, significa
em inglês ainda não casado. Em vista do exposto, podemos deduzir que o

6
Seria preciso colocar esse “todo” em maiúscula.
7 Conferência proferida no Centro Cultural Francês, em 30 de março de 1974, seguida de uma
série de questões preparadas anteriormente, tendo em vista essa discussão, datadas de 25 de
março de 1974. Publicada em uma obra bilíngue: Lacan in Italia 1953-1978.
8
(NT5) Digesto é uma compilação coordenada de regras, decisões ou prescrições sobre qualquer assunto, especialmente sobre matéria jurídica. Pode também ter o sentido de resenha,
resumo de livro ou artigo, ou de uma pequena publicação que contém esses resumos.
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bachelor, para Lacan, vem designar aquele que ainda não está casado... com
a teoria, com essa ou aquela ideologia, com esse ou aquele conhecimento
pronto-para-consumir. Nesse sentido, ele também é aquele que poderia ter
consigo o frescor do espanto e do questionamento. O bachelor é, com efeito,
aquele que, por ainda não estar casado, não é “obrigado a sustentar a reverência devida aos méritos de uma pessoa” (LACAN, 1968/2003, p. 289). Ele
é aquele que, ainda não tendo sido muito alienado a esse ou aquele saber
pronto-para-pensar, não entrou na servidão voluntária que o discurso do
mestre promove. Há, portanto, uma irreverência salutar para a psicanálise.
Lembro-me de minha citação inicial. É preciso “o topete monumental da
criança”, enuncia Lacan, “para quem o Rei está nu, para tecer um comentário
sobre isso”. E, aliás, não é justamente por sua irreverência que se critica
muitas vezes os jovens?
Lacan ressalta o interesse dessa posição do bachelor, na medida em que
ela marca o fato de que o assunto ainda não foi convertido a um saber
pré-formatado. E é por isso que ele dirá em seu texto intitulado Televisão:
“Felizes” são aqueles que estão em “formação inacabada: eles trazem esperança”. Volto a isso, na verdade, para precisar no final desse percurso essa
não conclusão da formação, e como o passe responde a ela, justamente.
Basicamente, por que essa incompletude? A partir do exposto, vemos que
não se trata obviamente de uma questão de idade. O que, nos jovens, retém
Lacan é a possibilidade de um certo tipo de saber, que dê lugar a um limite
e que o reconheça. Ora, qual é esse limite, senão o da castração? Sabemos
as consequências dele. O limite de castração virá limitar o saber na medida em que nenhum conhecimento permitirá fundar a relação sexual. Daí
a escolha tão maliciosa de Lacan do termo bachelor. “Ainda não casado”
também virá a convocar essa dimensão da não relação sexual, que os jovens
sempre verificam. Além disso, ainda não casado também irá dizer que o
bachelor em questão não teria procurado fechar já sua questão, recorrendo
ao conhecimento.
Lacan teria muitas vezes insistido nisso, o conhecimento, esse sonho de
saber, é sempre, e desde sua origem, uma tentativa de fazer suplência à não
relação sexual. O termo “bachelor” condensa, assim, essas duas dimensões,
fazendo o saber, faltante. Para a psicanálise, não podia haver formação
completa, acabada. O desafio será, antes, que possa haver um saber sobre
esse próprio limite. No plano teórico, por um lado, mas também no um por
um dos sujeitos, quando eles também desejarem decifrar a forma como seu
inconsciente, esse saber sem sujeito, já terá vindo responder a isso. “Tu podes
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saber”, então. O que Lacan retomará em outros momentos em Televisão. Tu
deves saber o destino que o inconsciente faz para ti. “Tu podes saber” será,
então, a oferta dessa passagem, desse passe para um outro saber, a exemplo
dessa báscula de discurso que Lacan opera entre o bacharel e o bachelor.
Nesse sentido, o passe virá responder a esse ponto preciso, em que qualquer
formação não será senão incompleta, inacabada. Pois aí, nesse lugar mesmo do limite, o sujeito terá chance de passar. Heidegger já havia indicado
como o limite não é apenas o que faz com que algo cesse, mas que ele é,
sobretudo, como sabiam os gregos, aquilo do qual algo pode advir. E, por
que não, num lampejo – com efeito, outro tema estimado por Heidegger? De
qualquer forma, como esclarecer essa passagem? Tomarei, à luz do exposto,
em particular a questão da formação e dos jovens, outro exemplo.
Extraio-o de Televisão. Nesse diálogo, um jovem filósofo com algo em
torno de vinte anos, Jacques-Alain Miller, dirige em particular a Lacan as
três questões kantianas, as quais também podemos ler como paradigmáticas da juventude – não somente da época, mas de hoje: O que posso saber?
O que devo fazer? O que me é lícito esperar? Lacan acolherá essas questões,
não se opondo com os lábios franzidos, mas respondendo a elas a partir
da psicanálise. Até mesmo, de seu lugar de psicanalista, sabendo também
qual efeito de transferência sustentava o endereçamento dessas questões.
Detenho-me na terceira. Àquele que lhe perguntava, em nome de Todos os
jovens, “o que me é lícito esperar?”, Lacan (1973b/2003, p. 541) devolve-lhe
a pergunta, como faria para todos, reformulando-a: “de onde você espera?”
E fazendo-lhe, assim, a oferta da própria psicanálise, que por si só permite
passar da demanda ao Outro do objeto, que condiciona e nutre a sugestão,
a obediência e o sintoma, ao objeto causa do desejo, que “só é dedutível
conforme a psicanálise de cada um” (LACAN, 1972c/2003, p. XX ).
Concluo com a singularidade desse lugar, desse ponto que constitui o
“de onde você espera?” Sinal de que, para os jovens também, Lacan fazia
apelo, contra o desvio, ao dever ético de situar, de se encontrar aí. Há, portanto, justamente um espaço, ético, da escola, que deveria ser precisado
em função dessa ética psicanalítica, desse dever de “se encontrar aí” na
estrutura. Concluo que a passagem de “o que me é lícito esperar?” à questão
“de onde você espera?” é afim ao passe que Lacan propunha. O passe se
mantém nesse lugar, esse “de onde”, em que Lacan convidava à decifração
da causa de um desejo, o que permite sair do desvio moderno. Pode ser que
nesse lugar, um sujeito venha a decifrar o desejo que o levou a se propor à
prática psicanalítica. Isso só pode ser decifrado no um a um, precisamente
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o contrário do que faz qualquer formação profissional.
Em suma, deduz-se, no final desse percurso, que não somente qualquer
formação está inacabada, mas que, acima de tudo, dizia Lacan, “não há
formação analítica”. Não há formação analítica, caso contrário, se voltaria ao discurso do mestre, do “magister”, da maîtrise ou do Master, para
o dizer no léxico universitário moderno. Não há formação analítica, há
apenas “formações do inconsciente”, das quais é possível decifrar algo.
Decifrar o que, então, senão o impossível de que elas faziam signo? “A
análise”, precisa Lacan (1975-76/2007, p. 30), “em suma, é a redução da
iniciação à sua realidade, isto é, ao fato de que, propriamente falando, não
há iniciação”. Que um sujeito possa então desejar se propor como analista
e, assim, permitir que outros experienciem isso, é aquilo de que ele poderá
testemunhar. Como ele passará a esse desejo? Assim, se opõe esse passe
ao percurso profissional que nossos modernos CV (versões de nossos eus
fortes de hoje) desejam louvar e vender os méritos, o qual será, por sua vez,
logicamente sempre inédito.
Tradução: Cícero Oliveira
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Da política dos Espaços
(para a) Escola
•

Luciana Guarreschi1
Esta escola só faz sentido para nós se for articulada com o que fazemos
todos os dias, não como um ornamento ridículo da boa consciência,
mas, concretamente, no exercício de cada instante disso que seria
bom chamarmos nossa “profissão”. J. Lacan2

Após ficar responsável, conjuntamente com as outras três delegadas – Beatriz
Almeida, Ana Paula Pires e Samantha Steinberg – pelo Espaço Escola do Fórum
São Paulo nos últimos dois anos, achei válido dar a conhecer os trabalhos
engendrados nesse Espaço e, com isso, tentar extrair a política do mesmo.
Bom, esse era o caminho do texto, mas no meio do caminho tinha uma
eleição, tinha uma eleição no meio do caminho. Escrevo este traçado antes
da votação, portanto sem o resultado final. Ingrata tarefa escrever por esses
dias, quando a palavra se tornou vazia e a letra inaudível. Dias de impotência
perante os sentidos do discurso, que giram em falso em todo o campo da
opinião pública, triturando e tragando nossa ferramenta diária. O sentido
morre, não por gastá-lo – como se faz em análise visando novas perspectivas
e inovações linguageiras –, mas por impedimento da interação e da interlocução social, agora robotizada. Com esse impedimento, a linguagem sofre e
nós nos tornamos menos humanos.
Querendo habitar a condição humana novamente, me atenho ao texto.
Tentemos, então. Para quem não sabe, o Espaço Escola tem como objetivo
tratar das questões de Escola, quais sejam, passe e cartel. É de responsabilidade dos delegados da Internacional dos Fóruns e, em São Paulo, o encontro
ocorre uma vez por mês apenas na presença de seus membros.
Psicanalista, membro de Escola – IF-EPFCL-FCL-SP.
In: OURY, J. Petit discours critique sur une utilisation possible de l’EFP. Scilicet, Paris, n. 2-3,
p. 49, 1970.
1
2
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Abrindo Espaço
Em 2017, seguindo a orientação dada pelo boletim Ecos, a discussão
centrou-se na mudança implementada pela Comissão Internacional de
Garantia - CIG (2015-16), qual seja, que os membros de Escola também
poderiam indicar AMEs e não somente os AMEs, como vinha sendo feito
desde a fundação de nossa Escola.
Abertura imensa, passo gigantesco, condizente com o dizer de Lacan sobre
o gradus, em A situação da psicanálise e a formação do psicanalista em 1956.
O saber de nosso fundador se apresenta neste texto em toda sua extensão,
Lacan sabe que esse passo (gradus em latim significa passo, caminhada,
mudança de posição) o analista deverá saber produzir e isso qualifica seu
ato, ato de analista, “esse o único gradus que nos interessa”. Mas sobre que
base se produz esse passo? Decoramos o adágio: da autorização a partir de
si mesmo, mas com a Escola a garantir sua formação.
Ou seja, o analista se autoriza de si mesmo, mas não sem alguns outros,
como ele dirá em 1974 (Lacan, lição de 09/04/74. O Seminário Les non-dupes errent. Livro 21). Pois bem, mas quem são esses “alguns outros”? Este
é o ponto importante. Seu analista? Seus supervisores? Seus (ím)pares?
Ou tutti quanti? Quero acentuar aqui a constituição de um coletivo para
a garantia que a Escola se propõe a fornecer, constituição que depende da
acentuação do elemento popular como forma de garantir a estabilidade do
corpo político, tirando consequências constitucionais das escolhas populares. Por exemplo, as nominações de AMEs indicados por seus membros.
O CIG acena à constituição de um coletivo com a mudança e nosso Espaço
Escola destinou-se à construção desse coletivo, não de iguais, mas de uns
diferentes. A política aqui foi a arte de escolher e aplicar os meios necessários para realizar os interesses da coletividade na ordem interna e na
ordem internacional, o CIG acerta em sua decisão e seus desdobramentos
tiveram lugar nesses Espaços.
Para além dos estudos literais sobre a função do AME – em Lacan, em
nossa Escola, nos textos dos colegas, na discussão internacional que se
deu via e-mail –, a incômoda pergunta “como reconhecer um analista?”
estendeu-se aos membros, tornando-se vívida e não mais preocupação só
de alguns. Um processo mais participativo pode dar maior legitimidade
aos AMEs nomeados, além de envolver a comunidade no trabalho de um
a um articulado ao coletivo. Cada membro de Escola, que assim o desejar,
pensando e dando a conhecer o que faz um analista.
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Em cada encontro repassamos à comunidade a responsabilidade de pensar
essa garantia, colocando-a nessa grande “saia justa” que é tentar responder o
que faz um analista. Estudamos os textos, buscamos definições, princípios,
critérios, encontramo-nos com nossas dúvidas, com nossas dificuldades,
com nossas diferenças que tentamos costurar coletivamente. Saiu desse
tecido a certeza de que deveríamos mais uma vez voltar à atenção, no ano
seguinte, para a função passador.

Enlaçando tempos
E assim foi. A abertura aqui se deu em torno da função passador, com
acento no clínico, ou seja, para além da função passador no dispositivo
do passe, nos interessamos pelo momento clínico do passador, momento
de passagem, instante de vacilação. Passagem que se articula com o saber
suposto ao AME, qual seja, que ele deverá saber reconhecer, entre seus
pacientes, quais estão no momento clínico de passagem e que poderiam
ocupar a função de passador, um saber que comporta a dimensão da aposta,
inclusive a aposta na Escola, como lembrou Beatriz Oliveira.
Com base na escrita dos passadores e de suas indicações de leitura (eles
foram convidados a falarem no Espaço Escola), recolhemos as diferentes
formas, as singularidades de estar nessa passagem, reunindo indicativos
do que seria esse momento clínico. A opção que fizemos em convidar os
passadores para falar – opção não muito comum, às vezes nem muito bem
vista, embora tão pouco proibida na medida em que os mesmos têm seus
textos publicados em nossas revistas –, essa opção visava embaralhar, confundir, descabelar e, quem sabe, oxigenar nossos ditos sobre essa função.
Apostamos na discrição de cada passador, na plateia reduzida, na proximidade criada pela tessitura das discussões do ano anterior. Assim, prezamos pelo pudor, como vimos, qualidade rara nesses últimos dias, e não
pelo sigilo, que é coisa bem diferente. David Bernard de passagem por aqui
deu peso à frase lacaniana, cito: “A única virtude, [...] e eu lhes indico isso
enquanto ainda é possível, porque não a veremos mais – a única virtude,
se não há relação sexual [...], é o pudor” (lição de 12/03, Seminário 21).
Bom, se não a veremos mais como diz Lacan (e não a vimos!), é porque
a falta fundamental da “não relação”, desde sempre presente nos quatro
cantos do mundo, em nossa época conta com um agravante: o fato de que
o discurso do capitalista predominou sobre as outras formas de discurso.
O pudor, ensinou Bernard, não pode ser considerado como simples conduta
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a se manter, mas como afeto signo de uma certa relação do sujeito com o
Real e com o saber inconsciente que o divide. Dessa relação, contra tudo e
contra todos, a função passador deve dar suas mostras. Nesses encontros,
essa relação se presentificou nos textos dos passadores. Cito apenas um,
que muito me marcou:
Neste início de um fim, algo a respeito do real havia me tocado de forma
e permanência jamais sentidas. O real que veio para ficar, não mais como
aquela visita rápida que chega pra tomar um cafezinho e vai embora rapidamente, deixando apenas as pegadas no seu tapete. Mas eu já deveria
estar advertido sobre ele após tanto tempo de divã, não é? Deveria, mas
nunca havia dançado uma valsa como aquela com ele. A gente ficava de
vez em quando, eu e o real, mas encontro como aquele, com toda aquela
orquestra tocando enquanto dançávamos, não me lembrava.

Relembro que passador, passeur em francês, foi também o nome dado às
pessoas que ajudaram os judeus, mas não só a eles, a fugirem dos nazistas
durante a Segunda Guerra Mundial, a passarem na fronteira. Essa é sua
sina, tentar passar o que ficou de fora. Cito H. Amouroux (1961, p. 132), em
A vida dos franceses sob a ocupação:
[...] rapidamente, as passagens para esta fronteira espanhola que, sozinha,
abre ainda as portas do mundo livre, se organizam. Passador. Este é o nome
de uma profissão e uma vocação [...] Passador. É um trabalho para o qual
homens, heróis ou assassinos em potencial, abandonam suas profissões.

Enfim, a intenção primeira era esta: que os passadores pudessem nos dizer
sobre o momento clínico do passe. Mas... como sempre, são as segundas
intenções que importam mais. Como se sabe, essa expressão é usada para
dizer que alguém está fazendo algo com algum interesse escondido, visando
conquistar um objetivo diferente daquele que está sendo revelado. Conto uma
pequena anedota: uma vez, traduzindo um texto para o nosso campo, no
momento “cansaço”, jogo uma parte do texto no Google translate, e lá encontro uma tradução (des)focada e surpreendente de passeur: contrabandista.
Contrabandista, esse mesmo que nos faz chegar coisas proibidas, impróprias
e mesmo desconhecidas, sempre por debaixo dos panos. Se recupero essa
lembrança é para dizer do que me parece ter acontecido nesses encontros,
não sei se meus colegas irão concordar comigo, mas tal como o passador
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da fronteira espanhola, os nossos abandonaram sua profissão e fizeram
jus à sua vocação: passar algo de contrabando. A cada passador, a cada
texto, fios se soltavam e se reconectavam, para no outro encontro voltar
a se soltar, desatando nós e criando espaços em nossa própria história, a
história de nossa Escola, a história do Fórum SP, a história da confiança
que se estabeleceu em torno do passe, não sem o trabalho dos inúmeros
cartéis, história redimensionada pelo tempo – 20 anos.
Foi necessário oxigenar o presente através da história tornada quase mítica
a fim de proporcionar novas raízes para o futuro. Assim, a passagem do
que passou de contrabando fez laços entre o jovem e o velho, o sabido e o
insabido, foi intermediária entre culturas e épocas, recuperando a memória
em vez de esquecer a história. Contrabando que nos teria caído muito bem
nas últimas eleições.
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Passadora sim, mas não-sem
os dispositivos de Escola1
•

Silvana Pessoa2
Ele insistirá tanto na Universidade de Vincennes, no departamento
de psicanálise, para que os psicanalistas ali também falem com os
estudantes, bem como na sessão clínica, com outro dispositivo que
ele especifica ter criado para isso. Obviamente, o passe foi construído
nesta óptica, de modo que os psicanalistas falem sobre suas análises. Notem que a ênfase é colocada mais na passagem do analista,
tratada como uma questão, do que no fim da análise, cuja teoria
ele propõe, aliás. (GOROG, 2018)

Lá se vão quase vinte anos que a minha análise está terminada e mais
de dez em que fui designada passadora e exerci essa função. Se vocês
fizerem as contas, verificarão que, entre o final da análise e a designação
como passadora, um bom tempo transcorreu. Estranho não? No mínimo
peculiar. É desse intervalo de tempo – ou daquilo que pode acontecer
de dez em dez anos fora de uma análise, mas não-sem ela e não-sem a
Escola – que desejo testemunhar, ou seja, o momento de passe, posto que
é isso que vive um passador e que, provavelmente, resultou na minha
designação na época.
Por volta de 1997, cansei de buscar sentido em tudo que acontecia e de
falar a respeito das dificuldades mundanas na análise e fora dela também.
A travessia da fantasia já havia sido feita, alguns anos antes, e restavam
apenas alguns fenômenos da destituição subjetiva, que eram sentidos
no corpo e na completa forma de ver e estar no mundo. Tratava-se da
presença do real e do sem sentido vividos naquela época, sem satisfação
alguma – transformação e satisfação que só pude ter muito a posteriori.
1
2

Texto apresentado no Espaço Escola do FCL-SP (2018)
Psicanalista Membro do FCL-SP e Analista Membro da EPFCL.
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Os sinais do “início do fim”, nada mais a dizer, apesar do resto irredutível – poderia ter sido um bom momento para indicação para a lista de
passadores. Mas nada havia de Escola e já tinha a decisão. Nesse dia, na
soleira da porta, escuto: “Se quiser voltar ainda para tratar de assuntos de
Escola...” Mais um enigma? Mais uma oferta?
Não queria nada mais dali, não havia mais nenhuma suposição de saber,
mas a oferta estava feita. Nunca mais voltei ao divã, mas já precisei falar
coisas de Escola, não só com essa analista, mas com muitos outros colegas,
seja em supervisão ou ocupando funções de Escola ou das Formações Clínicas.
Talvez naquela ocasião, algo tivesse sido escutado. Sim, já havia terminado
uma longa análise, mas havia uma transferência negativa com o coletivo
de Escola e com o passe – vivíamos momentos difíceis com a construção de
uma nova comunidade de trabalho, o Campo Lacaniano, e, de fato, tinha
o desconhecimento do real funcionamento da Escola, ou melhor dizendo,
do real em jogo na formação do psicanalista. Isso também só aconteceu um
tempo nos dispositivos de Escola, cartel e passe; como também no trabalho
em Fórum.
A Internacional dos Fóruns (IF) foi fundada em 1998 e só acolheria a
Escola em 2001. O dispositivo do passe no Campo Lacaniano precisava ser
inventado e experimentado. A comunidade de AMEs ainda era jovem no
Brasil. Um campo em construção. Muitas transferências em campo. O passe
e o final de análise estavam em foco.
Em 2005, fui convidada para ser a mais-um de um Cartel sobre o final
de análise. Nesse mesmo ano, foi publicado na Wunsch, em abril, o testemunho de David Bernard – que mesmo não tendo sido nomeado, tratou
das razões pelas quais pediu o passe; em junho, o testemunho do primeiro
AE nomeado na Escola, Patrick Barillot, e, em novembro, o testemunho da
primeira AE na América Latina, Patricia Muñoz. Três revistas em um ano,
três passantes, duas nomeações.
Estava dada a largada para a Escola dos Fóruns do Campo Lacaniano. O
passe estava em funcionamento. No entanto, em 2006, o CIOE (Colegiado
Internacional de Orientação para a Escola) se dá conta da pouca elaboração
dos cartéis do passe. Certos pontos do funcionamento precisavam se tornar
mais precisos, havia ainda pouca demanda para o passe e algumas decisões
foram tomadas por essa comissão, entre elas, a Primeira Jornada de Escola
na Argentina, cujo título era: Penso no Passe, mas....
Em 2007, concluímos o cartel. Em São Paulo, Silvia Franco e Beatriz
Oliveira são as primeiras passadoras que testemunharam e publicaram sobre
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essa experiência. Dominique Fingermann já fazia isso há bastante tempo.
Ela compunha instâncias da Escola e sabia da sua importância. Silmia
Sobreira, por estar ligada também aos dispositivos de Escola, animava a
comunidade. No entanto, alguns entendiam o dispositivo equivocadamente.
Sabendo que alguém “estava passante”, comentavam com outros: “Vamos
torcer para fulana passar” – compreendiam pelo avesso o dispositivo, pois
não se trata de uma competição.
Não há melhor ou pior nesse jogo, ou seja, nada de medalha ou prêmio
ao final. Apenas uma nomeação e mais trabalho para tratar dos problemas
cruciais das análises com a comunidade de analistas.
Também em 2007, a Wunsch publica reflexões sobre o passe e final das
análises e a articulação entre as duas garantias AME e AE. Anuncia o encontro internacional em SP, em 2008. Uma questão que circulava no Brasil
entre os AMEs: “Mas por que tão poucos passadores?”
Algumas respostas foram dadas, na ocasião, como: “nossa comunidade
ainda é jovem...”. Sim, fato! Era jovem e leva-se tempo para alguém se
“tornar” passador. Entretanto, insistia-se: “Mas já temos 10 anos de Campo
Lacaniano! O que está acontecendo, ou melhor, o que não está acontecendo
na direção do tratamento? O analista esqueceu a política, a orientação ou
do que se trata ao levar as análises a termo?” Perguntas legítimas.
Suspeito que muitos AMEs se interrogaram sobre isso, assim fui parar na
lista dos passadores com alguns anos de atraso. Um equívoco? Quem não os
comete? Lembremos o que circulava na época: “os pontos do funcionamento
precisavam ser mais precisos”. Com a escrita deste ensaio-testemunho, pude
verificar que havia um momento de passe, mesmo que fora da análise. A
experiência mostra que falar sobre o passe na comunidade é necessário,
logo, não deve cessar de se escrever.
Em todo esse intervalo de tempo, entre o final e a designação, escutei testemunhos, li textos, fiz cartel, participei de comissões, apresentei trabalhos
em encontros. Talvez nessa toada, nesse movimento na Escola, a condição
de passadora foi se de-cantando, sem a análise, mas, fundamentalmente,
com a Escola. Suspeito que essa melodia-posição pôde ser escutada por
alguém que já estava alhures.
Para concluir, entendo a demanda das delegadas em São Paulo e agradeço-lhes o esforço para me fazer atendê-la e circunscrevê-la num escrito, posto
que me fez sistematizar sobre o que pode ser escutado de alguém que seja
designado passador, alguém que já tenha atravessado a fantasia e esteja no
momento de passe. Momento nada simples de responder, pois sabemos que
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A fantasia “conforma” o gozo ao possível, ou seja, à impotência (gozo
fálico + gozo sentido); assim, atravessar a fantasia é revelar, descobrir o seu artifício, a sua ficção de falso furo (“não posso gozar”).
Atravessar a fantasia é deparar-se com o impossível – verdadeiro
furo da estrutura: o gozo do Outro que não existe. Deparar-se com o
impossível é, eventualmente, poder topar com a contingência, permitindo (ou não) “julgar o ato pelas suas consequências na sua lógica”.
[...] A prova de que o sujeito se deparou com o impossível e topou
com a contingência é a prova de uma modificação da modalidade de
gozo não incompatível com o desejo de analista e o ato, sua consequência, que, por sua vez, suportará o impossível e a contingência.
(FINGERMANN, 2007, p. 158)

Poder suportar o impossível e a contingência são provas de que alguém
pode operar como passador no dispositivo. Como também ter dado provas
de “um saber destituído” (LACAN, 1967/2003, p. 254), um saber que ainda
não é sabido e que nem por isso é menos articulado logicamente. Provas
de alguém para quem o não sabido pode ser colocado em perspectiva, ordenando, com isso, os significantes da história do sujeito. Alguém “furado”
– “não tapado” pela sua neurose – que seja capaz de escutar o passante sem
tanto ruído ou barulhos vindos das suas próprias ficções: esse é o passador.
Certamente, uma prova de um momento que se recolhe nas análises,
atualmente tem sido assim, mas que a experiência aqui relatada se deu
e foi recolhida fora dela, não sem a transferência ao e nos dispositivos de
Escola, efeito que está de acordo com o desejo de Lacan: “que a escola possa
garantir a relação do analista com a formação que ele dispensa” (LACAN,
1967/2003, p. 249).
Quanto ao desejo do analista, como responder à proposta de Lacan
quando diz, numa passagem, “que seja diante de alguém que ainda esteja
no momento original que se comprove que adveio, realmente, o desejo de
analista” (Ibid. p. 581), ou, em outra passagem, que “essa sombra espessa
que encobre a junção do que me ocupo aqui, aquela em que o psicanalisante
passa a psicanalista, é ela em que a nossa escola pode empenhar-se em
dissipar” (LACAN, 1956/1998, p. 258), como responder a isso?
No caso que estamos analisando, a passagem de psicanalisante a psicanalista se deu e houve final da análise. Mas o desejo de analista, este que
deve comandar a direção da cura, só adveio muito tempo depois do final
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desta análise. Ele, se por uma movimentação na escola, pelas análises
conduzidas, pelas supervisões feitas e realizadas, pelos livros lidos, pelo
estudo rigoroso, pelo trabalho em cartel, pela escuta de colegas, logo, neste
caso, ele adveio pela psicanálise em extensão, não sem a intensão – nada
mais clássico na formação do analista.
Caso houvesse o desejo de ocupar o lugar do passante nos nossos dispositivos, este poderia ser parte do testemunho. Talvez isso esteja sendo feito
agora de uma maneira limitada, já que, “em matéria de passe, os dispositivos não são tudo, são somente um meio [...] e que a maior finalidade do
passe não é a do funcionamento, tampouco a de seleção de novos AE, mas
diz respeito às consequências propriamente analíticas deste passe para a
comunidade de Escola” (SOLER, 2006, p.1).
Algumas consequências foram apresentadas. Obrigada por acompanharem
esse momento-passador provocado fundamentalmente pelos dispositivos de
Escola, mas não-sem uma longa análise e a sua política, posta desde o início.
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•

Beatriz Oliveira
Com este título – (Des)Enlace d’Escola – estava pensando em tratar de
qual é a possibilidade de laço entre analistas, aqueles que concluíram suas
análises, tendo atravessado o rochedo da castração e se deparado com a
destituição necessária à queda dos Ideais que formam os grupos. Em 1972,
Lacan (2003, p. 475) faz o seguinte comentário:
Minha empreitada parece desesperada porque é impossível aos psicanalistas formarem um grupo. No entanto, o discurso psicanalítico
(esse é meu desbravamento) é justamente aquele que pode fundar
um laço social purgado de qualquer necessidade de grupo.

Em 1980, na época da dissolução da EFP, Lacan (1980, p. 51) ainda insiste:
“há gente suficiente para seguir meu rastro, e subsistir através de um laço
social jamais surgido até o presente”.
Temos então a questão que me parece o eixo deste trabalho: se o discurso
psicanalítico pode fundar um laço purgado de qualquer necessidade de
grupo, qual seria a especificidade desse laço? Haveria uma outra forma de
agrupamento, possível aos analistas, que não se pautasse nas formações
de grupo, tal como Freud pôde estabelecer em seu texto sobre a psicologia
das massas? Se o analista é contado um a um, tal como Lacan propõe para
aqueles que se inscrevem do lado mulher nas fórmulas da sexuação, como
se pode fazer deles um conjunto?
Colette Soler (2014, p. 21) faz um comentário interessante a respeito dessa
questão do laço entre analistas: se os laços sociais instauram o “não todos
iguais”, pelo próprio fato de se constituírem a partir da mesma disparidade
que há na linguagem entre S1 e S2, então “todo laço social estabelece uma
relação de autoridade consentida, uma hierarquia”. Ela irá propor pensar
a proposta de Escola de Lacan principalmente a partir de suas nomeações
como uma resposta aos conflitos analíticos. Sugere que, “com a Escola,
Lacan buscou restituir um laço social mínimo, e com o passe – que nomeia
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só alguns como AE – tentou legitimar um não-todos-iguais”. Soler (2014,
p. 22) dirá que o gradus “é um tipo distinto de hierarquização daquela do
discurso do mestre, pois não outorga poder sobre outros, mas estabelece
diferenças concernentes à estruturação analítica”.
É nesse sentido que propus o título (des)enlace de Escola. Se entendemos
que a proposta de Escola é uma aposta de Lacan nessa outra forma de laço,
devemos nos perguntar como isso se torna possível, uma vez que tornar-se
analista implica em autorizar-se de si mesmo. A questão da autorização
parece trazer um paradoxo ao laço social: se este implica uma disparidade
(tal como S1-S2), como essa diferença deve ser tratada entre analistas? Como
autorizar-se incluindo alguns outros?
Para acompanharmos essa questão, me parece fundamental entendermos
o que Lacan introduziu a partir dos anos 1970 a respeito das fórmulas da
sexuação. Esse avanço de Lacan, especificamente com a introdução do modo
de gozo não-todo fálico, permitiu à psicanálise ir além da significação fálica
e se confrontar com a verdade introduzida pelo gozo feminizante. Não só
isso, Lacan apresenta assim uma lógica que inclui o paradoxo, a contradição, diferentemente da lógica clássica. Sem isso, não me parece possível
encontrarmos as condições de possibilidade de se pensar novas formas de
laço que incluam o paradoxo estabelecido entre a autorização de si mesmo
e a inclusão do outro.
Vejamos então: do lado homem, há uma propriedade (Falo) que funda o Todo
ligado (todo homem) por um limite construível: uma existência que se excetua
da função fálica. O lado mulher coloca que, na ausência de limite – conceito
matemático fundamental – não há Todo, ou que o Todo não consiste, ou que
o laço está disperso, ou que há não todo, não há um Universo que fundaria o
conjunto. De acordo com Milner (2006), o Laço (assim como as propriedades,
como os Todos) escreve-se do lado Homem – para todo ser falante –, mas não
é verdade que o outro lado baste por si só para notar o impossível: o lado
Mulher só consegue isso emparelhado ao lado Homem. Só do lado homem se
tira o toda mulher que se pretende barrar: não-toda mulher.
Assim, o significante fálico delimita o espaço do gozo fálico, separando-o
do espaço do Outro e, por isso, o gozo do Outro permanece, este, da ordem
do infinito em direção a S(A barrado). É pela impossibilidade de se coletivizar
aqueles que se inscrevem do lado Mulher que se conta um a um; foi desse lado
que Lacan situou os analistas, por exemplo. Como então suportar a abertura
sem contudo desfazer a possibilidade de laço social e ao mesmo tempo não
compactuar com seu completo fechamento?
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A consequência de acampar no Todo, ao preço de não mais consentir em
que encontro algum o disperse, é manter-se como o único a fazer Todo,
anestesiando os sujeitos quanto aos cortes que poderiam dispersar e pulverizar. No entanto, como suportar o impossível, sem contudo desfazer ou
pulverizar os laços?
É este paradoxo que as Fórmulas da Sexuação propõem resolver: não há
separação entre o lado Homem e o lado Mulher, um não se sustenta sem o
Outro, ainda que o sujeito, neuroticamente, não queira saber disso. Desse
modo, entendo que a única possibilidade de um efeito de verdade que não
seja semblante, tal como Lacan propõe no saber do psicanalista, ou efeito
de “Não Há”, seja justamente aquele que o corte promove, no instante
mesmo da passagem de psicanalisante a analista. Ao mesmo tempo, são
esses cortes que permitem também as mudanças de discurso, de um modo
de laço a outro, a partir de seus giros.
O que me parece que se coloca desde essa nova posição ao final de análise é que não há mais como recuar diante de saber que o único encontro
possível é da ordem da contingência. Milner 2006 vai propor pensar os laços
a partir do que Lacan formulou com o Nó Borromeu. Não pretendo entrar
nesse desenvolvimento aqui, mas o caminho me parece fundamental para
avançarmos na questão do laço entre os analistas a partir do conceito de
enlaçamento topológico.
Se tomarmos a noção de laço na matemática, em particular na Topologia,
teremos que “é a que permite dar conta dos furos que tem o espaço” (AMSTER,
2010, p. 63). Em particular, “os laços servem, justamente, para detectar
furos [...], a existência de um laço não redutível (a um ponto) nos diz que
há um” (AMSTER, 2010, p. 66). Não pretendo desenvolver esse conceito
neste momento, mas vale a pena pensar que o Nó Borromeu é uma figura
topológica na qual é possível determinar seu número de enlaçamento. Dirá
Amster (2010, p. 128): “basta com que o número de enlaçamento de um
esquema seja distinto de 0 para poder assegurar que o nó não é trivial, e
quanto maior seja esse valor, mais enlaçado está o nó”. Ou seja, se a noção
de laço permite verificar os furos, isso poderia nos faz pensar que o que
interessa à psicanálise é o enlaçamento que evidencie o furo.
O que Milner proporá é que há classes de agrupamento paradoxais que
não se ligam por uma propriedade semelhante a todos – laço imaginário –
e nem por um significante assentido – laço simbólico. Assim ele tomará o
exemplo dos três prisioneiros como uma forma de enodamento paradoxal:
eles permanecem enodados enquanto precisam resolver sua questão, mas
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não porque estejam trabalhando em grupo, mas porque a presença de cada
um é necessária para que todos resolvam o problema (MILNER, 2006, p. 89).
Ora, não temos aqui o princípio próprio do cartel tal como Lacan propôs
como laço de trabalho típico de sua Escola?
Voltando então ao título desse texto, a escolha por manter o sintagma
[(Des)enlace] é justamente para explicitar que me parece que o único laço
possível a ser feito a partir da psicanálise é o que não recua diante do impossível, o Real, e faz dele causa de seu próprio enodamento. Assim, tanto
o enlace quanto a possibilidade de se desfazer o laço estão colocados a todo
instante. Não se trata de tomar a dissolução do laço como princípio, mas
como escolha possível dos sujeitos que aí se engajam.
Desse modo, entendo que, a partir do final de uma análise, a inclusão de
alguns outros se dá um a um, com os quais o laço possível é da ordem do
acontecimento, da contingência. O equívoco é fazer da contingência uma
necessidade transformando aquilo que era efeito em um a priori. O que
recai no grupo...
Ao propor o título deste trabalho, pensava justamente na possibilidade de
um laço que faça Escola, pois de alguns outros precisamos para fazer passar
aquilo que pudemos inventar, enquanto fragmentos de saber sobre o real,
sobre esse impossível que podemos situar do lado do horror e aí sim enodá-lo
enquanto matéria que nos causa. Assim entendo que a transmissão seja o
que pode causar o enodamento borromeano, tal qual os três prisioneiros que,
ao concluírem, desenlaçaram. Não sem transmitir o produto desse enlace.
Nesse sentido, podemos concluir que o desejo de transmissão (como uma
variante do desejo do analista) pode pautar essa outra forma de laço, um
laço de Escola purgado da necessidade de grupo. Se, como diz Lacan, a
transmissão se dá pela via de um estilo, que nada mais é do que a via do
corte, será por seu efeito que verificaremos se aquilo que é singular fez laço,
ou pôde ser nomeado. Aí sim teremos um efeito d’Escola.
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ADVENTOS DO REAL

“Do impasse de um discurso
ao Dizer Outro: um salto”
Há alegria! [Y A D’LA JOIE]1
•

Dominique Fingermann
Se é preciso o discurso analítico e seu vazio determinante para olhar
nossa alegria de frente... não é para ceder, em seguida, à esferofilia
[sphérofilie] de esperar que a “roda” dos discursos faça consistir
um universo que não existe, mas somente para permitir ao analista
saltar, mais livremente, de um discurso ao outro.2

1. Em seu prelúdio Nota sobre a alegria, Frédéric Pellion me deu o tom de
uma possível resposta à questão colocada por meu título.
Existe um impasse próprio para cada discurso, ele procede do fato de
que a verdade que o inaugura não se reencontra totalmente naquilo que ele
produz; esse impasse pode lançar mão do recurso a outro discurso para se
aproximar melhor daquilo que permanece inalcançável. Não há continuidade de um discurso até o outro, saltar é preciso. O discurso do analista
escreve esse salto, pois é o objeto a, enquanto falta fundamentalmente, que
causa esse passe de mágica, o qual, no final, produz um Um que pode se
sustentar sozinho, o que renova seu laço com o Outro.
É esse salto do Um sozinho, não-sem-o-outro, que pode, em seguida,
“permitir ao analista saltar, mais livremente, de um discurso ao outro”. Y
A D’LA JOIE [Há alegria!], como quem diria Y A D’L’UN [Há um]. Há alegria
quando passa o analista depois de um salto sempre mais ou menos perigoso. Essa graça da colocação em função “do analista” pode conferir, por
que não, ares de saltimbancos, mas, sobretudo, nos dá a graça de algumas
TRÉNET, C. Y a d’la joie, música de 1936.
PELLION, F. Nota sobre a alegria. In: ENCONTRO INTERNACIONAL DOS FÓRUNS, 10. – ENCONTRO INTERNACIONAL DA ESCOLA, 6. [IF-EPFCL], 2018, Barcelona. Pre-textos. Disponível em:
champlacanien.net/public/docu/4/ec2018pre3.pdf
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satisfações em nossos dispositivos, nossas comunicações, nossos laços no
grupo analítico, nossos achados que beiram o lance do real. Acontece!
Ou pior... isto é, ruminar e se atemorizar com os impasses do grupo (“as
intrigas entre os analistas”),3 ou, de forma mais geral, diante dos impasses
do sujeito suposto saber e sua equivocação fundamental, ou até “mesmo
permanecer estupefato diante do horror do ato do qual Lacan, no entanto,
nos adverte.
“Que alegria encontramos nós naquilo que constitui nosso trabalho?”4
A questão de Lacan assim enunciada comporta uma afirmação. O que
constitui nosso trabalho é o ato, e Há alegria [Y a d’la joie]: não há analista
sem entusiasmo,5 não há analista que não saiba dar satisfação aos casos
de urgência:6 alegria, entusiasmo, satisfação, não é somente uma questão
de humor, mas uma questão de ética, da qual dependem as consequências
lógicas da cura.
Esse afeto de passe causa efeito, o ricochete do Não Há [Y A PAS] ao Há
Um [Y a d’l’Un], nas análises que conduzimos, no dispositivo do passe, na
transmissão, em um cartel, toda vez que uma letra/carta [lettre] chega ao
seu destino: um eco no em-corpo [en-corps] ressoa como se dissesse HÁ
ALEGRIA [Y A D’LA JOIE].
2. Os discursos, por sua vez, são “aparelhos do gozo”7 que a estrutura do
significante determina, e é um gozo sempre mais ou menos.
A estrutura do significante que determina os discursos faz laço de um
ao outro, mas não faz relação sexual; mas poderíamos também dizer: o
significante não faz relação, portanto, faz laço.8 É esse real que faz o mundo
girar de um discurso ao outro. Seria preciso ainda levá-lo ao pé da letra [le
prendre au mot]?
Cada discurso tropeça num pas-de-sens [sem-sentido), um impasse; o
LACAN, J. (1972). Conférence à l’université de Milan (le 12 mai 1972). Paris: Édition La Salamandra. Inédito. (“...le micmac entre analystes...”).
4
LACAN, J. (1967). Alocução sobre as psicoses da criança. In: LACAN, J. Outros escritos. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 2003. p. 367.
5
LACAN, J. (1974). Nota italiana. In: LACAN, J. Outros escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.
p. 313-314.
6
LACAN, J. (1976). Prefácio à edição inglesa do Seminário 11. In: LACAN, J. Outros escritos. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 2003. p. 569.
7
LACAN, J. (1972-73). O seminário, livro 20: mais, ainda. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985. p. 76.
8
LACAN, J. (1971-72). O seminário, livro 18: de um discurso que não fosse semblante. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 2009. p. 101. “O discurso começa por haver aí uma hiância. Não podemos
deter-nos nisso, quer dizer, eu me recuso a qualquer posição originária, mas, afinal, nada nos
impede de dizer que é pelo fato de o discurso começar que a hiância se produz. Isso é totalmente irrelevante para o resultado. O certo é que o discurso está implicado na hiância, e que,
como não existe metalinguagem, não pode sair dela”.
3
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“produto” de cada “aparelho” falha a verdade do gozo, sua existência, que
sustenta seu dizer inicial, e é outro discurso que revelará seu sentido. Em
cada um, algo sempre volta ao mesmo lugar e faz com que isso não gire
tão bem assim; para escapar do impasse ou do ronronar, é preciso saltar,
dar esse “passo de real”9 para que um Dizer outro produza um passo de
sentido de forma outra,10 funde um outro discurso.
Há quatro “boas” maneiras de fazer isso, isto é, de um semblante ao outro,
precipitar e ordenar um laço novo que desse sentido ao gozo: comandar, demandar o desejo, canalhar o astudado, enfim, causar, “interpelar o sujeito”.11
Se cada um dos discursos implica uma ética própria, é porque cada um
deles propõe um tratamento do gozo, portanto do real, portanto do “não
há” [il n’y a pas] que regula suas condutas. A ética do psicanalista coloca
o saber no lugar da verdade, sua posição do inconsciente como real valida
seu ato e constitui sua garantia.
O discurso psicanalítico e o ato que o assina predisporiam à alegria...
como é possível jubilar-se assim, fazendo-se de rebotalho?
A lógica de sua estrutura evidencia que a constatação do significante
como Um ímpar, permite passar ao ato e propor em seguida o objeto a como
semblante que causa: “Na estrutura da equivocação do sujeito suposto
saber, o psicanalista, no entanto, tem que encontrar a certeza de seu ato e
a hiância que constitui sua lei”.12
É nesse passe de mágica que se ultrapassa o horror de topar com o saber
sem sujeito e se passa ao entusiasmo que faz ato. No século VI, o “transporte divino”, que sugere a etimologia de entusiasmo, passa a denotar “o
transporte e a exaltação do poeta sob o efeito da inspiração”, e, no século
XVII, “o ímpeto que impulsiona a agir com alegria”.13
Esse transporte inspira nosso ato que confere o impulso e o sopro àqueles que escolhem não mais somente suspirar e que se engajam conosco
nesse discurso onde quem comanda é esse objeto incômodo, rebotalho da
humanidade.
É do impasse do sujeito suposto saber e do salto que ele implica que se
funda a garantia que encontramos no Discurso do Psicanalista, ou seja,

LACAN, J. (1970). Radiofonia. In: LACAN, J. Outros escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. p. 444.
LACAN, J. (1972). O aturdito. In: LACAN, J. Outros escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. p.
481. “Percebe-se por aí que o sentido só se produz pela tradução de um discurso em outro”.
11
LACAN, J. (1970). Radiofonia. In: LACAN, J. Outros escritos, op. cit.
12
LACAN, J. (1967). O engano do sujeito suposto saber. In: LACAN, J. Outros escritos. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 2003. p. 339.
13
REY, A. Le Robert – Dictionnaire historique de la Langue française. Paris: Le Robert, 1995.
9
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naquilo “que implica o discurso analítico, a saber, um uso um pouquinho
melhor do significante como Um”.14
3. No mundo, nas curas, assim como no grupo analítico, os Discursos
fazem a roda: um passo para a frente, um passo para trás; tudo bem, desde
que topem e tropecem em sua própria impotência, pois pior seria enviscar-se
no Discurso do Capitalista, que contamina todos os laços até fazer a roda
descarrilar e bloquear o aparelho de gozo que regula os desejos.
Tropeçar pode dar a eles a oportunidade de saltar, é uma chance de pegar
ou largar, de mudar de razão, uma chance de elevar, assim, a impotência
ao impossível, isto é, dar “passo de real”.15 Há males que vêm para bem:
“é somente ao acuar o impossível em seu último reduto que a impotência
adquire o poder de fazer o paciente transformar-se em agente”.16
Esse “passo de real” que pode fazer passe, provém da responsabilidade do
Discurso do Analista, é por esse viés que ele entrou na roda e é assim que
ali permanecerá. O Discurso do Psicanalista revelou o sentido do discurso
da histérica e dos outros em sua sequência; o não sentido, o impasse de
sua louca esperança procede do real da estrutura de onde o ato do analista
toma o lugar: “Note-se que esse passo, ele o estabelece pelo próprio ato
com o qual ele avança; e que é ao real do qual esse passo faz função que
ele submete os discursos que põe no passo da sincronia do dito”.17
Cada passagem de um discurso ao outro é um franqueamento, pois ela
se produz a partir de sua impossibilidade revelada pela impotência de sua
produção. Do pior ao dizer [du pire au dire], dizia Lacan; é esse real que faz
um Dizer novo embarcar num novo amor, um novo laço, e funda a mudança
de Discurso: “há emergência do discurso analítico a cada travessia de um
discurso ao outro”.18
Quando o Dizer advém, ele é um acontecimento, um risco, pois é preciso
saltar, sem qualquer garantia.
Para saltar, é preciso suportar um instante de ficar suspenso no vazio. A
natureza do humano tem horror ao vazio, mas o analista saltimbanco sabe
fazer disso uma razão para si, que podemos escrever réson, como Francis
Ponge, para disso recolher o eco. Além dos bancos onde os antigos gregos

LACAN, J. (1972). Conférence à l’université de Milan (12 de maio de 1972). Paris: Édition La Salamandra. Inédito.
15
LACAN, J. (1970). Radiofonia. In: LACAN, J. Outros escritos, op. cit., p. 444.
16
Ibid., p. 446.
17
Ibid., p. 444. “Notons que ce pas, il l’établit de l’acte même dont il l’avance; et que c’est au réel,
dont ce pas fait fonction, qu’il soumet les discours qu’il met au pas de la synchronie du dit.”
18
LACAN, J. (1972-73). O seminário, livro 20: mais, ainda, op. cit., p. 27.
14
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praticavam a usura e o comércio de dinheiro, a despeito dos bancos do
Capital, o analista saltimbanco dá piruetas ali interpretando “o que perdura de perda pura ao que só aposta do pai ao pior”,19 e suspira a torto e a
direito, e poderia, no fim das contas, seguir o lance do real e nela encontrar
um bom respiro.
Há alegria [Y a d’la joie] a partir do Discurso do Analista, pois ele deduz
que, ao levar em conta o conjunto vazio, pode se nomear como Um.
As “intrigas entre analistas”, “a obscenidade do grupo”, os impasses do
discurso que nos chateiam tanto, procedem do “real em jogo na formação
analítica”.20 Esse saber bem que poderia não ser esquecido; a Escola, ou
seja, o passe sempre recomeçado, seria sua garantia. A lição do passe é que
Há Um [Y a d’l’Un] pode fazer laço: isso desperta nossa curiosidade quando
escutamos o que nos ensinam os AE. Isso poderia nos “inter-essar”21 mais, e
fazer laço inter-sintoma, como indica Soler,22 pois, segundo o princípio retomado por Lacan, quanto mais santomens [sainthomes] somos, mais rimos.23
“Enfim, essa chance, ponhamo-la sob o signo dos pequenos acasos –
mais, ainda”.24

LACAN, J. (1973). Televisão. In: LACAN, J. Outros escritos, op. cit., p. 543.
LACAN, J. (1967). Proposição de 9 de outubro de 1967 sobre o psicanalista da Escola. In:
Outros escritos. Rio de Janeiro: Zahar, 2003, p. 249.
21
LACAN, J. Joyce, o sintoma. In: LACAN, J. Outros escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.
p. 542-543.
22
SOLER, C. O que faz laço. São Paulo: Escuta, 2016.
23
LACAN, J. (1973). Televisão. In: LACAN, J. Outros escritos, op. cit., p. 519.
24
LACAN, J. (1972-73). O seminário, livro 20: mais, ainda, op. cit., p. 159.
19

20
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A Mulher e o Real
•

Beatriz Helena Martins de Almeida1
Em 2018, instituímos a Rede de Pesquisa Psicanálise e Feminilidade do
Fórum do Campo Lacaniano – São Paulo. Já nas primeiras discussões, ao
ler alguns textos freudianos acerca da feminilidade, questionou-se se alguns
temas não estariam ultrapassados, especialmente quando tomados pelo viés
“sociológico”. Sem dúvida – e é preciso dizê-lo – a psicanálise avançou. No
entanto, é curioso notar como algumas premissas permanecem tão atuais,
cujas evidências observamos na clínica.
Como ponto de partida, cabe ressaltar que a sexuação nos seres falantes,
tanto para Freud como para Lacan, não é um dado natural tributário da
biologia. Tampouco, embora a anatomia tenha crucial importância nas identificações e nas posições sexuadas dos seres falantes, ela não é o destino.
As questões de gênero, tão em voga na contemporaneidade, atestam-no.
Até o final de sua obra, Freud se perguntara sobre o que quer uma mulher;
perguntava-se sobre qual caminho conduziria a menina à feminilidade,
uma vez que a menina tem na mãe seu primeiro objeto de amor e que
está inscrita na primazia do falo. Freud tratava dessa questão analisando
as passagens da menina pelos complexos de castração e de Édipo. E o fez
também buscando localizar o que seria próprio para cada sexo, seja pela
masculinidade, seja pela feminilidade, isto é, por sua diferença.
Minha proposta – no presente texto – não é retomar todos os pontos dos
processos de identificação e sexuação no homem e na mulher, mas fazer
um recorte que permita articular, na teoria da identificação ao tipo ideal
de seu sexo (em Freud) e na teoria da sexuação (em Lacan), alguns tópicos
no que concerne ao particular do gozo da Mulher, tópicos que possam nos
levar a articular algo do Real e de suas consequências para a direção do
tratamento pela psicanálise.
De modo geral, Freud partia da premissa de uma única libido, a masculina, e da valência fálica para homens e mulheres; além da disposição à
bissexualidade em ambos os sexos.
1

Psicanalista, membro de Escola – IF-EPFCL-FCL-SP.
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Para Freud, era de grande relevância que tanto meninos como meninas
encontram na mãe o primeiro objeto de amor. O menino tem a mãe como
objeto de amor e rivaliza com o pai. A descoberta de que existem seres
desprovidos de pênis e o consequente temor da castração leva o menino a
renunciar ao objeto de amor e precipita a conclusão do complexo de Édipo,
renunciando à mãe e identificando-se ao pai, com a promessa de ter os seus
próprios objetos, uma mulher para si – que não a mãe – no futuro. Como
diz Lacan, ele leva os títulos no bolso.
A situação da menina é bem mais complexa, pois a descoberta da falta de
pênis nela e em sua mãe, e em algumas outras, força a menina a deslocar o
objeto de amor da mãe para o pai, sendo, portanto, pela castração que ela
faz sua entrada no complexo de Édipo, de conclusão bem mais difícil para
ela. Para grande decepção da menina, a mãe é percebida como não tendo
pênis, sendo, assim, desvalorizada. A menina também se decepciona porque
sua mãe não a proveu do falo, e por isso a hostiliza. Cabe dizer que essa
posição da criança será recalcada e, portanto, estamos tratando de processos
inconscientes. Freud apontava uma conclusão bem mais difícil na menina,
não somente pela substituição de objeto de amor da mãe pelo pai, mas
também porque nota clinicamente que ela não abandona completamente
essa relação com a mãe, profundamente ambivalente, investida de amor e
de ódio. A mãe nunca cai completamente: essa operação de deslocamento
deixa um resto insolúvel, que pode retornar como desvalorização de si, da
mãe e de outras mulheres, como reivindicação fálica e como insatisfação,
posição subjetiva que denominamos histeria.
O complexo de castração da menina também se inicia com a visão
do outro genital. Ela imediatamente percebe a diferença e - é preciso admiti-lo - também a sua importância. Ela se sente gravemente
prejudicada e muitas vezes declara que gostaria de “também ter algo
assim”, e cai vítima da inveja do pênis [Penisneid], que deixa marcas
indeléveis em seu desenvolvimento e na formação de seu caráter, e
mesmo no caso mais favorável não será superada sem um extremo
dispêndio psíquico. (FREUD, 1933/2019, p. 329)
Certamente o afastamento em relação à mãe, sem dúvida não
ocorre de uma só vez, pois a menina considera a sua castração
primeiramente como uma infelicidade individual e somente aos
poucos ela a estende a outros seres femininos e, por último,
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também à mãe. Seu amor relacionava-se à mãe fálica; com a
descoberta de que a mãe é castrada, torna-se possível abandoná-la como objeto, de maneira que passam a prevalecer os
motivos de hostilidade, que há muito se vinham acumulando.
Isso significa, portanto, que através da descoberta da falta de
pênis a mulher é tão desvalorizada pela menina quanto pelo menino, e mais tarde talvez também pelo homem. (Ibidem, p. 331)

É interessante que Freud listou uma série de acusações que aparecem
nas reminiscências das mulheres que escuta em análise em relação às
suas mães, destacando, especialmente, a acusação de que não teriam
sido suficientemente amamentadas por suas mães; o desmame ganha
uma particular importância na subjetivação dessas mulheres, que
reivindicam mais “substância” de suas mães. Freud nota, na clínica,
que algumas mulheres declaram que a mãe seria tóxica, no sentido
metafórico, podendo chegar, em casos de psicose, até o delírio de
envenenamento por parte da mãe. Freud lê nessas queixas, pelo fato
de a mãe ter sido a primeira pessoa que cuidou e nutriu o bebê, uma
projeção, num encadeamento que passa pela nutrição-amamentação,
pelo desmame até a intoxicação-envenenamento – metafórico nas neuroses e imaginário nas psicoses –, oriundos da ambivalência amor-ódio
pelo objeto materno.
Com esse passo no desenvolvimento, não se trata de uma simples
troca de objeto. O afastamento em relação à mãe ocorre sob o signo
da hostilidade; a ligação com a mãe acaba em ódio. Um ódio dessa
espécie pode tornar-se extremo e durar a vida toda; […] uma parte
dele, via de regra, é superada, e outra parte persiste. […] Ouvimos,
então, uma longa lista de acusações e reclamações contra a mãe, que
devem justificar os sentimentos hostis da criança. (Ibidem, p. 325)
À retirada do seio [desmame] talvez também esteja ligado o medo do envenenamento. O veneno é o alimento que faz uma pessoa adoecer. (Ibidem, p. 326)

No tocante à feminilidade, gostaria de privilegiar em Freud as elaborações sobre a ambivalência da menina em relação à sua mãe, e a
dialética amor-ódio na qual se vê concernida.
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A distinção anatômica [entre os sexos] precisa imprimir-se
em consequências psíquicas. Mas foi uma surpresa descobrir
nas análises que a menina responsabiliza a mãe por sua falta
de pênis e não lhe perdoa essa desvantagem. (Ibidem, p. 328)
A inveja e o ciúme desempenham um papel ainda maior na vida
anímica das mulheres do que na dos homens. (Ibidem, p. 330)

Freud apontou três saídas para o complexo de castração na menina e para
a consequente “inveja do pênis”:
O descobrimento de sua própria castração é um ponto de viragem
no desenvolvimento da menina. Dele partem três orientações de desenvolvimento: uma leva à inibição sexual ou à neurose; a seguinte,
à alteração do caráter, no sentido de um complexo de masculinidade; e a última, finalmente, à feminilidade normal. (Ibidem, p. 331)
Normalmente, grandes partes do complexo se transformam e contribuem para a construção de sua feminilidade; o desejo apaziguado de
um pênis destina-se a ser convertido no desejo de um bebê e de um
marido, que possui um pênis. (FREUD, 1937/1988, p. 285)

Talvez possamos pensar que Freud não teve êxito em relação à sua questão
sobre o que conduz uma menina à feminilidade porque justamente as três
saídas apontadas por ele são todas saídas pela via do falo, que certamente
reforçam, por um lado, o complexo de masculinidade e, por outro, o sentimento de desvalia nas mulheres.
No entanto, Freud perguntava-se a respeito de um resto inanalisável, que
em alguns momentos chamava de “repúdio à feminilidade”, tanto por parte
de homens como por parte de mulheres. “É estranho, contudo, quão amiúde
descobrimos que o desejo de masculinidade foi retido no inconsciente e que,
a partir de seu estado de repressão, exerce uma influência perturbadora”
(Ibidem, p. 285).
Freud ponderou, inclusive, que “No homem, resta também, da influência
do complexo de castração, uma medida de menosprezo pela mulher, percebida como castrada” (FREUD, 1931/2019, p. 290). Ainda: “O ‘repúdio da
feminilidade’ teria sido a descrição correta dessa notável característica da
vida psíquica dos seres humanos” (FREUD, 1937/1988, p. 285).
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Ainda em Análise terminável e interminável, temos uma conclusão de
Freud (Ibdem, p. 287):
Frequentemente temos a impressão de que o desejo de um pênis [na
mulher] e o protesto masculino [resistência a passividade no homem]
penetraram através de todos os estratos psicológicos e alcançaram
o fundo. […] O repúdio da feminilidade pode ser nada mais do que
um fato biológico, uma parte do grande enigma do sexo. Seria difícil
dizer se e quando conseguimos êxito em dominar esse fator num
tratamento analítico. Só podemos consolar-nos com a certeza de que
demos à pessoa analisada todo incentivo possível para reexaminar
e alterar sua atitude para com ele [repúdio da feminilidade].

É interessante que Freud se depara com essa dificuldade na conclusão
de uma análise, apontando algo de real; no entanto, parece justamente
localizar o “repúdio à feminilidade” como obstáculo à sua conclusão, ou
seja, a cura estaria franqueada justamente a partir de uma re-posição em
relação à feminilidade, como se topar com a feminilidade e assumi-la fosse
o próprio fim.
No tocante à direção do tratamento, partamos da pergunta deixada por
Freud, sobre a saída pela feminilidade, e vejamos como Lacan a aborda.
Antes de avançar pela questão deixada em aberto, é importante esclarecer
o que Freud denomina “falo”, para além do pênis; ou seja, atentemos para
o que representa o conceito de falo na estruturação da sexualidade. O falo
enquanto representante do pênis – órgão genital masculino – comparece
precisamente para simbolizar o órgão que pode faltar onde é esperado. O
complexo de castração aponta justamente para a possibilidade de que se
pode tê-lo ou não, e que se pode perdê-lo. Assim, o falo entra na dialética
do desejo como concernente à falta de objeto, que designa o objeto como
perdido. O falo concerne, então, à castração e ao desejo.
Lacan evidencia a função do falo como operador simbólico, ao articulá-lo
como significante. Precisamente, o significante da falta-a-ser.
Para Lacan (1957-58/1999), o falo é um operador imaginário e simbólico na
constituição do sujeito. O sujeito se constitui na dialética entre “ser” e “ter”
o falo. No primeiro tempo, a criança se identifica ao objeto do desejo de sua
mãe, colocando-se em posição de ser o falo da mãe, já que o falo é o representante imaginário do que falta à mãe. No segundo tempo, o pai intervém
como aquele que interdita a mãe a reintegrar seu produto, a criança-falo,
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deixando esta em suspensão quanto a ser o falo da mãe. Momento este em
que a presença-ausência da mãe aponta para além da criança como objeto
de seu desejo, o que escancara o enigma do desejo: “O que ela quer? O que
sou no desejo dela?” No terceiro tempo, o pai entra em jogo significando o
desejo da mãe, nomeia o desejo materno e franqueia a possibilidade para a
criança de ter o falo como promessa; ou seja, o futuro homem e/ou a futura
mulher poderão ter os seus próprios objetos. Para isso, cada qual precisará
se identificar e assumir um tipo sexual ideal e uma escolha objetal.
Se acompanharmos bem Lacan, em suas elaborações sobre o complexo
de castração, fica evidente que essa operação de significação do desejo
materno pelo pai deixa um resto. Há algo da mulher que não é recoberto
pela mãe e que permanece irredutível à simbolização. Seja porque a mãe
não transmite à filha a significação do sexo feminino, seja porque, na mulher, a solução pela maternidade, como restituição fálica, não dá conta da
questão sobre a feminilidade.
Na travessia do complexo de castração pelos sujeitos neuróticos
– operação da metáfora paterna, como designada por Lacan –, os
sujeitos saem transformados no que tange à realidade, ao ideal e
ao Supereu. O sujeito vê sua realidade conformada pela fantasia:
identifica-se ao tipo ideal de seu sexo, ao preço de uma perda de
gozo no nível do ser; o gozo fica reduzido a um pedaço de corpo, ao
que chamamos gozo fálico. Já as mulheres, essas experimentam o
que Lacan designou gozo Outro, para além do gozo fálico. Gozo que
escapa ao significante, sobre o qual, como indica Lacan, elas não
dizem nem uma palavra. (ALMEIDA, 2015, p. 43)
~~~
A função constitutiva do falo, na dialética da introdução do sujeito
em sua existência pura e simples e em sua posição sexual, é impossível de deduzir, se não fizermos dele o significante fundamental
pelo qual o desejo do sujeito tem que se fazer reconhecer como tal,
quer se trate do homem, quer se trate da mulher.
O fato é que o desejo, seja ele qual for, tem no sujeito essa referência
fálica. É o desejo do sujeito, sem dúvida, mas, na medida em que
o próprio sujeito recebeu sua significação, ele tem que extrair seu
poder de sujeito de um signo, e esse signo, ele só o obtém ao se mutilar de alguma coisa por cuja falta tudo será valorizado. (LACAN,
1957-58/1999, p. 285)
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Independentemente da anatomia, o sujeito, por meio de seu posicionamento
em relação ao falo, pode identificar-se a um tipo ideal masculino ou feminino
e definir uma escolha de objeto sexual. Essa operação psíquica, de onde o
sujeito sai provido de um Ideal de eu, só é possível pelo advento da castração,
que institui o feminino como Outro sexo, como alteridade absoluta. Nesse
contexto ganham sentido os aforismos lacanianos “A mulher não existe”
e “Não há relação sexual”, que apontam para o desencontro fundamental:
não há relação de complementaridade entre os sexos. Considerando-se a
premissa fálica para todo ser humano, o sexo feminino resta como o que
escapa à representação. A mulher não existe porque seu sexo não pode ser
representado. Não há relação sexual entre um homem e uma mulher, porque
cada um, na dita relação sexual, está em relação com o falo e não com o
outro. Estamos todos, neuróticos, remetidos ao falo enquanto significante
da falta. Assim, podemos dizer que as mulheres participam do ordenamento
fálico, muito embora as mulheres sejam “não toda” fálicas, pois seu sexo
não é passível de representação (ALMEIDA, 2015, p. 43).
Portanto, tudo o que é sexual é do registro da linguagem, do significante, ou seja, do falo. Lembremos que, para Lacan, o falo é um significante.
Assim, independentemente da anatomia, a sexuação é uma questão de
significantes e de semblantes.
Lacan propõe o inconsciente estruturado como linguagem. Portanto, a
operação constitutiva do sujeito corresponderia à entrada do ser falante na
linguagem como falado pelo Outro, momento traumático no qual, para fazer-se representar pela linguagem, paga-se com a libra de carne; e o falo, longe
de ser uma positividade, o símbolo de uma potência, inscreve-se como uma
negatividade, como a libra de carne que se perde para aceder à linguagem.
Há uma perda no nível do ser, que corresponde à escolha forçada: “A bolsa
ou a vida!” Para se fazer representar, é impossível fazê-lo por inteiro, essa
operação deixa sempre um resto impossível de passar aos significantes. Não
existe, em toda a bateria dos significantes, o significante último capaz de
recobrir o ser e de responder ao enigma que este coloca. É por isso que o
sujeito emerge como barrado, como dividido pelo recalque, como sempre
escapando a si próprio, deslizando como intervalo entre os significantes;
um sentido evanescente. O sujeito, enquanto falta-a-ser está condenado ao
desejo, cujo objeto metonímico está sempre alhures, é sempre outro. Desejo
impossível para o obsessivo e insatisfeito para a histérica.
A palavra é a morte da coisa. A operação de subjetivação é uma operação
de incorporação pelo simbólico, que recorta o corpo e produz marcas em

Livro Zero

121

sua superfície, como cicatrizes, como bordas que circundam orifícios de
gozo, que a perda do objeto pulsional cavou no corpo: voz, olhar, seios,
fezes, bebês e seus equivalentes. Os significantes recobrem e articulam em
sintomas o furo deixado pelo objeto perdido. O que nos permite entrever
que a repetição sintomática enquanto real é signo da presença do Outro,
do encontro mítico entre objeto e significantes, que não fazem relação. O
campo do objeto e do gozo é heterogêneo ao campo dos significantes e do
sentido. São campos que se recobrem, mas não fazem relação.
Isso supõe admitir o que o sujeito que fala no humano deve fazer
com a inaptidão da linguagem para apreender o real, que responderia
à questão do que ele é. Não há conexão entre o simbólico e o real.
Lacan designa essa realidade do sujeito como “substância gozante”.
O desejo é o efeito do encontro desta substância perdida no simples
fato de falar. Daí a inexistência da relação sexual: não há relação
sexual entre o simbólico e o real, e, portanto, entre os sujeitos que são
representados pela linguagem que o real encontra entre um homem
(o $ falante) e uma mulher (que dá carne a esse real que ex-siste no
simbólico). (SAURET, 2018, p. 196)

Esse resto impossível de simbolizar é da ordem do real. Uma das maneiras
de dizer da Mulher que não existe.
Lacan, no seminário Mais Ainda (1972-73), escreve as “fórmulas da sexuação” em duas colunas, uma correspondente ao lado “Homem” e outra
correspondente ao lado “Mulher”, cada lado articulando seus modos de gozo.
Do lado “Homem”, Lacan localiza o gozo fálico, que vale para “todo homem”, é o lado do universal. Pela lógica, o universal funda-se pela exceção,
cujo exemplo é o “pai da horda” freudiano que, como exceção, é aquele que
pode gozar de todas as mulheres. Esse pai funda o conjunto universal de
todos os homens, interditados e ordenados a funcionar segundo a norma
fálica, sofrendo uma perda de gozo do ser que os restringe ao gozo fálico.
Logicamente, esse é o lado do “Existe Um que goza de todas as mulheres”
e do “Todo homem está na função fálica”.
Do lado Mulher, Lacan localiza o Outro gozo, o gozo não redutível
à significação, o gozo no corpo, do qual elas não dizem nada, e só se sabe
que elas o experimentam. A mulher participa do gozo fálico, pois o falo é,
por excelência, o ordenador da sexuação, mas há algo dela que está além,
um gozo suplementar, o Outro gozo. Desse lado não existe A Mulher da
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exceção que fundaria o universal, que fundaria o conjunto das mulheres. Se
não há universal, a mulher é, portanto, contada uma a uma. Esse é o lado
da alteridade, da diferença absoluta, da singularidade, do que não se deixa
coletivizar pelo significante. Do ponto de vista lógico, desse lado temos a
negação do quantificador: “Não Existe A Mulher” e “Não toda mulher está
na função fálica”.
Daí a afirmação de que entre Um (Um da exceção) e Outro (Outro sexo)
não há relação sexual, pois não há reciprocidade, não há proporção, não
há complementaridade entre o Homem e a Mulher.
O lado Homem é o lado dos significantes, balizado pelo significante falo.
O lado Mulher é o lado do objeto, em que se evidencia que não há o significante do Outro sexo. Portanto, a relação entre um homem e uma mulher
só é possível no nível dos semblantes. E o amor pode fazer suplência à
inexistência da relação sexual.
Lacan (1971/2009, p. 34) diz que a mulher, como Outro Sexo, apresenta-se como a hora da verdade para o Homem, na medida em que representa
o horror da castração. Freud apresentou esse ponto de encruzilhada da
descoberta de seres desprovidos de pênis como o fenômeno que introduz
o complexo de castração e que pode ter como consequência o “repúdio à
feminilidade”. Lacan diz que “o que se costuma empacotar como complexo
de castração” é o horror da verdade que se apresenta quando do levantar
do véu. Sob o véu da fantasia não há nada.
Lacan (Ibidem) diz que a instância do inconsciente representa o horror da
Verdade da disjunção entre gozo e semblante. Assim, a histérica se abriga
desse horror pelo viés do falo, ela se faz de falo.
		
A histérica foge do irrepresentável da feminilidade. Põe-se ao abrigo
no falo e se reveste dele como de uma carapaça. Ela não tarda, certamente, em sentir essa armadura fálica como uma prisão. […] O que
uma mulher quer é que alguma coisa advenha ao lugar deste significante faltoso, que um ponto de apoio lhe seja fornecido precisamente
lá onde o inconsciente a deixa abandonada. (ANDRÉ, 1986, p. 284)

Lacan, em O aturdito (1972/2003, p. 465), apontou a “devastação que
constitui, na mulher, em sua maioria, a relação com a mãe, de quem, como
mulher, ela realmente parece esperar mais substância que do pai”. No seminário O sinthoma (1975-76/2007, p. 98), acrescentou que o homem pode ser
uma devastação para uma mulher – no mínimo, uma aflição –, pois, como
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não há equivalência entre os sexos, uma mulher é um sintoma para todo
homem, enquanto, para uma mulher, o homem pode ser uma devastação.
A mãe pode ser devastadora para a filha na medida em que não lhe
transmite nada que assegure seu ser. É por essa via que ela pode
esperar que um homem finalmente lhe revele sua verdade, mas a
verdade se mostra em sua face de horror, eis a devastação. A levantada de véu não mostra nada além do desvelamento do engodo da
fantasia e da evidenciação de um gozo opaco, não redutível ao falo
e refratário à representação. A suspensão dos semblantes fálicos
revela o horror da verdade que pode se apresentar como devastação.
(ALMEIDA, 2018, p. 31)
O problema que se coloca para a histérica é que ela busca subjetivar
aquilo que, do corpo e do gozo, escapa à inscrição fálica, justamente pelo modo fálico, ficando assim presa num ciclo infernal,
conformado pela fantasia, já que é pelo significante que busca
responder pela impossibilidade de significância. (Ibidem, p. 32)

Soler (2002, p. 167) aponta a direção: a feminilidade não se alcança pelo
simbólico, mas pela experiência, no nível do corpo. Ser o sintoma.
A greve histérica em uma mulher é a negação a ser um sintoma-mulher. A
histérica quer parecer uma mulher, “mariposear” como uma mulher, mais
que a outra, ainda melhor na comparação, porém, ser o sintoma-mulher, é
outra coisa! O sintoma-mulher se joga ao nível do corpo.
Talvez possamos deduzir, dessa definição, como a posição “sintoma-mulher”
é solidária ao discurso do analista, a mulher sintoma encarnando o objeto
de gozo – não toda fálica – para um parceiro dividido por seu desejo, cujo
saber sobre a verdade mentirosa permite suportar que não há proporção
entre os sexos. Despojada do Ideal, pode ocupar um lugar marcado pelo
traço que a faz singular; nem melhor, nem pior, uma entre outras. Abre-se
um passo, ainda que contingente, do ficar a desejar para o gozar da vida.

		

Fig 1 Discurso do analista
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A direção do tratamento na neurose pode incluir uma operação de esvaziamento da consistência imaginária da Mulher. Ir da Mulher que não
existe em direção à assunção de uma mulher. Do impossível ao contingente,
uma mulher, não-toda na função fálica, mas única em sua singularidade,
aberta às contingências de criação e de um novo amor.
Talvez possamos situar aqui o passe de Lacan, em relação à questão
aberta por Freud (1937) em Análise terminável e interminável, que localiza
como “um fato biológico, uma parte do grande enigma do sexo”, o que
Lacan chamou de “Real”. Freud advertiu sobre o efeito tanto em homens
quanto em mulheres do “repúdio à feminilidade”, que Lacan localizou
como “a hora da verdade” e como “horror à castração”, cujos efeitos
imaginários podem ir desde a devastação até o extermínio em suas manifestações de ódio.
A política da psicanálise – tanto micropolítica, na análise de uns sujeitos,
quanto na macropolítica de uma época – pode contribuir para que, ali
onde não há nada, cada um possa comparecer com seu traço distintivo
e para que não seja necessário obturar o vazio, mas que o vazio possa
ser evidenciado e franqueado às contingências do encontro e da criação.
Às vésperas do Encontro Nacional da Escola de Psicanálise dos Fóruns
do Campo Lacaniano, cujo tema será Estratégia, Tática e Política da
Psicanálise, e com base na Carta de Princípios de nossa Escola, podemos
enfatizar que a política em que a psicanálise nos orienta não é a política
do Um da exceção, que leva à segregação; mas a política do Há do Um,
que privilegia, no um a um, o traço de singularidade, base de qualquer
política da multiplicidade, da inclusão pela diferença, que a feminilidade
franqueia para os seres falantes de qualquer sexo.
Um pequeno parêntese e duas expressões que marcam indelevelmente
nosso momento político: o “lutar como uma menina” das estudantes secundaristas e o “#elenão” forjado pelas mulheres unidas, cada uma com
o seu, qualquer que seja, ele não!, numa franca resistência ao retorno do
totalitarismo, sempre à espreita, no discurso capitalista disfarçado de
promessa de liberdade neoliberal.
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A dificuldade de uma criança
em sustentar uma posição
subjetiva (desorganização
psíquica)
•

Sabrina Vicentin Plothow
Lacan (1949/1998b) destaca que o sujeito é uma noção que não coincide
com as noções do Eu ou da personalidade, mas uma instância psíquica inconsciente que constrói-se desde o início da vida de uma criança, a partir
de um campo social preexistente – a história de um povo, de uma família,
do desejo dos pais – e também a partir dos encontros, intercorrências e
acasos que incidem na trajetória singular da criança. Do campo da cultura e
da linguagem, virão as chaves de significação em torno das quais a criança
deverá construir um lugar único no mundo.
Pierre foi encaminhado por uma psicanalista assim que completou três
anos de idade. A mãe demonstrava preocupação em relação às diversas
dificuldades apresentadas por seu filho, tais como: agitação, autoagressão,
problemas com limites, mania de limpeza, não suportar ficar com a roupa
suja, assim como seu corpo, e diversas outras questões. Ainda de acordo
com a mãe da criança, diante de frustrações ele se agredia com arranhões
e tapas em seu próprio rosto e batia sua cabeça na parede. Ela destaca, inclusive, que o filho já fazia uso das agressões em seu primeiro ano de vida.
A profissional que encaminhou a criança ressaltou que, durante o encontro, Pierre sujou seu tênis e fez uma expressão de chateação; prontamente,
sua mãe retirou um lenço umedecido de sua bolsa e limpou o calçado da
criança, até que ficasse completamente sem sujeira. Outro ponto presente no
relato dessa profissional destaca que, ao longo da entrevista, ficou bastante
evidente que a criança apresentava dificuldades na fala, algumas vezes
infantilizada e muitas trocas de letras e sílabas. Apesar disso, a mãe não
comentou sobre essa dificuldade, mas a profissional a interroga sobre tal
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aspecto e Rafaela diz que Pierre aguarda na fila de espera de um hospital
universitário para atendimento com fonoaudiólogo.
Lacan (1945/1998a) coloca que o inconsciente se situa pela temporalidade
lógica como um lapso de tempo, destacando três diferentes formas de apresentação do tempo: o instante de ver, em que se vê com fulgor, quase da
ordem do instantâneo; o tempo de compreender, em que é possível alguma
compreensão ou simbolização, que demanda espera, carece de tempo; e
o momento de concluir, em que se apresenta de modo constitutivo para a
conclusão que pode levar a uma certeza.

Instante de ver
Rafaela entrou em contato e, ao telefone, acordamos uma data para que
viesse sozinha. Na ocasião, ela relatou bastante insegurança sobre a maternidade, pois todos interferiam em sua relação com Pierre e no modo com
o qual ela o educava, sentindo-se julgada por eles. Perguntei a quem ela se
referia por todos, ao que respondeu que algumas pessoas de sua família,
principalmente sua mãe, que era extremamente invasiva e diversas vezes
a desautorizava diante de Pierre, como quando tentava se impor, mas acabava desistindo.
Rafaela e o pai de Pierre estavam separados havia cerca de dois meses,
mas ainda moravam na mesma casa. Ela comenta que o pai achava besteira
levar a criança ao psicólogo. Enquanto falava sobre estar sozinha contra
o mundo para criar seu filho, Rafaela chorava e dizia que tinha medo de
perder o controle em relação a Pierre.
Nos encontros iniciais com a criança e sua mãe, enquanto ela falava sobre
ele, Pierre brincava com os brinquedos do consultório e alternava com o
colo de Rafaela, onde permanecia por alguns momentos. Pierre apresentava
extrema dificuldade em separar-se de sua mãe, impossibilidade que permaneceu por algumas semanas (meses). Eu marcava essa dificuldade para ele
pontuando o quanto era difícil deixar sua mãe, largá-la ou descolar-se dela.
Algumas vezes, quando proposto que a criança entrasse sozinha enquanto
sua mãe aguardasse na sala de espera, Pierre esperneava, colava no corpo
dela, chutando e jogando objetos. Agredia-se, e Rafaela tentava impedi-lo
com palavras e contenção física.
Pierre apenas se acalmava quando era proposto que sua mãe entrasse
junto. E assim foi por diversas sessões. Foi preciso sustentar o espaço para
possíveis elaborações de Pierre e de Rafaela, que também não conseguia
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separar-se de seu filho. A criança mantinha suas birras de modo prolongado,
mas após diversas pontuações sobre essa dificuldade, foi aceitando separar-se
da mãe. Pierre usou várias estratégias na tentativa de lidar com a separação
que permitiram um giro em relação à simbolização da ausência materna.
Em “Duas notas sobre a criança”, Lacan (1969/1986) destaca que “os
sintomas da criança se encontram na situação de responder por aquilo que
há de sintomas na estrutura familiar”.
O que apareceu com frequência e esteve presente durante o acompanhamento de Pierre foi sua necessidade de se manter colado em sua mãe através
do que Winnicott (1990) chama de objeto transicional, pois ele apenas topava
entrar e ficar na sala sem ela, se levasse consigo algum brinquedo que trazia
de sua casa. Tornou-se um ritual, a criança chegava com sua mãe, deixava
com ela a chupeta e pegava um ou dois brinquedos que, por diversas vezes,
nem usava durante as sessões, mas não se esquecia de levá-los quando ia
embora. Algumas vezes, a criança se recusava a entrar sem sua mãe, mas
foi se tornando cada vez mais rara essa recusa.
Lacan, ao traduzir o texto winnicottiano sobre o objeto transicional, faz
uma crítica acerca de tal conceito, em que Winnicott explora a fronteira
entre o campo interno e o externo. Lacan inclui a importância de considerar
a noção da falta de objeto. Tal falta se configura de modo central na relação
entre mãe e bebê. Lacan envia, então, uma carta a Winnicott destacando
que o lugar que é ocupado pelo objeto transicional é considerado por ele
como o lugar da falta, nomeado como objeto a. De acordo com Klautau e
Souza (2003, p. 4),
Para o entendimento do lugar ocupado pelo objeto a na teorização lacaniana, torna-se necessário uma breve incursão à formalização dos conceitos de
alienação e separação exposta no seminário de 1964. [...] Seguindo a teoria
matemática, Lacan postula dois conjuntos: do lado esquerdo situa o conjunto
do sujeito, do lado direito o conjunto do Outro e no meio uma interseção. A
novidade apresentada por Lacan consiste justamente no tratamento dado
à área de interseção. Conforme a lógica matemática, a interseção de dois
conjuntos isola o que há de comum, ou seja, os elementos que pertencem
a ambos os conjuntos. A formulação lacaniana não segue tal lógica. De
acordo com Lacan, entre o sujeito e o Outro, há uma interseção formada
não pelo que pertence aos dois conjuntos, mas sim por aquilo que falta em
ambos os conjuntos: a falta proveniente do sujeito é recoberta por uma falta
encontrada do lado do Outro. A sobreposição dessas duas faltas forma uma
única lacuna que é condensada sob a forma de objeto a. O objeto a deve
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ser entendido como uma letra colocada no lugar de uma falta, não para
preenchê-la, mas para nomeá-la como tal.
Certo dia, Pierre entrou com a chupeta para o atendimento e, assim que
percebeu que estava com o objeto, me entregou e disse que se esqueceu
de deixar com sua mãe. Algumas semanas depois, ele entrou novamente
com a chupeta e a esqueceu no consultório na hora de ir embora, foi sua
mãe quem se lembrou do objeto e voltou para buscá-lo. Na sessão seguinte,
após minha sugestão, a criança aceitou deixar um carrinho muito estimado
junto com os brinquedos do consultório. Assim, Pierre começou a poder
se separar de seus objetos, que tinham ligação com sua mãe, mas ainda
aparecia a dificuldade em separar-se dela, mesmo que os episódios fossem
mais raros e brandos. Em outra ocasião, ao brincarmos com massinha de
modelar, Pierre pediu para levar a massinha para casa, e o fez. Esses eventos
foram aparentemente decisivos para a possibilidade de separação. Logo, a
criança não mais precisou entrar com um brinquedo nos atendimentos. E
largou a chupeta.
Em outra situação, ao tocar o interfone do consultório, Pierre dizia que
era Rafael. Na primeira vez, perguntei por que Rafael; segundo a mãe, se
tratava do nome do tio materno (irmão caçula de Rafaela). Nas vezes seguintes que isso ocorreu, eu fazia comentários dirigidos ao Pierre, como
“Nossa, eu estava esperando pelo Pierre!”, ou “Você não é o Pierre?”, e ele
respondia, nesses momentos, que ele era sim o Pierre. Aos poucos, o Rafael
foi desaparecendo e o Pierre foi surgindo.
Essa possibilidade de separação de sua mãe não se sustentou. Ao longo
do tratamento, Pierre retrocedeu, voltou a sofrer em demasia a separação,
pedindo que a mãe entrasse ou, então, que ele entrasse com algum objeto
que trouxesse de sua casa, ainda que eu pontuasse isso. Esse movimento
se repetiu diversas vezes durante os quatro anos de acompanhamento:
Pierre apresentava alguma dificuldade, posteriormente demonstrava alguma elaboração, mas voltava a retroceder, deixando de sustentar alguma posição que parecia se instalar. Assim Pierre seguiu em tratamento,
avançando e retrocedendo.
Fingermann (2008, p. 61) pontua que “o laço com o outro que causa o
sujeito é um laço duplo de alienação e separação. Verificar o laço não é
simplesmente verificar a alienação”, também é possível verificar a separação. Portanto, não basta que a presença seja toda, assim como também
não é suficiente e tampouco necessário que a ausência seja plena, é preciso
que haja a alternância para que o sujeito possa emergir. O que Fingermann
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(2008, p. 61) coloca é que “uma mãe suficientemente boa é uma mãe que se
oferece em alienação, mas também suporte, nos dois sentidos, à separação”.
É importante que a mãe ou o adulto cuidador não responda apenas com
presença ou apenas com ausência à criança. É fundamental que a mãe
também possa elaborar tal alternância em relação a seu filho. Assim, a
partir da frustração da separação que a criança vive, quando sua mãe se
ausenta, ela pode criar recursos para suportar sua angústia, apoiada no
que tem de recordação da experiência prazerosa com a mãe, chegando a
alucinar a sua presença, o seu cheiro ou a sua voz.

Tempo de compreender
Assim como com sua mãe, Pierre também se colava ao que as outras
pessoas diziam sobre ele, se mantinha colado na fala do outro. Exemplo
disso é que seu pai lhe dizia constantemente que ele era menino e não podia
brincar com coisas de menina, como de boneca, panelinha e coisas que
fossem cor-de-rosa. Pierre demonstrava nojo quando encostava em algo do
consultório que fosse rosa, dizia coisas como “Eca, isso é coisa de menina”,
“Tó, você brinca com isso aqui, que é coisa de menina”. Entre diversas
intervenções, uma que teve efeito mais significativo foi quando eu estava
vestida com uma camisa azul e brincávamos com um jogo de tabuleiro.
Ele me entregou um bonequinho rosa, que seria meu personagem no jogo,
e escolheu o azul para ele. Então reclamei: “Ah não, hoje eu quero jogar
com azul, você que escolha outra cor!”, ele então disse que rosa era cor de
menina e azul, cor de menino, pois ele era homem. Eu falei, pois é, mas
você viu que eu estou vestindo azul hoje? Quer dizer então que não pode?
Ele respondeu “Ah, pode”, e então pedi para me dar o azul e que ele podia
usar o rosa. Assim, ele flexibilizou sua rigidez em relação aos brinquedos
e à sua forma de brincar.
Ao mesmo tempo que a criança não apresentava a consolidação de seus
avanços, a família também não, assim como a escola, que às vezes demandava por socorro por não saber o que fazer com Pierre ou nada solicitava,
quando aparentemente Pierre ia bem, ou seja, quando a criança não lhes
dava trabalho.
Pierre também se colava ao que ouvia de alguns professores em sua escola,
que diziam que ele era atentado. Diante de frustrações, como a dificuldade
em escrever ou quando perdia jogando comigo, ele logo repetia “Ah, eu
perdi porque sou atentado”, ou “Eu não sei escrever porque sou atentado”.
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Eu lhe perguntava quem dizia isso e Pierre apontava que as professoras o
chamavam assim. Perguntei ainda se mais alguém dizia isso, e ele disse que
também algumas crianças de sua escola. Eu intervinha aí, valorizando suas
conquistas e ganhos, assim ele ficava mais contente, podendo aos poucos
ir se descolando desse significante.

Momento de concluir
Final do tratamento. Antes das férias de fim de ano, Rafaela escreveu, por
mensagem, apontando que não levaria mais Pierre para o tratamento, pois
ele estava melhor e, além de não conseguir mais manter os pagamentos
do tratamento de seu filho, o pai também achava que ele não precisava.
Pierre não teve oportunidade de se despedir e encerrar esse processo
que transcorreu ao longo de quatro anos, embora eu apontasse a importância
de um encerramento com a criança, já que ela demonstrava sensibilidade
às perdas e mudanças.
Mais uma vez, Rafaela fez uma saída abrupta diante de situações
em que topava com o desamparo, ela rompia os laços repentinamente. Sugeri
então, novamente, que trouxesse Pierre para uma despedida, para que ele
pudesse elaborar essa separação – Rafaela não respondeu mais e também
não atendeu minhas ligações.
Ao longo de todo o acompanhamento, Pierre apresentou esboços de
movimentos que não se sustentavam, aparecendo, então, alguma desorganização psíquica. Assim, a criança avançava e retrocedia. Esse movimento
também aparecia no discurso familiar e escolar de Pierre.
		
Retroação em Freud
Freud nos ensina que as experiências que ficaram para fora das cadeias
de significações apenas ganharão sentido durante a reorganização da experiência anterior a partir de um segundo acontecimento. São necessários
dois momentos para que haja um antes e um depois. Fink (1998, p. 88)
aponta que “o significado do primeiro momento muda de acordo com o
que vem depois”.
As expressões Nachträglichkeit em alemão, a posteriori, no latim, e après-coup, em francês, ou retroação/só-depois em português, estão ligadas ao
que Freud apresenta em relação à noção de temporalidade e de causalidade
psíquica. Laplanche e Pontalis (2001, p. 33) destacam que “Freud acentuou
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desde o início que o sujeito modifica, a posteriori, os acontecimentos passados e que essa modificação lhes confere um sentido e mesmo uma eficácia
ou um poder patogênico” que só podem ser apreendidos no tempo futuro,
ou seja, a posteriori.
Cerca de seis meses após o desligamento de Pierre, a escola em que ele
estudava entrou em contato pedindo ajuda, pois a criança estava reapresentando os mesmos sintomas que foram motivo de preocupação anteriormente.
Isso aponta para a necessidade que Pierre tinha de receber apoio, pois ele
ainda precisava de acompanhamento. Para a surpresa da pessoa da escola
que me procurou, comuniquei que o tratamento foi interrompido pela mãe
havia seis meses.
Apostamos que só em tratamento ele poderia conquistar, a seu modo, a
possibilidade de sustentar sua posição subjetiva, que não dava mais conta
de fazer sem ser acompanhado. Isso porque a criança responde à desorganização psíquica familiar na tentativa de manter-se no laço. Conforme
destaca Lacan (1969/1986) em “Duas notas sobre a criança”, o sintoma da
criança responde ao que há de sintoma em sua estrutura familiar.
Desse modo, a criança se torna o objeto de sua mãe com a função de
revelar a verdade desse objeto, substituindo-o, a criança “satura o modo
de falta em que se especifica o desejo (da mãe), qualquer que seja a sua
estrutura especial: neurótica, perversa ou psicótica. Ela aliena em si todo o
acesso possível da mãe à sua própria verdade, dando-lhe corpo, existência
e mesmo exigência de ser protegida” (LACAN, 1969/1986, p. 2).
Seria Pierre uma criança que se posicionava como objeto ou como sintoma de sua mãe?
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EXTENSÃO DA INTENSÃO

Abertura1
•

Beatriz Helena Martins de Almeida
Convocamos fraternalmente aos sobreviventes de todas as clandestinidades, dos exílios e dos cárceres a dar seu testemunho. A levantar,
entre todos, um grande monumento à dor, ao sacrifício e ao heroísmo
[…]. Para que não se esqueça. Para que se veja desde muito longe.
Para que dê forças. Para que alerte. Para que assinale caminhos.
Rosencof e Huidobro

Estamos aturdidos pelos acontecimentos políticos que marcam indelevelmente o momento presente e o futuro do país, nos fazendo entrever,
nas palavras de Millôr Fernandes, que “o Brasil tem um enorme passado
pela frente”.2
Perguntamo-nos, entre outras coisas, a respeito das consequências para
a psicanálise. Temos compartilhado entre nós notícias, vídeos e posts
vexaminosos com ameaças de controle da Psicologia por deputados da
bancada evangélica. Ameaças de perseguição aos artistas, aos ativistas e
aos psicanalistas, especialmente aos lacanianos, taxados de comunistas.
Ameaças que provocam especulações num cenário de incertezas que
não prescindem de algum futuro para uma avaliação mais segura. No
entanto, já são factíveis e notórios os ataques às universidades públicas
e à educação em todos os níveis. Exemplo palpável é o projeto de lei “escola sem partido”, que já está tramitando no Congresso. Outro exemplo
é o projeto de lei que pretende enquadrar ativismo como terrorismo. O
escopo dos projetos de lei que se anunciam põe em risco a livre circulação
da palavra e do pensamento crítico, indispensáveis à manutenção e ao
avanço da psicanálise.

1
Abertura do XIX Encontro Nacional da EPFCL Brasil: Estratégia, Tática e Política da Psicanálise,
realizado em São Paulo em novembro de 2018.
2
Luis Nassif Online, 31.08.2016.
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Estamos aturdidos também porque, nas últimas semanas , fomos afetados
pelo curto-circuito da palavra que percebemos não alcançar o outro; experiência esta que as semanas do “vira voto” trouxeram à baila. Dar os argumentos, arguir socraticamente, apelar emocionalmente, nada funcionou, nos
deparamos com a impossibilidade de um diálogo “racional”. O fenômeno das
“fake news” apresentou uma ordem discursiva fracassada, enlaçando saber
e verdade na sua pior face de consistência inamovível. Pesquisas mostraram
que 84% dos eleitores de Bolsonaro acreditam no “kit gay” (Pesquisa Ideia
Big Data/Avaaz divulgada em 01/11/2018), apesar de todas as evidências
contrárias e do fato de o falacioso “kit gay” ter sido desmentido por inúmeras
plataformas de verificação de notícias e pela própria Justiça Eleitoral.
As fake news prescindem de autoria. Quem disse? Qual a fonte? Não importa. O referente não importa em nenhuma medida. Ficamos estupefatos
e podemos nos perguntar sobre essa nova ordem discursiva que prescinde
de posições fundamentais aos discursos como ordenadores de gozo no laço
social. Sem autoria e sem referente, o estatuto do saber e da verdade ficam
de algum modo engessados, engendrando um sentimento de anomia social.
Literalmente: cada um por si e Deus por todos!
Penso que algo nos convoca a pensar mais além do Um do totalitarismo,
para o qual respondemos com o “Há do Um” da psicanálise.
Por outro lado, foram nas mesmas semanas do “vira voto” que tantos
grupos se constituíram e compartilhamos novos sambas, compartilhamos
funks, fizemos atos, saraus, gravamos depoimentos, fomos pra rua, choramos e rimos abraçados, conversamos com pessoas que não conhecemos,
passamos do “ele não” ao “ninguém solta a mão”. Uma abertura.
O filme Uma noite de doze anos (em cartaz), do diretor Álvaro Brechner,
baseado no livro Memórias do Calabouço (1987), de Mauricio Rosencof e
Eleuterio Fernández Huidobro (Ñato), conta as memórias dos onze anos, seis
meses e sete dias em que os dois autores e José “Pepe” Mujica, participantes
do Movimento de Libertação Nacional Tupamaros, ficaram presos em regime de solitária, durante a ditadura civil militar uruguaia, de 1973 a 1985.
Logo no começo do filme, com o Golpe, os protagonistas são sequestrados
da prisão comum para se tornarem presos políticos, sendo-lhes imputado
que não poderiam se comunicar com ninguém, nem mesmo com os carcereiros. O silêncio lhes foi imposto como castigo e, na medida em que não
podiam mais ser eliminados pelo sistema – pois diante das organizações
de Direitos Humanos eram considerados reféns do regime –, o isolamento
e o silêncio eram um modo de tentar enlouquecê-los.
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O silenciamento, a interdição do diálogo, lembram em alguma medida a
estrutura das “fake news”, independentemente do burburinho, do diz que
diz, corta-se o circuito da palavra, que não alcança o outro e isola o falante.
As “fake news” nos deixaram falando com as paredes.
Mas quando a humanidade sobrevive no falante, isso insiste e encontra
seus modos de dizer, dizer que não se apaga nem com a morte, como nos
ensinou Marielle, porque a transmissão contribui para a civilização.
Em meio à longa noite escura de doze anos, algo podia-se ouvir de contrabando. Em algumas prisões era possível ouvir conversas dos carcereiros.
Rosencof (escritor, poeta e dramaturgo) encontrou uma via de furar o silêncio, não por acaso, quando a conversa versava sobre uma mulher. O oficial
responsável pela carceragem estava muito interessado por uma mulher, mas
não sabia como abordá-la e se lamentava com um dos carcereiros. Rosencof
aproveitou a oportunidade para aconselhá-lo e se ofereceu para escrever
cartas de amor em nome do oficial, para que ele enviasse à dama. O oficial
aceitou e ficou muito satisfeito com o sucesso que alcançou com a mulher.
Rosencof passou a existir para esse oficial. Assim, os dois, Rosencof e o
oficial, humanizaram-se pela circulação da voz-palavra-letra. Uma carta
que chegou ao seu destino. O efeito desse laço inédito pôde ser recolhido,
como no chiste, a posteriori. O filme é muito sensível em transmitir isso. A
cena é a seguinte: o oficial e um carcereiro escutavam uma animada partida
de futebol pelo rádio e, sutilmente, o oficial aumentou bastante o volume
do rádio para que os prisioneiros, agora humanizados para ele, pudessem
escutar, compartilhando esse prazer tão arraigado culturalmente. Para os
prisioneiros, um deleite. A parede foi atravessada!
Muitos horrores e alguma beleza.
O passe, para o qual a política da psicanálise orienta, pode nos permitir
encontrar os caminhos por onde um dizer alcance o outro.
Um dizer que atravesse paredes.
Gostaria de concluir com o poema de Eduardo Galeano em Celebração
da voz humana 2.3
Tinham as mãos amarradas, ou algemadas, e ainda assim os dedos
dançavam, voavam, desenhavam palavras. Os presos estavam encapuzados; mas inclinando-se conseguiam ver alguma coisa, alguma

3
Na Abertura do XIX Encontro Nacional da EPFCL Brasil assistimos ao vídeo-poema de Fabiana
Cozza, gravado e editado por Vinícius Lopes, no ato-sarau organizado pelos colegas Ana Paula Gianesi e Conrado Ramos no FCL-SP, entre os dois turnos da eleição presidencial em 2018.
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coisinha, por baixo. E embora fosse proibido falar, eles conversavam
com as mãos. Pinio Ungerfeld me ensinou o alfabeto dos dedos, que
aprendeu na prisão sem professor: – Alguns tinham caligrafia ruim
– me disse. – Outros tinham letra de artista.
A ditadura uruguaia queria que cada um fosse apenas um, que
cada um fosse ninguém: nas cadeias e quartéis, e no país inteiro, a
comunicação era delito.
Alguns presos passaram mais de dez anos enterrados em calabouços
solitários do tamanho de um ataúde, sem escutar outras vozes além do
ruído das grades ou dos passos das botas pelos corredores. Fernández
Huidobro e Mauricio Rosencof, condenados a essa solidão, salvaram-se
porque conseguiram conversar, com batidinhas na parede. Assim
contavam sonhos e lembranças, amores e desamores; discutiam, se
abraçavam, brigavam; compartilhavam certezas e belezas e também
dúvidas e culpas e perguntas que não têm resposta.
Quando é verdadeira, quando nasce da necessidade de dizer, a voz
humana não encontra quem a detenha. Se lhe negam a boca, ela fala
pelas mãos, ou pelos olhos, ou pelos poros, ou por onde for. Porque
todos, todos, temos algo a dizer aos outros, alguma coisa, alguma
palavra que merece ser celebrada ou perdoada.

Quando há encontro é que atravessamos paredes.
Obrigada e bom Encontro!
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Pontos impróprios: a extensão
da intensão1
•

Sandra Berta2
Lacan propôs a extensão da intensão para a sua Escola. Ao dizer isso,
referindo-se à formação dos analistas e, em particular, às provas sobre o
devir ou a produção dos analistas, Lacan tomara como referência a matemática, a filosofia da linguagem e suas formulações sobre o ato analítico.
As considerações sobre o ato analítico referem-se à práxis da teoria, em
particular, às elaborações oriundas dos seus seminários contemporâneos à
Proposição de 9 de outubro de 1967. A questão se dividia entre o que produzia
a psicanálise – o psicanalista, o que dele opera, sua função, seu ato – e as
instituições psicanalíticas. Tenho escrito sobre isso no Prelúdio n° 1 para
esse Encontro Nacional.
Retomo apenas para dizer que a intensão é o conceito contido numa expressão que refere a um objeto (ou objetos) o qual constitui a extensão da
dita expressão. Foi também no plano projetivo que Lacan buscara o recurso
da relação topológica entre intensão e extensão: “é no próprio horizonte da
psicanálise em extensão que se ata o círculo interior que traçamos como
hiância da psicanálise em intensão. Este horizonte, eu gostaria de centrá-lo
em três pontos de fuga em perspectiva, notáveis por pertencerem, cada
um deles, a um dos registros cuja colusão na heterotopia constitui nossa
experiência” (LACAN, 1967/2003, p. 261).
Buscara, então, na identidade da intensão aquilo que estabelecia a identidade da extensão e isso por meio da topologia que lhe permitira propor
uma Escola moebiana.
No laço entre intensão e extensão, cabe a pergunta pela atualidade da
Política de nossa Escola orientada pela política do ato psicanalítico. Quer
dizer: temos um horizonte de pontos “impróprios” (assim são chamados
pelas matemáticas os pontos de fuga) que nos permitem orientar? Esses
1
2
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pontos impróprios estão em questão quando debatemos estratégia, tática e
política da psicanálise?
A extensão da intensão põe em questão o que entendamos pela expansão
de um ato que se propaga, ato psicanalítico. Se “a posição do analista tem
que ser rigorosamente conforme a seu ato” (LACAN, 1968-1969/2008, p. 342),
a expansão não dependerá do que agrade ou desagrade a cada um, mas
dos efeitos de uma experiência que se atualiza na direção dos tratamentos
e no tratamento dos laços. Contudo, entendo que se trata da extensão da
psicanálise e não da sua expansão. Extensão como alargamento a tratar
pelas provas que cada analista possa dar na sua prática e na sua relação
com os outros. Afinal, o analista ex-siste, há do psicanalista (contingência).
Lembremo-nos disso. Há do psicanalista em função. O analista em função
responde pelos princípios do poder que enlaçam tática, estratégia e política. É com sua singularidade que poderá pôr à prova os efeitos de real que
lhe afetou e que lhe afeta. Disso, entendo, depende o futuro da política de
nossa Escola. Atualização, portanto, da pergunta pelo futuro da psicanálise.
Em nossa atualidade isso se torna premissa. Um compromisso que destaca
nosso agir a partir do ato que reverbere e determine a acolhida das diferentes
urgências, os vínculos com os colegas de diferentes instituições e mesmo
de diferentes abordagens psicanalíticas. Estamos atrasados, dizíamos no
Fórum São Paulo, faz apenas algumas semanas. Chegamos tarde, diziam
alguns. Isso é um fato, mas não no nível de cada psicanálise a ser conduzida e tampouco no nível da Escola, sempre uma construção que merece
saber que a experiência da psicanálise é um ato a verificar, bem como um
ato por vir. É um fato, também, que no Brasil, nas últimas semanas, houve um movimento de diferentes membros das instituições psicanalistas e
participantes independentes que uniram seus empenhos para tentar virar
um voto para a democracia. Muito de nós sentimo-nos concernidos nessa
tarefa com outros enquanto, no dia a dia de nossos consultórios, continuamos operando a partir de um saber-fazer cunhado por anos, sabendo que
nesse laço a dois que é uma psicanálise o analista é um parceiro que – é
desejável – possa responder: com seu ato (política) com a transferência,
sujeito-suposto saber ou novo amor (estratégia) com a interpretação e suas
diferentes modalidades (tática).
É fato, estamos de cara com os efeitos de massa e, em particular, de um
dos pontos de fugas anunciados por Lacan em 1967: os efeitos da segregação e os campos de concentração (real). Pontos de extraterritorialidalde.
Heterotopia, colocação fora do lugar, êxtima, que nos exige que possamos
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diferenciar os diferentes campos de ação sem perder o foco. Talvez aquilo que
saibamos de nossa extimidade e da alteridade sejam de preciosa serventia.
Em quê? Na possibilidade de transmissão sempre aberta entre a intensão
e a extensão. Porque se sabemos – é uma hipótese – que não há relação,
estamos em um tempo em que o parceiro-sintoma deveria nos orientar.
O Brasil atravessa tempos incertos. Tempos sombrios. Tempos nos quais
resistir significa, em primeiro lugar, elaborar. Elaboração deste tempo em
que a estranheza faz signo. A estranheza e o trauma como encontro com
o fora-de-sentido não nos são alheios. O tratamento, que deles possamos
dar, terá efeitos indeléveis.
Trauma e estranheza estão presentes no filme Uma noite de 12 anos, de
Álvaro Brechner. Esse filme me transmitiu algo que apenas consigo nomear.
Em 1973, no Uruguai, durante a ditadura militar, três militantes Tupamaros
são encarcerados com nove companheiros, durante 12 anos. Nessa longa
noite, a imposição do silêncio é um traço excepcional, um modo de tortura
além das tantas outras que sofreram nesse eterno intervalo das suas vidas.
Em meio ao medo, ao desamparo, ao silêncio, vão se destacando alguns modos de laços, seja entre os três, seja com algum militar com o qual Eleutério
(um deles) se encontra para escrever as cartas de amor que o oficial enviaria
para sua namorada. Alguns testemunhos das ditaduras dão conta de fatos
como este. Mas o que quero destacar é que esse silêncio imposto tem uma
resposta original, eles criam um código com o alfabeto no qual cada letra
tem seu lugar numérico na série. Assim A é um pequeno golpe na parede,
B dois pequenos golpes, C três, D quatro e assim sucessivamente. Com isso
eles conseguem se comunicar sem emitir sons. Um código, simplesmente,
que acolhe a possibilidade da fala não pronunciada, mas dita e que toca
profundamente o expectador, pois, desse modo, os que estão em prisão se
falam e nos falam. Eles transmitem algo de um desejo perante a imposição
totalitária do silêncio.
Lembro a vocês que essa ficção biográfica relata a história de José Mujica,
ex-presidente do Uruguai (2010-2015), Mauricio Rosencof, dramaturgo, poeta,
novelista e diretor de cultura da Prefeitura de Montevidéu (2005), e Eleutério
Fernández Huidobro, político, escritor e ministro de defesa nacional, que
falece depois de um ano do seu mandato na presidência de Mujica. Somos
informados disso na esteira dos créditos.
Esses prisioneiros eram reféns, suas vidas dependiam de qualquer fato
que ameaçasse as Forças Armadas, após o golpe militar de 1973. Eles foram, portanto, reféns políticos e reféns do imperativo do silêncio, ao qual
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subverteram, correndo todos os riscos. Subverteram fazendo nos muros
das celas um horizonte e seu ponto de fuga, no qual um laço é possível.
Lembremos que o oito interior é um laço que passa duas vezes pela linha
do infinito. Entre os muros fechados nos quais poderia fazer-se um circuito
fechado, eles efetuaram um corte. Poesia na ficção biográfica. No horizonte
de vidas radicalmente ameaçadas, eles encontraram os pontos impróprios
(assim chamados os pontos de fuga na matemática) para topologizar os
muros das suas celas.
Nesse dia, depois do filme, ouvi alguém muito próximo me dizer de
suas experiências de clandestinidade: nem sempre o silêncio é imposição
da não-fala. O silêncio pode ser expressão de cuidado. O silêncio pode ser
corte ao abismo para nele não se cair.
Essa observação do silêncio como corte me devolveu à função do analista,
em particular, o silêncio e o corte como interpretação do circuito fechado,
cúmulo de sentido, enigma, portanto. Como assinalar no sentido absoluto –
da ameaça intimamente latente e iminente de um estado de exceção – o valor
do enigma? Indicá-lo aí, esse enigma. Fazer sinal a ele pela via do corte e do
silêncio produtivo. A interpretação (tática) para uma estratégia da transferência.
Nesses tempos sombrios a política da falta-a-ser está posta à prova, em cada
sessão, porque somos obrigados eticamente a não agir com nosso ser, sem por
isso deixar de acolher. Tenho constatado, como em tantas outras ocasiões que,
perante a angústia, é preciso dar espaço à fala, talvez um pouco mais. Isso
para que a fala que carrega as verdades faça ouvir algo da tagarelice que pode
localizar um sujeito aí onde o desespero, insisto, não deixa ouvir. Cavar um
furo (ponto impróprio) no imponente muro da verdade dos acontecimentos.
Fazer um corte aí apostando na transmissão. Extensão da intensão.
Fazer a fala topológica, na elaboração dos lutos e na localização da angústia,
para que se produza a questão do sujeito. Em tempos do traumático, a fala,
tagarela, civiliza. Quando os laços se vêm ameaçados, traduzidos em afetos que
além da angústia podem ser os do desencanto, da decepção, da suspeita, “em
todos os níveis, o sentimento da precariedade dos laços, o horizonte da perda e
de estar indefenso” (SOLER, 2015, p. 13) se generaliza. No Brasil, teremos que
comprovar se é apenas um sentimento ou uma facticidade. Voltar à questão
do sujeito em sua singularidade para que diga o que lhe é particular, isso possibilita o laço social. Intensão da extensão. Fazer ecoar a posição do sujeito aí
onde o traumático se demonstra como reencontro com o fora-de-sentido, bem
como a resposta afetiva do horror, isso possibilita uma elaboração. A mesma
não se dá sem os outros.
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Aqueles que consideramos que, em nosso fazer, há o que opera do
psicanalista, deveríamos saber que contamos com um recurso precioso:
perguntarmo-nos pela transmissão. Nisso não estamos atrasados. Estar às
voltas com o tema da transmissão pode contar a nosso favor.
A transmissão depende do laço na intensão que topologicamante, podemos
supor, será extensão. A transmissão não depende só do que diremos, mas,
em particular, de como escutaremos os outros (nossos analisantes e outros).
Transmissão de uma experiência que se constrói na urgência coletiva e em
cada um, de modos absolutamente distintos. Transmissão que exige o laço.
Porque saber-se só não é o mesmo que sentir-se só.
Para tal – e faço questão de dizer isso publicamente – é preciso prudência,
calma, o que não significa estar paralisados. Uma elaboração coletiva do
trauma não se exime da elaboração daquilo que se fez trauma para cada
um. Extensão da intensão.
É possível que a história dos três prisioneiros nos lembre o tempo lógico
formalizado por Lacan: instante de ver, tempo de compreender, momento
de concluir. Espacialização do tempo, temporalidade topológica para a qual,
espero, possamos contribuir. Na impropriedade, na hetretopia e na distopia
(lembro aqui Julián Fuks) que nos toca viver. Distopia, sim. Lacan estava
certo ao localizar a inquietante estranheza como um avanço do imaginário
no simbólico.
Estejamos alertas. A cuidar-se e a cuidar.
Fazer psicanálise, poesia, política, amor em tempos de cólera, na contingência.
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Política e transferência em um
coletivo de psicanalistas
•

Adriana Simões Marino1
Abordarei o tema da política e da transferência a partir da experiência
com o coletivo da Psicanálise na Praça Roosevelt. Para isso, apoiarei o
desenvolvimento deste texto na concepção lacaniana de significante e sua
invenção do objeto a,cuja articulação aponta para a possibilidade de se
ocupar ocasionalmente certo lugar e exercer uma função em que, de um
modo preciso, um analista pode tornar-se prescindível. Trata-se aqui de
pensar uma forma de fazer política em um coletivo de analistas que seja
condizente com a política da psicanálise.
Com Oury (2009, p. 36), pode-se dizer que um coletivo é uma “máquina
abstrata” que tem como efeito a “transversalidade”, sem ser uma instituição
nem um estabelecimento, mas um tipo de grupo. É uma máquina que permite “tratar a alienação” e que tem a função de “criar um ‘espaço do dizer’”
(OURY, 2009, p. 37, 73). Ainda nos termos desse autor, a “eficácia” de um
coletivo encontra-se na existência de “um circuito de trocas constituído”, com
a liberdade de as pessoas circularem e se exprimirem (OURY, 2009, p. 74).
Outra contribuição sobre essa noção pode ser extraída do que Castoriadis
(1979, p. 85-86) nomeou de “conselho”, enquanto proposta para uma gestão
de associações de trabalhadores, implicando em uma mudança de atitude
de cada um em relação às organizações sociais, como na articulação de
“coletividades de trabalhadores unificados por um trabalho comum”. Nas
palavras do autor, quando gerida por uma democracia direta, tal organização permite a autonomia do coletivo, contrapondo-se a uma alienação do
poder. Em relação ao coletivo da Psicanálise na Praça Roosevelt, trata-se de
valorizar a singularidade de cada analista, com suas diferentes orientações
teóricas, de estilo e percurso, considerando alguns comuns: a psicanálise,
com Freud, e um posicionamento condizente com a clínica, a ética e a
política da psicanálise.
1
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Para o exercício de uma “política da falta”, calcada na ética e no desejo
do analista, propusemos um estilo de supervisão que tem vigorado desde novembro de 2017 (QUINET, 2009, p. 46). A proposta é a de não fazer
consistir um único supervisor, por entendermos que a eleição desse Um
implicaria em uma posição teórico-clínica possivelmente determinada,
além de, ocasionalmente, fomentar um lugar envolto de excessos de saber
e concentração da transferência. Desse modo, o estilo encontra-se no exercício de fazer circular essa função, como uma “intervisão” ou “interescuta”
produzida por cada analista do coletivo. Por circular, essa função orienta-se
pelo desejo/estilo/formação de cada analista, contribuindo com a leitura
da escuta dos casos. No entanto, vale ressaltar que, sempre que há desejo
e disponibilidade, convidamos um analista que não atende na Praça, um
“êxtimo”, para uma supervisão.
Tendo em vista uma orientação política à esquerda democrática, a farsa
de sua representação orienta-se pela circulação dos analistas nos diferentes
espaços de fala pública (LEFORT, 1981). Afinal, a política é dotada de uma
função simbólica, encontra-se às voltas com a castração. Nesse sentido,
extraímos da concepção de significante trazida por Lacan (1957-58/1999, p.
356), uma precisa orientação: “Há no significante, portanto, em sua cadeia
e em sua manobra, sua manipulação, algo que está sempre em condições
de destituí-lo de sua função na linha ou na linhagem – a barra é um sinal
de abastardamento –, de destituí-lo [...] ele sempre pode decair da função
que lhe constitui seu lugar [...] por deixar a desejar”.
Nesse exercício de fazer política, encontramos a ideia de que cada um
pode, ocasionalmente, ocupar certo lugar, para ali deixar a desejar e fazer
girar a função. Com Lefort (1981, p. 76): “à imagem da soberania popular se
junta a de um lugar vazio, impossível de ser ocupado [...], os que exercem a
autoridade pública não poderiam pretender apropriar-se dela”. Paralelamente,
encontramos em Lacan (1957-1958/1999, p. 357): “a partir do momento em
que pode ser barrado que um significante qualquer tem seu status próprio,
ou seja, entra na dimensão que faz com que todo significante seja, em
princípio [...], revogável”. Em conformidade com essa noção de significante,
podemos também nos apoiar em Clastres (1975), cujas pesquisas sobre a
representação de autoridade em certas comunidades indígenas condizia,
justamente, com um “deixar a desejar”, isto é, alguém que encarna uma
função que é, de certo modo, prescindível.
Sobre a transferência no coletivo, encontramos uma “transferência de
trabalho”, que pode ser entendida como uma torção com um movimento
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de dentro, e uma “transferência com o trabalho”, com um movimento para
dentro. A torção também indica algo mais além de uma oposição entre
verticalidade e horizontalidade, cujo termo pode ensejar, simplesmente,
um “horizonte”. Isso porque, em psicanálise, valorizam-se as diferenças e
atenta-se ao risco de se produzir, no âmbito de certa apreensão ou expectativa em relação à horizontalidade, uma massa homogênea – isso quando
a horizontalidade se confunde com homogeneização. De qualquer modo,
em termos de horizonte que faz curva, trata-se de reconhecer diferenças
de função no coletivo: entre aqueles que atendem na praça, atendem ou
não, mas participam do coletivo, e aqueles que têm uma transferência com
o trabalho realizado.
Daí a “transversalidade” indicar mais precisamente o modo de organização
desse trabalho, o que também se encontra na implicação do coletivo com a
extensão. Mas é preciso não confundir esse propósito com uma espécie de
“toda abertura”, como na suposta busca em atender/corresponder demandas. Uma pré-ocupação nesse sentido pode fomentar uma resistência ao
trabalho, pois estaríamos a ocupar o lugar de uma suposta consistência de
um Outro. O cuidado, aqui, é sobre a possível crítica de uma clínica atravessada pelo engajamento político desse coletivo. Algo como: “Sua salvação
está na clínica da Praça” – não sendo fortuito Lacan (1959-60/1997, p. 382)
se referir ao risco da esquerda incorrer na “canalhada coletiva”. Então, que
dispositivos de formação podem ser desejáveis ao trabalho, sem que isso
enseje um simples incremento narcísico do coletivo? Soma-se a isso um
questionamento sobre os necessários contornos para um cuidado subjetivo dos próprios analistas do coletivo, portanto, uma atenção em relação à
porosidade do coletivo.
Dessas discussões, encontram-se os impasses sobre os processos decisórios. Ao mesmo tempo que o acento é dado à singularidade, ao caso a caso
das situações, isso pode se encontrar subsumido a uma suposta diferença
“individual” em detrimento daquilo que pode ser particular e necessário
ao trabalho do coletivo. Como no emprego possivelmente equivocado da
“pura diferença” de deslegitimar processos deliberativos, dando ensejo à
“exceção” ou à disputa: “quem é o mais revolucionário entre os revolucionários”? (DUNKER, 2015, p. 1).
Nesses processos, apesar de considerar a singularidade de cada analista e de cada situação, atentamos para a opressão indireta contida em
relações informais de poder. Então, na abstenção de critérios, de soluções
consensuais e na ausência considerada salutar de um estatuto do coletivo,
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como conceber processos decisórios? Mais precisamente, se é pela via da
transferência no caso a caso que o coletivo assenta suas deliberações, como
não incorrer no arbitrário da sobredeterminação inconsciente inerente às
relações transferenciais?
No escopo imaginário, se há afetos positivos no momento, falas podem
ser entendidas como endossamentos e ressonâncias positivas. Do contrário,
podem ser entendidas como atravessamentos, discordâncias parciais ou
não (para além do conteúdo que está sendo discutido). Trata-se de um dos
fenômenos da imaginarização do simbólico, como descreveu Oury (2009)
em relação às paranoias de grupos.
Esse autor ressalta que é da imaginarização que se produzem “ruídos”,
“ressentimentos” que, por fim, levam à “calúnia” (OURY, 2009, p. 102). Nesse
contexto, podemos diferenciar: 1) a produção daquilo que o autor situa
como estando entre o fetiche-fóbico “bode-expiatório” (ou, acrescentemos,
“cabra-expiatória”) e, ainda com Dunker (2015; 2016), a denúncia oriunda
do ressentimento, comum aos condomínios de esquerda, dada em função
da imaginarização produzida pela encarnação de um onipotente Outro e
que fomenta o sentimento de exclusão; 2) da devida crítica, isto é, aquela
razoavelmente fundamentada e que permite não incorrer no cinismo como
falência da crítica (SAFATLE, 2008).
Em outros termos, é preciso não inibir, mas valorizar a argumentação
crítica, em detrimento da complacência – o que remete a Eros, uma pulsão
que se revela como tendencialmente entrópica, na medida em que produz
um “domínio unificador, ilusoriamente idílico, dulcificante e nivelante do
amor ideológico. Um por todos e todos por um” (ZALTZMAN, 1993, p. 66).
Ao mesmo tempo que se podem reconhecer os artifícios que grupos
encontram, como forma de resistência ao trabalho, no fomento e entretenimento de ruídos, há de se atentar para os efeitos de inibição e da recusa
de críticas e, sobretudo, da negação de conflitos, visando a uma espécie de
“pureza” interna. Um coletivo não precisa necessariamente salvaguardar
seu narcisismo, contando com uma suposta diferença na pretensão de uma
ausência de conflitos. Tampouco salvaguardar o narcisismo, dirigindo sua
hostilidade para fora (FREUD, 1921/2011). Em outros termos, trata-se de
reconhecer conflitos ao invés de negá-los, mas sem “dialetizar o acontecimento, nem agravá-lo [...] fazê-lo aceder a uma dimensão que não é da
ordem – como a maioria desejaria – do ‘ego ideal’ [do imaginário], mas da
ordem do ‘Ideal do ego’ [do simbólico]” (OURY, 2009, p. 106).
Assim, quais mecanismos o coletivo tem/pode criar para garantir a
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singularidade e atentar à persuasão (uma forma de poder contida na
sugestão hipnótica, constitutiva do fenômeno das massas)? Além disso,
sinaliza-se o risco da burocracia e da emergência do “intérprete parasita,
o síndico da fala alheia, o gerente das enunciações, especialista na gestão
da impostura e na arte de colocar a sua própria enunciação como Outro
do Outro” (DUNKER, 2012, p. 514), o que Oury (2009, p. 78) chamou de
“interpretite”. O que sobressai, para ambos os lados, é a produção de um
fechamento, o ensejo para a formação de um corpo e, enquanto tal, uma
dinâmica potencialmente totalitária.
Pretender a ausência de conflitos e mesmo de “hierarquias aparentes” é
parte do processo de homogeneização (LEFORT, 1981, p. 130). Mas, diante
da fragilidade e indeterminação democrática, pode-se recorrer ao Um totalitário. Como ressalta Lefort (1981), a outra face da democracia é o sistema
em que as divisões sociais se encontram mascaradas. A indeterminação
também pode dar ensejo à anomia, o que produz relações marcadas por
experiências improdutivas de indeterminação ou, também de forma sobredeterminada, a produção de excessivas e improdutivas determinações
(DUNKER, 2015). O imbróglio insere-se nas reflexões sobre subjetividades
e dinâmicas relacionais hiperflexíveis, tipicamente pós-modernas. Como
trabalhou Safatle (2008), o modus ideológico em que nos encontramos é
aquele que se faz presente rindo de si mesmo, sem deixar de operar na
manutenção das relações de poder que produzem dominação.
A hiperflexibilidade das normas pode dar ensejo às “falsas consciências
esclarecidas”, inseridas na produção de justificativas racionais em ações
marcadas por profunda alienação (SAFATLE, 2008, p. 96). Diferentemente
da fantasia ordinária, encontra-se uma lógica torneada pelas infinitas
formas de consumo, livre de fixações identitárias/ideais, numa ética de
imperativo ao gozo. Inércia ou automatismo em que o sujeito atua e repete
sem acreditar. A transparência, aqui, é usada para sustentar a ideologia,
é fundamentalmente obscena, sem que quaisquer contradições produzam
qualquer transformação. Daí a razão cínica na produção e reprodução da
dominação.
Os laços sociais são constituídos de identificação, implicam relações de
poder e dominação. Safatle (2017) distingue-as em função da inconsistência
do Outro e do objeto a. A dominação encontra-se na submissão à vontade do
Outro, sendo o objeto a o que produz instabilidade nas relações de poder,
fazendo-o circular. Mas o que sustenta relações de poder é também algo que
pode dissolvê-las: a transferência. Se as relações de poder não podem ser
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subsumidas sem seu retorno em relações de domínio-submissão, elas podem
ser reconhecidas para, então, serem destituídas. Esse abalo pode ser feito justamente pela transferência, por isso a importância de apreendermos como ela se
engendra e se desfaz. É sua destituição que abre para “relações de poder sem
dominação” (SAFATLE, 2017, p. 213). A transferência de trabalho implica, como
num cartel, relações marcadas ou já atravessadas pela destituição subjetiva.
Tal destituição evoca o não-saber, o que não quer dizer a sua recusa ou ausência, mas sua “deposição” (SAFATLE, 2017, p. 221). O não-saber não é o que
produz angústia, inclusive. Por não ser sem objeto (LACAN, 1962-63/2005),
mas a falta da falta, a angústia revela-se como a aproximação excessiva do
objeto como mais-de-gozar, na pretensão de sua encarnação. Já a deposição do
saber mobiliza o que será o desejo do analista: “o desejo de saber”, em “saber
ser um rebotalho” (QUINET, 2005, p. 109).
Assim, é pela via da assunção à castração que podemos orientar-nos no
sentido da política da falta em um coletivo de analistas. É o exercício de cada
um em subtrair-se, tornando-se prescindível – como um objeto que, por fim,
cai –, permitindo a circulação ou pulverização da transferência. Para que as
identificações indutoras dos laços transferenciais não reproduzam relações de
dominação, espera-se que um coletivo de analistas possa ser continuamente
mobilizado pela liquidação da transferência.
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“Ele não viu que eu estava com
a roupa da escola?”
•

Ana Laura Prates1
A pergunta que Marcus Vinícius balbuciou a sua mãe, um pouco antes de
morrer sangrando, sem socorro médico, após ser sumariamente executado
pelo Estado brasileiro, talvez seja a pergunta essencial de nossa época.
Devemos a ele uma reposta. Como, entretanto, podemos respondê-la, sem
antes pararmos para analisar a profundidade e as nuances da tarefa que
nos foi deixada de herança por esse menino?
Que a pergunta tenha sido dirigida à mãe, que tenha sido proferida na
hora da morte, que Marcus tenha suposto um “ele”, ou seja, alguém que
pudesse ter se enganado, que tenha feito alusão ao uniforme e à escola –
todas essas nuances e muitas outras às quais não temos acesso, como a
entonação com que a pronunciou, a sede que sentia na hora decorrente da
hemorragia, a dor fulgurante que ele esperava nunca mais sentir igual em
sua vida, a angústia, o desamparo, a falta de resposta.
A pergunta de Marcus revela, pelo lado do avesso, que chegamos ao
limite do que Lacan chamou de Discurso Universitário, o qual é sustentado pelo imperativo “eduque-se!”, e que estamos galopando velozmente
para o pior. Como eu havia lembrado no texto “A criança como sintoma:
mal-estar no Brasil”, a Criança enquanto objeto da educação, do progresso
e do desenvolvimento é o efeito desse discurso, formalização de um dos
impossíveis freudianos, nesse caso, o educar. A educação foi, certamente,
um dos ideais da Modernidade, que foi elevado por Lacan à estrutura de
um tipo de discurso agenciado pelo saber que, aplicado ao outro, o moldará
segundo os ideais de autonomia e independência suposto no chamado adulto – o indivíduo do capitalismo que então surgia. Ele o batiza de Discurso
Universitário justamente pelo que se supõe de saber universal na Ciência
1
Ana Laura Prates é psicanalista AME da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano,
doutora pela USP e pós-doutora pela UERJ. É também pesquisadora do Labeurb/Unicamp e
autora de Feminilidade e experiência Psicanalítica (Larvatus Prodeo, 3ª edição) e Da fantasia de
Infância ao infantil na fantasia (Annablume).
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Moderna que vinha tomar o lugar de Deus. O Saber universal e científico
foi, a partir daí, o nosso abrigo.
O tempo para se educar, cujo território correspondente passará a ser, desde então, a escola, corresponderá ao lugar de passagem entre o infans e o
sujeito formado, educado, maduro, desenvolvido e adaptado que chamamos
de adulto. O Discurso Universitário cria, portanto, a criança enquanto objeto
do saber e da ciência, com diversas consequências importantes, como o
aparecimento de uma série de disciplinas e especialidades: a pedagogia, a
pediatria, a pedopsiquiatria e, do outro lado da moeda, a pedofilia como a
“patologia” mais temida; embora, rapidamente, o capitalismo tenha passado
a capturar a própria imagem do corpo infantil para transformá-la também
em paradigma de sedução, sobretudo na publicidade.
O aparecimento do saber sobre o objeto criança e essa série de especialidades a partir daí desenvolvidas trouxeram, por sua vez, várias conquistas
no plano dos direitos humanos e, mais especificamente, possibilitou a um
grupo de seres humanos, selecionados pela idade, uma proteção a mais
na sociedade ocidental, a partir da Modernidade. Os direitos das crianças,
atualmente em extinção, é certamente o caso mais evidente de avanços
sociais trazidos pelos conhecimentos construídos nos últimos séculos sobre
a infância (PRATES, 2012) .
Na vertente radical da separação, por mais paradoxal que possa parecer,
um discurso que segrega, possibilita, eventualmente, ao longo da história,
um reconhecimento de particulares que se agrupam em subconjuntos
do universal humano, gerando especialistas e direitos especiais, como o
comprova as conquistas históricas da política das diferenças. Se, em 1967,
Lacan havia alertado para a segregação trazida à ordem do dia, em 1969 ele
refere-se ao campo de concentração generalizado, o que é algo bem diferente. A lógica da concentração, que reduz todos a objetos, sabemos, inclui o
extermínio. Afinal, é preciso apagar os rastros dos restos a qualquer custo.
Segundo a fundação Abrinq, 30 crianças e adolescentes são assassinados
por dia no Brasil. E o número de mortos mais do que dobrou entre 1990 e
2015. Algumas entidades defensoras dos direitos humanos falam, justamente, em genocídio dos jovens das periferias das grandes cidades brasileiras.
A polícia militar de São Paulo é considerada pela ONU uma das mais
assassinas do mundo, e nos outros estados da nação a situação também é
alarmante. Nos últimos anos, temos assistido atônitos ao extermínio explícito
de crianças nas comunidades do Rio de Janeiro, vítimas da chamada “guerra
ao tráfico” que, atualmente, inclui o protagonismo do exército brasileiro,
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dada à intervenção militar solicitada pelo estado do Rio e concedida pelo
governo federal.
Na semana de 20 de junho de 2018, entretanto, fomos confrontados, perplexos, por duas situações envolvendo novamente a criança como sintoma do
esgarçamento do laço social nos tempos difíceis que estamos atravessando
nessa segunda década do século XXI. Primeiro, o mundo chocou-se com as
cenas e áudios de crianças latino-americanas “concentradas” em celas nos
EUA, que é considerado um país democrático e desenvolvido.
A situação que coloca seres humanos em um “sem lugar’, infelizmente,
não é mais uma novidade neste século. O relatório Global Trends aponta
65,3 milhões de pessoas deslocadas por guerra e conflitos até o final de
2015. Sabemos que a noção moderna de Estado Nação criou um mundo
com fronteiras. Por sua vez, a falsa promessa da Globalização por meio
da pretensa unificação promovida pelo capital e pela informação leva ao
que Milton Santos chama de esquizofrenia do espaço, apontando para o
fato de que nessa nova ordem mundial, apesar das aparências, o Estado
se torna mais forte e mais presente, a serviço da economia dominante. A
face fascista do Estado e seu sintoma mais obsceno: o nacionalismo nunca
esteve tão explícito, inclusive no Brasil. Essa lógica só faz recrudescer o
racismo, a segregação sistemática e seu corolário: o campo de concentração
generalizado, tal como previsto por Lacan e sistematizado por Agamben
na noção de homo sacer.
A cena dessa semana, no entanto, choca ainda mais por ser institucional
e revestida de um caráter legal e democrático, além de ter sido noticiada
e veiculada por agências oficiais de informação. Choca também porque
mostrou, em pleno ano de 2018, um campo de concentração de crianças em
plena América, a pretensa terra da liberdade. Esse fato é muito significativo
do fracasso do discurso da educação, que até então prometia proteger as
nossas crianças modernas, e sua absorção pelo Discurso do Capitalista –
cuja versão mais bem acabada é a doutrina neoliberal –, o qual nos reduz
a objetos consumíveis.
Outro sintoma desse esgotamento é o movimento que vem ocorrendo no
Brasil da compra de várias escolas de classe média alta por grandes grupos
internacionais, que vendem a formação escolar como mais um produto a
ser consumido. No âmbito público, por sua vez, a “escola sem partido”
avança a passos largos rumo a uma pasteurização acrítica, formadora de
consumidores passivos e cordatos, aptos para um mercado de trabalho sem
direitos e sem previdência.
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Nesse cenário, a morte obscena e insuportável do menino Marcus Vinícius,
na Favela da Maré, é uma cruel constatação do fim de uma era na qual se
podia ao menos supor que a escola era um abrigo. O fato de que ele estava
usando o uniforme, aqui, não é casual. Antes, é o detalhe mais significativo
dessa execução. A roupa da escola pública que nos uniformizava, tornando-nos, ao menos durante algumas horas, todos iguais. Como esquecer a saia
plissada cinza, a camisa branca de abotoar, a meia ¾ branca e o sapato de
verniz preto? Ali éramos iguais e, minimamente, dentro daqueles muros que
de certa forma nos aprisionavam e constrangiam talvez, paradoxalmente,
nos julgássemos protegidos. Assim como o menino Marcus Vinícius, antigo
sujeito do Discurso Universitário, o supôs. Naquela época, lutávamos contra
“a má educação”2 cristã, gritávamos que não queríamos nenhum controle
mental e resistíamos para não sermos apenas mais um tijolo no muro.3
Há muito já não se usa uniforme nas escolas dos ricos. Há muito deixamos
de fabricar embutidos mentais; formamos, ao contrário, supostos sujeitos
críticos e pensantes que farão um ano de mochilão antes de decidir o que
vão ser quando crescer. Pensávamos que os nossos filhos estavam protegidos pelos muros verdes e sustentáveis das escolas caras e construtivistas,
prontos para se transformarem na nova elite da nação. Até que fomos
todos comprados pelo capital estrangeiro sem partido. Nenhuma proteção, portanto, contra o capital. Mas a morte aqui é simbólica. Hoje vamos
colocá-los para dormir e se sentirem sede, vamos saciá-la, e se estiverem
machucados, vamos levá-los ao pronto-socorro com nossos carros. Ainda
acreditamos que nossos semblantes uniformes – nossa pele branca, nossa
conta no banco, nosso plano de saúde, nosso SUV, nossas férias em Miami,
nossa democracia – nos protegem.
Marcus Vinícius, entretanto, estava com a roupa da escola. Uniforme. Ele
não viu? Marcus Vinícius estava na escola pública, sem partido, em um
Estado sob intervenção militar, em pleno estado de exceção no Brasil, no
século XXI, na mesma semana em que outras crianças brasileiras estavam
em um campo de concentração nos EUA, chorando e gritando desesperadas
porque tinham sido separadas de suas famílias. Marcus Vinícius estava de
uniforme – Ele não viu? – e foi executado pelo Estado brasileiro.
Mas há um lado ainda mais trágico nessa morte, a morte de mais uma
criança, a morte que em alguns dias será apenas mais uma estatística: é o
fato de que, diante dela, diante da morte de Marcus Vinícius, com a roupa
2
3
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da escola, pelo Estado, o país não para. Todos seguem suas rotinas. Alguns
se emocionam e depois esquecem. Talvez pensem que seus filhos estejam
protegidos. Não estão. Não temos mais a escola para nos proteger. Chegamos
ao cúmulo do fracasso do ideal da educação. Não temos mais partido,
tampouco escola. O que deveria ser visto, então, pelo homem armado pelo
Estado para matar crianças na Maré?
Se Adorno perguntou se há poesia depois de Auschwitz, deveríamos nos
perguntar se há educação depois de Guantánamo. Não Marcus Vinícius, a
roupa da escola já não nos protege mais. É urgente, portanto, encontrarmos
novas formas de estarmos juntos!
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A voz entre o ódio e a poética
da indignação1
•

Conrado Ramos
I
O que há de comum entre o bater numa panela chamando de vaca uma
presidenta da república eleita e a decapitação coletiva dos presídios brasileiros?
O que há de comum entre o elogio público a um torturador e a morte
diária de 13 mulheres por violência doméstica no Brasil?
Há em comum o dar voz à barbárie.
E o que há em comum entre os mais de 70 milhões de imigrantes refugiados no planeta e as 795 milhões de pessoas que passam fome no mundo?
Há em comum o não dar voz ao humano, a negação da humanidade, o
proletariado que, no entender de Lacan de A terceira, fica fora do discurso.
Em ambos os casos algo do objeto voz se faz presente enquanto regime
de gozo relacionado ao ódio.
A criminalização dos movimentos sociais, que transforma em ato terrorista
as ações políticas legítimas de líderes do MST ou do MTST, por exemplo,
demonstra o poder do Estado de impor o silêncio por força de repressão
policial não sem os aparatos militares e de mídia que alimentam a raiva
daqueles que, infantilizados, se sentem protegidos por este Estado.
Enquanto se alimenta o olhar com a expansão tão democrática quanto
mediocrizante do mundo de Caras (que antigamente se expressava como
Ilha da Fantasia) produzida pelo Facebook, à voz o alimento que se dá encontramos na criação dos espaços para a vociferação, como nos comentários
às notícias de jornais eletrônicos.
Para dar um exemplo, à reportagem “Parentes de 3 mortos pela Rota
dizem que jovens se renderam e foram executados”, publicada no site
do G1 em 6 de fevereiro de 2017, encontramos comentários como estes
1
Esse texto também está publicado no site do Instituto Vox de Pesquisa em Psicanálise, www.
voxinstituto.com.br.

Livro Zero

163

(transcrevemos com a grafia conforme do site): “G1, quando assassinarem algum policial vcs tem q mostrar o sofrimento da familia dele
tambem, policial tambem tem familia, fica a dica antes q apaguem o meu
comentário...”; “já diziam...Bandido bom é bandido morto”; “Parabéns,
Rota. Menos três delinquentes para roubar aquilo que os trabalhadores
honestos levam uma vida para conquistar.”; “Rota está de parabéns
...Amanhã eu poderia ser a vítima desses deliguentes...Que além de
roubar ainda matam ...Que a rota mais uma vez possa ser aplaudida pelo
serviço executado com sucesso .... Parabéns”; “QUE NOSSOS POLICIAIS
HEROIS SEJAM CONDECORADOS !!!! MEDALHA DE OUROOOO !!!!!”;
“- atiraram na policia? Não. Beleza, foi pro inferno sem se defender. Vai
paga de bandido no inferno!!!!”.
O mundo feliz do olhar facebookiano e o mundo odiento dos comentários dos mass media: uma cisão entre um campo narcísico em que os
amigos se elogiam por qualquer coisa e outro em que os inimigos se
xingam por qualquer coisa: narcisismo das pequenas diferenças. Se, de
um lado, uma avalanche de fotografias registra e expõe aos iguais cada
instante de amor narcísico, de outro, outra avalanche, mas de insultos,
expõe igualmente aos diferentes o ódio. As redes sociais, talvez por
diluírem a responsabilização do sujeito com uma certa destituição do
colocar o corpo e a possibilidade da identidade fake, facilitaram a consistência patológica dos sintomas decorrentes do narcisismo das pequenas
diferenças: são os internautas-pogroms do mundo contemporâneo. Vale
dizer, no entanto, que se temos manifestações de ódio facilitadas pela
ausência do corpo como locus subjetivo, não podemos nos esquecer das
manifestações de ódio que se fazem justamente com o corpo como instrumento. Cabe dizer, talvez, que sejam ódios de corpo presente, como
os homens-bomba, mulheres-bomba e até crianças-bomba. Mas nessas
situações, como bem observa Mendes Dias , antes da explosão esses
sujeitos gritam o destinatário suposto do ato, explodindo-se sempre
“em nome de”. Nesse caso, cumpre-nos interrogar o parentesco entre o
grito e a explosão, de modo a podermos ouvir a explosão como um grito
(o que daria um sentido pulsional às repressões policiais feitas com o
uso de bombas de efeito moral), mas também de podermos ouvir nos
insultos o que eles têm de explosão, seja a de quem insulta, seja a do
destinatário do insulto.
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II
Enquanto empuxo à explosão, o ódio equivaleria topologicamente, da perspectiva da pulsão invocante, à tendência à expansão infinita da asfera (ou
do cross-cap, que, enquanto plano projetivo, e portanto escópico, transforma
em unidade fantasiosa os campos heterogêneos do sujeito e do objeto a). A
explosão seria, assim, uma espécie de cross-cap sonoro, na medida em que
se projetaria infinitamente como deslocamento de partículas. Uma crença
no absurdo de uma figura que se expandiria até coincidir com o conjunto
Universo. Essa expansão absoluta romperia as diferenças entre eu e Outro
pela assimilação destrutiva do eu e do Outro. Mas, assim como no cross-cap
– a asfera não é uma esfera –, a explosão não faz um universal do grito, pois
a asfera suporta o ponto cego e inassimilável do locus do olhar e a explosão
suporta o ponto mudo/surdo e inassimilável do locus da emissão da voz.
No insulto, como diz Vivès (2012, p. 49) em relação à voz superegóica,
“a significação desaparece para dar lugar à certeza de um endereçamento”.
O insulto traz a dimensão real da lei, o que permite a queda/explosão do
sentido em prol da exclusividade do endereçamento. É assim que Ernst
Lanzer (o pequeno homem dos ratos) insulta seu pai: “sua lâmpada! sua
toalha! seu prato!” (FREUD, 1909/1996, p. 180) . Impropérios repletos de
endereçamento pulsional invocante, embora absurdos e engraçados pela
falta de sentido. E é assim que tanto as cartas do Unabomber quanto o Little
Boy do Enola Gay (o B-29) tinham seus endereços para explodir. Nada mais
ensurdecedor do que a voz de uma bomba. Nada mais real do que uma
explosão atômica. Gigantesco cale-se (ou cálice, em sua forma) capaz de
ecoar no núcleo dos átomos e nas tranças dos genes por dezenas de anos.
Ao contrário da voz que, como objeto que se perde para que a linguagem
advenha, permite a constituição do sujeito e do Outro mediados pelo discurso, o grito explosivo do ódio faz o caminho logicamente inverso de romper
com toda mediação discursiva possível para tentar fazer existir de novo a
voz perdida como objeto real. Por não suportar a diferença, a vociferação
odienta quer explodi-la transformando-a no Um absoluto e totalitário do
gozo sem faltas, barreiras ou pontos mudos/surdos. Gozo mortífero do Um.
Uma paradoxal teoria do Big Bang que, ao explicar pela voz o surgimento
do Universo, pode também explicar seu fim. Lembremos que Lacan, citando
o pessimismo filosófico-poético de Valéry, definiu o gozo como “Eu sou no
lugar onde se vocifera que o universo é uma falha na pureza do Não-Ser”
(LACAN, 1960/1998, p. 834). Do fiat lux ao derradeiro boom, o Universo se
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apresenta entre duas vozes: uma a negar o não-ser, outra a reconciliar-se
com ele. O fim da história é a síntese dialética da realização do não-ser.
Síntese pela qual seremos devolvidos ao silêncio absoluto, ou seja, a expansão máxima do grito final. Que entre essas duas vozes possa haver poesia,
certamente antes da primeira e depois da última só pode haver silêncio.
(Talvez possamos pensar, seguindo com metáforas astronômicas, o buraco
negro da melancolia como equivalente topológico do Big Bang do ódio: a
demissão do sujeito em oposição à sua explosão.)

III
Se o amor quer fazer Um pela via mediada do discurso (não há amor sem
letra/carta/escrita de amor), o ódio explosivo quer fazer um eliminando
as mediações. Mas é bom termos clareza de que, embora contrário ao discurso em seus efeitos, a vociferação odienta se alimenta discursivamente.
E a teoria social já tem longo caminho percorrido no entendimento das
razões objetivas desses discursos que sustentam o ódio. De nossa parte,
cumpre-nos pensar principalmente as causas subjetivas de adesão a e a
sustentação desses discursos. Mendes Dias contribui muito com o avanço
dessas articulações ao dar à vociferação a dignidade do conceito e ao propor
pensarmos o ódio pela via de uma política da vociferação. Cito-o:
A voz gutural, o uivo, os urros e os gritos, são a colocação em ato da
vociferação. Entendendo que a partir desse momento a voz faz corpo
e o corpo se faz voz. O que encontramos na estrutura da vociferação
é a retirada de cena da voz do sujeito, tanto quanto uma redução ao
extremo de seu discurso. Nesse sentido, a vociferação é a entrada em
cena, não de um sujeito, mas de um agente da destruição do Outro,
reduzindo, em primeiro lugar, o espaço que permitiria consentir na
diferença do Outro. Os agentes da destruição do discurso promovem
a incitação de atos que prometem uma solução definitiva. Há sempre
a presença da urgência como justificativa das passagens aos atos
extremados. [...]
[...] O que passa a contar não é somente a indicação de sistemas de
governo totalitário, mais do que isso, o totalitarismo se faz presente
entre nós pelo ódio, enquanto ódio que promove uma política de destruição do Outro, do sujeito, da voz e do discurso. Nessa configuração
do ódio que habita as sociedades democráticas hoje, encontramos
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a reafirmação dos trabalhos que procuraram sustentar que o totalitarismo surge de dentro da democracia, se mantém presente nela
como condição de possibilidade para gerar um movimento. Se esse
movimento hoje não se declara explicitamente como favorável ao
totalitarismo como sistema político, é tão somente pelo fato de que
o elemento que melhor lhe define já se encontra presente entre nós,
através do ódio como política da vociferação. (DIAS, p. 3-4)

Temos, assim, um caminho importante a percorrer na articulação entre
teoria social e psicanálise ao tomarmos o ódio como presença do totalitarismo nos laços democráticos por meio de um regime pulsional invocante.
Saber ouvir e dar voz passa a ser, mais do que um fundamento do discurso
psicanalítico, uma política de resistência democrática e de combate ao totalitarismo que é imanente à democracia enquanto ela for fundamentada no
fisiologismo da racionalidade tecnológica, no imediatismo da razão cínica
e na lógica identitária da razão burguesa.
Enquanto psicanalistas, temos escutado muito a experiência de analisantes
que esbarram com situações em que se veem sozinhos numa determinada
posição política, estando parte das pessoas do laço social tomando por óbvio
e inquestionável que a posição delas é a única cabível. São situações em
que a angústia, o desânimo e também o ódio como resposta se apresentam
articulados ao silêncio imposto e à solidão política. Sejam as discussões
familiares, entre amigos, em filas e elevadores ou pelas redes sociais, a
política da vociferação tem ampliado seus espaços e os efeitos disso estão
presentes nas falas que chegam ao divã e que mostram o sujeito negado
diante de um Outro que se supõe ou é suposto sem barreiras.
Tenho observado que a indignação crítica vem sendo uma possibilidade
de tratamento do ódio que advém como resposta à política da vociferação
na medida em que aquela (a indignação crítica) tenta transformá-lo em
discurso. Um ódio que deixa cair a vociferação e faz ecoar outra coisa que o
sentido dado e imediato; faz ressoar o argumento, a mediação discursiva, a
suposição do Outro e da escuta, como desejo de transformar dialeticamente
o existente (Aufhebung). A negação no ódio é radical e absoluta, a negação na indignação quer fazer existir o que não existe, não sem assimilar
e superar o que foi negado. Há na indignação crítica o Ato que, no ódio,
não vai além da passagem ao ato. Se o ódio destitui o sujeito, a indignação
crítica pode tê-lo como efeito. Os atos que resultam da indignação, embora
tomados pela paixão do ódio e da raiva, não visam destruir ou negar as
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diferenças, mas sim afirmá-las, preservá-las ou mesmo superá-las (o que
é diferente da negação imediata presente no ódio). Talvez possamos dizer
que a indignação seja um dos modos de expressão do ódio como paixão no
qual o sujeito não se explode, uma vez que a indignação seja compreendida
como desejo de transformação, alimento do ato mais do que da passagem
ao ato. A indignação, tomada como sintoma, faz tropeçar os saberes hegemônicos de modo a fazer emergir, por suas falhas, a verdade recalcada.
É assim que a indignação, ao contrário do ódio que explode ou engessa o
discurso, faz o discurso girar, revelando numa nova formulação discursiva
a verdade recalcada pelo discurso anterior. A indignação e a crítica, assim,
são, antes, suspensão de sentidos cristalizados, mais do que imposição de
sentidos totalitários. A indignação talvez seja uma das formas de mediação
simbólica do ódio que, por si mesmo, é imediato. Para citar Dias (2012, p. 113):
A título de facilitar o trabalho de investigação podemos reconhecer
o ódio presente na conjunção do imaginário com o real, entendendo que o ódio suscitado pela presença do real faz uma fenda, uma
rachadura na consistência da imagem. Desde então, fica evidente
que o ódio, considerado nesses termos, produz efeitos à altura dessa
ruptura da unidade.

Minha hipótese é, pois, que a indignação seja um afeto que permite inserir
algo do simbólico nessa conjunção do imaginário com o real.2 Nesse caso,
talvez tenhamos que separar os afetos que se articulam ao ódio e chamar,
de um lado, de indignação a essa dimensão de ódio passível de simbolização e, de outro lado, de crueldade e cólera a essa dimensão que deixa a
simbolização de fora. Sobre isso, trago aqui a definição que Dias (2017) dá
para a crueldade: “a crueldade é o nome da voz da completa indiferença ao
reconhecimento do sujeito”.
Mas se a indignação tem sido um tratamento para o ódio como resposta à
política da vociferação, qual seria, por sua vez, o tratamento possível a essa
própria política? Penso inicialmente que, para isso, precisaremos avançar
no entendimento do mecanismo de cisão, tal como ele é produzido pelo
discurso do capitalista.
Podemos entender as paixões como estados de certeza, isto é, como
suspensão temporária da barra entre significante e significado ou, como
2
Esta hipótese, na verdade, foi sugestão de Ana Paula Gianesi, que, gentilmente, fez uma
leitura prévia deste texto e trouxe contribuições fundamentais para esta versão final.
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bem coloca Dias (2012, p. 27), como um triunfo do significado. É possível
sustentar (como também faz Dias) que o apaixonamento amoroso é efeito
da suspensão da divisão do sujeito decorrente da retirada da barra entre
significante/significado; mas, talvez, tenhamos que interrogar se nos estados
de ódio essa suspensão da divisão se dá não pela unificação do sujeito, mas
pela sua cisão: aquilo que não posso subjetivar ou não quero reconhecer
em mim como sujeito é atribuído ao Outro que, então, evito ou destruo
para impedir que a divisão apareça. O discurso do capitalista nos ajuda a
formalizar essa cisão se pensarmos as relações que ele propõe entre $ e S2,
ou entre pulsão e inconsciente. Equivaleria a dizer que tal cisão promovida
pelo discurso do capitalista atualiza a realidade da constituição freudiana
do sujeito, na qual um eu-prazer, estritamente pulsional ($), deixa de fora
ainda o campo do Outro (S2) como campo das identificações. O mito que nos
serviria para o desenvolvimento dessa ideia é o do médico e o monstro, de
Robert Louis Stevenson (1886/2008), que além de tudo põe a ciência como
historicamente comprometida com essa cisão.
No texto de Stevenson (2008, p. 91), a cisão assim aparece, num relato
deixado no fim do livro pelo Dr. Jekyll e no qual explica o seu caso:
De minha parte, a partir da natureza de minha vida, avancei, como
quem nunca erra, em uma direção e somente em uma direção. Esta
estava ao lado da moral, e em minha própria pessoa, na qual aprendi
a reconhecer a perfeita e primitiva dualidade do homem; eu vi que
as duas naturezas que competem no campo de minha consciência,
mesmo que pudesse dizer, corretamente, qual delas se manifestava,
agiam assim somente porque eu mesmo era, radicalmente, ambas; e
destes tempos idos, mesmo antes do curso das minhas descobertas
científicas começarem a sugerir a possibilidade mais desnuda de tal
milagre, aprendi a viver com prazer, como em um adorável devaneio,
sobre o aprisionamento da separação desses elementos. Se cada
um deles que dizia, a mim mesmo, pudesse morar em identidades
separadas, a vida seria aliviada de tudo o que fosse insuportável;
o injusto poderia seguir o seu caminho, libertado das aspirações e
remorsos de seu gêmeo mais correto; e o justo poderia caminhar com
estabilidade e segurança em seu caminho ascendente, realizando as
boas coisas nas quais ele encontraria prazer e sem se expor à desgraça
e penitência pelas mãos de sua perversidade exterior. Era a maldição
da humanidade que estas incompatíveis criaturas fossem, assim,
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mantidas juntas – que no ventre agonizante da consciência, estes
gêmeos opostos devessem, continuamente, estar em batalha. Como,
então, eles poderiam ser separados? (grifos meus)

IV
Diante da certeza do ódio, do silenciamento do humano e do indizível da
barbárie, talvez a suspensão de sentido paracompleta própria da poesia seja
um recurso de resistência e de indignação crítica de extrema importância, pois
mantém no querer dizer o que não cabe no dito e, na contingência interpretativa, o que só pode ser dito com a presença da barra da significação entre
o significante e o significado. A poesia comporta necessariamente a abertura
do sentido e não a sua negação ou o seu engessamento. Por sustentar essa
abertura, ela não se deixa tomar pela certeza, não cede ao silêncio e mostra
aquilo do humano que, por ser negado, é impossível de ser dito, mas o faz
sem afirmá-lo em sua negação. É isto o que levou Adorno à autocrítica: “O
sofrimento perenizante tem tanto direito à expressão quanto o martirizado
tem de berrar; por isso, é bem provável que tenha sido falso afirmar que depois de Auschwitz não é mais possível escrever nenhum poema”3 (ADORNO,
1967/2009, p. 300).
No berro do martirizado encontramos o esforço desesperado de dar voz ao
indizível da experiência de desumanização na barbárie, desumanização esta
alimentada pelo ódio e pelo totalitarismo. E a arte e a poesia (e eu acrescentaria: a psicanálise), por sua própria lógica constelar, talvez sejam os meios de
alcançar aquilo que desta experiência não cede à razão burguesa que, por ser
identitária, se faz surda ao não-idêntico do objeto e da experiência. É por essa via
do não-idêntico, do que não cede aos discursos hegemônicos e os faz tropeçar,
que o sujeito se expressa, que o sujeito berra: “berro pelo aterro, pelo desterro”
(VELOSO, 1975). Dos aterrados de Auschwitz aos desterrados da Síria, onde a
desumanização odienta impõe o silêncio, precisamos dar o direito ao berro.
Da poesia de Celan, Adorno (1970/2012, p. 489) chegou a dizer o seguinte:
Os poemas de Celan pretendem exprimir o horror extremo através
do silêncio. Torna-se negativo o seu próprio conteúdo de verdade.
3
Sabemos que Adorno, depois de seu encontro com a poesia de Paul Celan, se retratou de
sua afirmação de 1951, qual seja: “A crítica cultural encontra-se diante do último estágio da
dialética entre cultura e barbárie: escrever um poema após Auschwitz é um ato bárbaro, e isso
corrói até mesmo o conhecimento de por que hoje se tornou impossível escrever poemas”
(ADORNO, 1951/1998, p. 26).

170

A voz entre o ódio e a poética da indignação

Imitam uma linguagem aquém da linguagem impotente dos homens, e até de toda a linguagem orgânica, a linguagem do que
está morto nas pedras e nas estrelas. [...] A infinita discrição,
com que procede o radicalismo de Celan, aumenta a sua força. A
linguagem do inanimado torna-se a última consolação da morte
privada de todo o sentido. A transição para o anorgânico deve
não só observar-se nos motivos temáticos, mas reconstruir nas
obras fechadas a via que conduz do horror ao silêncio.

Essa impossibilidade de falar que busca a transição para o anorgânico
como forma de exprimir o horror pelo silêncio, encontramos também no
poema da poeta sudanesa Emtithal “Emi” Mahmoud:
O menino na areia
Eu vejo
um menino
em sua última batalha hoje.
Com o rosto
enterrado em uma cama de areia.
Corpo de bruços, inclinados, quebrado como as ondas.
Seu peito não se movia, seu coração não batia.
Tudo em volta dele estava suspenso
no meio daquela agitação entre terra e água.
Puxando e empurrando como se estivesse
tentando trazê-lo de volta.
É assim algumas vezes,
quando eu vejo corpos de estranhos.
Esse tipo de morte
visto de fora do último suspiro de uma pessoa
faz o ar parar.
O oceano passa a se mover lentamente,
a Terra se torna um berço, um cemitério, um momento, uma pedra
como um menino morto
descansando na areia.

Do direito de berrar ao silêncio do horror, vemos que Adorno busca numa
dialética da voz a possibilidade de resistência diante da barbárie.
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Cito aqui, para contribuir com essa noção da poesia como resistência ao
ódio e à barbárie, Jaime Ginzburg (2003), que propõe o seguinte:
Seguindo esse percurso de raciocínio, se encararmos a atividade
poética como uma forma de crítica da cultura, percebemos que
o caso de Paul Celan é exemplar. O sujeito lírico de um poema
como “Stretto”4 ganha sua força por ter interiorizado intensamente o horror sobre o qual discorre. Para que esse horror ganhe
intensidade, Celan renuncia ao distanciamento, preferindo a
configuração melancólica do trauma e o discurso fragmentário
da impossibilidade de uma linguagem plena e de um sentido
totalizante. As cinzas apontam para um lado terrível da experiência histórica, e o gesto de apontar exprime negativamente a
intensidade do que não pode ser representado.

Quando Celan dá ao sujeito lírico do poema a configuração melancólica do trauma e o discurso fragmentário da impossibilidade de
uma linguagem plena e de um sentido totalizante, não estaria ele, por
meio do poema, dando voz ao sujeito do inconsciente que a dominação
odiosa do totalitarismo busca silenciar? E o modo como sua poesia nos
captura não indicaria o reconhecimento dessa marca singular de um
sujeito que não se deixa universalizar em soluções identitárias? O que
assim se transmite talvez tenha íntima relação com aquilo que uma
análise faz falar para pôr em movimento uma ética do desejo e uma
política do sintoma.
Permitam-me apresentar como exemplo um poema da polonesa Wisᵼawa
Szymborska (1957/2016, p. 47-49), que consegue retomar, no humano
silenciado e no impossível de dizer, a dimensão da voz que, aqui, no
regime da poesia, se faz outra coisa bem diferente da vociferação do
ódio, mas sem deixar de apontar para a voz do ódio que se pode ouvir
na risada do trem que se apresenta nos versos finais e que colide com
os ouvidos não dados aos gritos dos ninguéns que ele transporta, concluindo com o silêncio do horror. São nomes que perdem o corpo para
se fazerem gritos e gritos que perdem o nome para se tornarem nuvem.

4
O autor se refere aqui ao seguinte trecho do poema: “Veio, veio. / Veio uma palavra, veio,
/ veio pela noite, / queria brilhar, queria brilhar. // Cinzas. / Cinzas, cinzas. / Noite. / Noite-enoite. - Vai / para o olho, para o úmido.” (CELAN, 1959/2009, p. 77).
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Ainda
Vão pelo país em vagões selados
os nomes transportados,
mas para onde vão assim,
será que a viagem terá fim,
não sei, não direi, não perguntem.
O nome Natan esmurra a parede,
o nome Isaac canta louco de fome,
o nome Sara pede água para o nome
Aarão, que morre de sede.
Não pule do trem, nome Davi.
Você é um nome que ao fracasso condena,
não dado a ninguém, sem lar,
carregá-lo neste país é uma dura pena.
Que teu filho tenha um nome eslavo,
porque aqui cada fio de cabelo é contado,
porque aqui o bom do mau
pelo nome e feição é separado.
Não pule do trem. Ainda não é hora.
Não pule do trem. Será Lech o teu filho.
Não pule. A noite como uma risada sonora
arremeda o rolar das rodas do trilho.
Uma nuvem de gente sobre o país seguiu,
nuvem grande, chuva pouca, uma lágrima caiu,
chuva pouca, uma lágrima, secura.
Os trilhos dão em uma floresta escura.
Tá, que tá certo,5 segue pelos trilhos o trem.
Tá, que tá certo. O transporte dos gritos de ninguém.
5
Tomei a liberdade de, nos quatro últimos versos, substituir o “Sim, é assim” da tradução de
Regina Przybycien, pelo “Tá, que tá certo”, por entender que esta forma se aproxima do “tak
to, tak” do original em polonês, que muito bem arremeda, como diz o poema, o rolar das
rodas no trilho e ecoam o surdo martelar do silêncio.
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Tá, que tá certo. Desperta na noite escuto
tá, que tá certo, o surdo martelar do silêncio.

Volto, agora, para terminar, ao ponto que nos une à poesia como princípio de resistência e crítica à sociedade unificada e reificada, da qual
o ódio se alimenta, mesmo estando dentro de um estado democrático.
Volto ao ponto no qual Lacan aponta a interpretação como poética. Em
que medida nosso saber fazer com a interpretação não é também um
saber fazer político de resistência contra certezas e unificações que alimentam o ódio? Em que medida o tratamento do sentido pelo equívoco
não é em si mesmo um modo de mediação simbólica das paixões que se
tornam patologias da certeza? Em que medida nosso dar voz ao sujeito
do inconsciente não traz à palavra as marcas históricas do silêncio
diante do horror que são transmitidas também em silêncio de geração
em geração? Sabemos o quanto nossa prática permite que se toque e se
faça outra coisa com os gritos mudos que os sujeitos recebem de seus
antepassados. Precisamos buscar ouvir mais os ódios, os gritos e os
silêncios históricos que se cristalizam nos sujeitos que nos chegam.
Resta, no entanto, a questão que nos é a mais aflitiva: será que os sujeitos vociferantes de nossos dias procuram por uma análise? Se o ódio é
o modo pelo qual tratam da angústia, então, quando se angustiam, não
procuram pelo questionar o sentido de seus afetos, mas sim por mais
ódio, por mais certeza. Onde não há espaço para a poesia também não
haverá espaço para a interpretação psicanalítica...
Não podemos esperar soluções mágicas da poesia. Muito menos da
psicanálise. Mas com (a) certeza, este é sim um momento para poetas
e psicanalistas e tantos outros romperem o silêncio. De outro modo, só
nos restará a contemplação solitária da barbárie e a transformação da
indignação em silêncio e passividade, como nos mostra este outro poema
de Szymborska (1962/2016, p. 79):
Um encontro inesperado
Nos tratamos com muita cortesia,
dizemos que é ótimo nos encontrarmos depois de anos.
Nossos tigres bebem leite.
Nossos falcões andam a pé.
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Nossos tubarões se afogam n’água.
Nossos lobos bocejam junto à jaula aberta.
Nossas víboras livraram-se dos relâmpagos,
os macacos da inspiração, os pavões das penas.
Os morcegos já há muito voaram dos nossos cabelos.
Silenciamos no meio da frase,
impotentes, sorridentes.
Nossa gente
não sabe se falar.
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Topologia e Discursos:
orientação à comunidade
analítica?1
•

Sheila Skitnevsky Finger2
1. Ética e política da psicanálise
Qual o papel da psicanálise no mundo?
Qual a urgência da manutenção de sua presença?
Mais ainda, como pensar uma comunidade de psicanalistas que exista e
seja formada por membros que operem sem excluir as singularidades, sem
perder a orientação ética e política da psicanálise?
A psicanálise permite um laço social cujas consequências éticas se estendem para além do consultório do analista. O sujeito não existe fora do
laço social. Lacan definiu a Psicanálise em Intensão pela ética da psicanálise; e a Psicanálise em Extensão pela política da psicanálise. Para pensar
o ato analítico, a ética e a política da Psicanálise, temos como orientação
a práxis da teoria, pela prática clínica e sua transmissão, psicanálise em
intensão enquanto orientação para a nossa Ética; e a promoção e defesa
da singularidade, enquanto psicanálise em extensão, portanto, orientação
de nossa Política.
Como nos indica Dominique Fingermann (2016, p. 201):
A responsabilidade do Discurso do Psicanalista hoje é a sua consideração fundamental, a contracorrente do Discurso comum, pela
angústia e o sintoma, sinal do real e signo da marca singular da
estrutura do sujeito. Quando esta marca não é mais relevante para
a ex-sistência de cada um, então a universalização acachapante e a
1
Artigo baseado em trabalho apresentado no XIX Encontro Nacional da EPFCL – Brasil,
novembro de 2018, e em artigo submetido à Revista Folhetim, revista semestral do Fórum do
Campo Lacaniano do Rio de Janeiro (2019).
2
Psicanalista, membro de Escola – IF-EPFCL-FCL-SP.
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segregação dos excluídos do Mercado e da sua globalização colocam
em xeque o melhor que pode acontecer quando alguém consegue
pôr em jogo, no jogo da civilização, a causa da sua singularidade.

Adiante, lemos também:
A finalidade da experiência da psicanálise consiste em proporcionar
uma via de acesso à singularidade, ao “Há Um”, que causa cada
Um como ímpar, diferentemente do universal da castração e das
suas incidências particulares. Daí decorre a urgência e a dimensão
eminentemente política da psicanálise, que pode fazer frente ao
mal-estar da civilização na atualidade. (FINGERMANN, 2016, p. 209)

Em O estranho gozo do próximo, Julien (1995) traz a leitura de Lacan
sobre questões éticas legadas por Freud no texto O mal-estar na civilização
(1926/1996) no qual apresenta uma reflexão sobre o preceito do “Amarás teu
próximo como a ti mesmo”. Freud faz objeção a esse preceito, ao identificar
uma inerente “maldade do próximo”: “O homem não é em absoluto esse
indulgente, de coração sedento de amor, que dizem que só faz defender-se
ao ser atacado, mas é, ao contrário, um ser que tem que computar em seus
dados instintivos uma boa dose de agressividade” (JULIEN, 1995, p. 22). Para
Julien (1959, p. 22), Freud reconhece que apenas na segregação o homem
encontra a fraternidade e apenas no ódio ao dessemelhante ele experimenta
amor entre os semelhantes: “é sempre possível unir entre si pelos laços do
amor, uma massa maior de homens, sob a condição de que restem outros
fora dela para receber os golpes”, ou seja, “uma sociedade que se pretenda
fundamentada no amor acaba, de fato, nesse avesso que é a intolerância”.
Para acompanhar esse recuo de Freud, Julien (1995, p. 52) propõe que
“resistir ao mandamento do amar ao próximo como a si mesmo é, equivalentemente, recuar diante do próprio gozo, na medida em que ele implica
uma parte maldita e maléfica”.
Como, pois, encontrar o próximo?... Como estar tão perto de sua própria
maldade que nela se depare com seu próximo?... O único caminho
é fazer-se suficientemente próximo de seu próprio gozo, mediante
o assentimento nesse vazio central em seu cerne, que é justamente
aquele do lugar do gozo do Outro, na medida em que esse lugar é o
real da Coisa (das Ding), fora do significado. (JULIEN, 1995, p. 54)
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Única resposta possível é apostar na formação do analista, que ao reconhecer o próprio gozo envereda pela necessária de-formação enquanto
analista. A lógica do analista se funda pela lógica do não-todo.

2. Ato e interpretação pela topologia
No texto O aturdito, Lacan (1972/2001) traz críticas sobre a transmissão
de conhecimento baseada no discurso universitário ou do mestre, advertindo que este saber esférico, fechado, prolixo de significações englobadoras,
nada tem de psicanalítico. Enquanto ciências e filosofia apresentam uma
topologia esférica, cujo operador é a sutura que reúne significações, a psicanálise propõe uma topologia a-esférica, cujo operador é o corte, que leva
em conta topos (lugar) e semel (tempo), através da animação dos giros dos
discursos e da subversão topológica.
Há um paralelo entre a movimentação dos discursos em direção ao discurso analítico e a movimentação topológica cujas transformações são o
objetivo. A interpretação pensada pela topologia é a animação, a causação
das mudanças topológicas visadas, que deve provocar a transformação da
superfície esférica em aesférica. Como se dá isso? Segundo Soler (1994), a
interpretação é o que faz com que se passe do início ao final da análise:
“poderíamos formular: não há fim de análise sem que a interpretação tenha
operado”. A psicanálise não visa oferecer significações que possam restaurar
a base do fantasma que foi abalada; ao contrário, visa a um efeito que não
é de significação, mas sim de subversão topológica: mudança cujo efeito
é a separação entre o sujeito barrado e o objeto do fantasma, produto do
trabalho da análise, isto é, das intervenções da interpretação.
Em uma análise, parte-se da figura esférica do toro, funcionamento próprio
dos sujeitos aprisionados ao redor de uma demanda fictícia, interpretada
sobre o desejo do Outro, cujo objeto de desejo é inacessível e evanescente.
Não basta intervir respeitando a estrutura da neurose/do toro: a função do
tratamento, via corte e costura, é a mudança de estrutura topológica. Se
levarmos em conta o giro entre o discurso do mestre/do inconsciente, com
o qual o analisando se apresenta, e o discurso histérico, próprio da entrada
em análise, vemos a mudança na relação de $ e a: $ gira “subindo” do lugar
da verdade para o de semblante; e a passa do lugar do produto, mais-de-gozar, para o lugar da verdade, impulsionando, de seu lugar privilegiado,
a função do discurso histérico. Da impotência entre $ e a na parte inferior
das barras, para a articulação de a embaixo e $ sobre a barra, há uma outra
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articulação. É essa presença do objeto a que persiste na borda da banda de
Moebius. Faz-se então mais uma subversão topológica: da banda moebiana
ao cross-cap. “A banda de Moebius é um corte, que precisa da rodela esférica suplementar para virar superfície aesférica, o cross-cap. Esta rodela é
o objeto a causa de desejo, que já estava presente desde o toro” (FIERENS,
2012, p. 338). Podemos “ler” nesse matema a articulação fantasmática: $<>a.
Pela via dos discursos, falta ainda um giro em direção ao discurso analítico, com o objeto a como semblante, causando o sujeito como barrado.

Figura 1: Discursos da histérica, do mestre (inconsciente), do universitário e do analista, em que se pode acompanhar o quarto de giro entre cada um deles. Do discurso do
mestre para o da histérica e deste para o do analista, um quarto de giro para a direita.
Do mestre para o universitário, um quarto de giro para esquerda.3

Assim, também, uma última operação topológica: o corte do cross-cap
com uma volta dupla que irá separar o sujeito barrado ($, banda de Moebius)
do objeto a (causa do desejo, rodela esférica).

Figura 2: Ilustração da figura topológica do cross-cap e, na sequência, esta figura
desmontada, evidenciando de um lado (ao centro da figura) a rodela esférica, objeto
a, e de outro (à esquerda) a Banda de Moebius, $. Representação encontrada no site
Staferla, Séminaire 10.4

Fechar uma dobra dupla no cross-cap articula o matema, ou a interpretação: análogo ao discurso analítico, o analista no lugar do objeto a possibilita
a operação: “Como no toro não há maneira de encontrar o objeto a senão
3
4
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por um ‘abuso imaginário’, a análise não poderá começar sua última operação topológica até que o analista se tenha convertido no objeto a para o
analisante” (FIERENS, 2012, p. 363).
Por meio dessa operação topológica que libera o sujeito de sua construção
fantasmática ($<>a), abre-se para a articulação entre sujeito barrado e desejante, e objeto a causa de desejo: o sujeito enquanto banda de Moebius ($),
figura aesférica unilátera, possibilita um saber-fazer com as diz-menções do
impossível: (LACAN, 1972/2001, p. 489) do Sexo – descobrir que não há relação/
proporção sexual, mas há laço e amor; do Sentido – não há verdade única ou
destino, mas há um sentido que se pode inventar; e da Significação – o saber
se constrói a partir do real das impossibilidades, não há significado a priori.
A relação do discurso analítico com as manipulações e figuras topológicas
é a relação do dizer com os ditos. A topologia ajuda a especificar o “dizer
próprio do discurso que implica o giro do discurso” (FIERENS, 2012, p. 280),
privilegiando um “outro dizer”, da interpretação, a qual supõe sempre a exceção
(LACAN, 1972/2001, p. 474). Lacan (ibidem, p. 479) alerta: “Minha topologia
[...] não é teoria. Mas ela deve dar conta de que haja cortes do discurso tais
que modifiquem a estrutura que ele acolhe originalmente”. E Fierens (2012,
p. 307): “A topologia do dizer é a prática da virada dos discursos”. O processo de análise não deve visar qualquer dito que englobe significações, nem
que se “feche” a esfera do “sentido”, mas, antes, visar o fora-de-sentido e a
impossibilidade de tudo se dizer, via lógica do não-todo, para que apareça a
topologia aesférica do funcionamento inconsciente.
O que Lacan nos oferece é uma concepção que desconstrói as outras concepções. Enquanto na topologia esférica o sujeito desaparece, por não haver
particularidade nem lugar para a exceção ou o desejo inédito, a psicanálise
inclui o campo da topologia aesférica, unilátera, oposta à bilateralidade (dentro/fora), causando modificações que “libertam” o sujeito desse fechamento
esférico. A análise dos analistas opera, portanto, uma necessária “de-formação”, “uma operação lógica com sequências éticas”: “visa abrir o caminho
da passagem ao ato do psicanalista” (FINGERMANN, 2016, p. 33-34, 43).

3. Laços e comunidade analítica: é possível orientar-se
pela topologia?
Voltando ao que nos alerta Freud, o que nos marca é a maldade e não o
amor, a de-formação do psicanalista deve operar aí nesse traço nosso, para
que estejamos mais atentos em relação aos nossos ódios, nossas intolerâncias,
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nossos afetos, nossas identificações e fraternidades... Essa de-formação
proveniente do ato analítico opera para não mais tamponar a falta nem
satisfazer nosso gozo às custas do outro, nem por amor e tampouco pelo
ódio, ambos próximos se nos propusermos a usar o outro como objeto de
nosso sintoma.
Se as condições do ato analítico é a verificação do giro do discurso que
possibilita o ato, esse giro pode orientar a nossa prática. Como nos aponta
Fingermann: “Uma comunidade de Escola [...] se constitui no ponto de
intersecção dos ímpares produzido a partir das questões e do debate que
elas fomentam. ” (FINGERMANN, 2016, p. 44)
Uma comunidade de Escola (base da formação do analista) é fundada
sobre o que se tem de mais incomum, uma comunidade inconfessável do estilo de cada um que arriscam-se a expor suas respostas
éticas e poéticas: explicar-se, pôr-se à prova, pôr o ato à prova com
estilo, o que nos faz eventualmente passadores de psicanálise.
(FINGERMANN, 2016, p. 59)

Como seguir construindo uma comunidade psicanalítica com nossa Escola,
tal que se mantenha sua particularidade, ou seja, um funcionamento que
a diferencie de outras comunidades, porém, que possa manter-se alinhada,
orientada – como se alinham e se orientam cartéis que funcionam, apesar das
diferenças, numa lógica não-toda, embora nem sempre, nem todos o tempo
todo... uma comunidade cujos membros – sejam cartelizantes num cartel,
sejam membros de Fórum e de Escola, num fórum local ou internacional –
se incluem e se suportam e deixam cair o horror pela diferença... ou mais
que isso, que experienciem justamente o amor e o desejo pela diferença?
Não há uma “forma” ou formato predeterminado para esse funcionamento
desejado. Pudera! Não há de ser por uma geometria ou predicação, nem
protocolos, regras ou contratos. Mas talvez também possamos recorrer à
topologia para pensar essa comunidade!
Como vimos, topologia se define pela subversão, mudança e manipulação
topológica, cuja característica é o estudo das modificações e animações
e do não-estático. Portanto, para se pensar numa comunidade entre psicanalistas, talvez se possa incluir justamente essa diversidade, isto é, as
diversas singularidades, resultantes das análises dos analistas, dispersos
disparatados. Diversidade também de momento e de posicionamento dos
membros que se aproximam de nossa comunidade, cada qual num tempo de
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seu percurso, de sua análise, cada um trazendo consigo suas características
em transformação e seu estilo em (de-)formação.
A topologia nos indica que há certas regras condicionantes, nem tudo
pode ser manipulado topologicamente. Assim, não todos, não comporta
qualquer um, ou melhor dizendo, comporta qualquer um desde que esteja
num tempo e posicionamento, perante sua formação enquanto analista,
que possibilite as operações necessárias de de-formação e de laços. Na
topologia, ali onde há condições de corte e costura, que respeitem relações
entre tempo, espaço e posicionamento, há possibilidade de mudanças e há
possibilidade de inclusão da diferença e do singular.
No texto Le tour dit plus: a volta dita “a mais”, Bernard Nominé indica:
[...] o laço social que prevalece em toda sociedade está fundado não
na necessidade do discurso do analista, mas sobre o discurso do
mestre. É esse discurso que estrutura a identificação dos indivíduos
entre eles. É isso que permite fazer grupo. Quando se faz grupo é para
responder a uma necessidade de identificação. Se quer estar aí, ser
contado, e, sobretudo, não se encontrar só, do lado de fora. O grupo
é um espaço englobante com um fora e um dentro. A estrutura da
esfera lhe convém bem. Fala-se, além disso, correntemente do círculo
para se designar tal ou tal grupo. A esfera é um espaço homogêneo
e hermético... (p. 3)

E segue, mais adiante:
Se eles querem assegurar a transmissão da psicanálise, os psicanalistas não devem fazer grupo seja lá de que espécie. Lacan observava
que é “impossível que os psicanalistas formem um grupo. Ao mesmo
tempo... o discurso psicanalítico é justamente aquele que pode fundar
um laço social limpo de qualquer necessidade de grupo.”
Esta frase é equívoca...
É necessário olhar bem de perto esta frase equívoca para se perceber
que Lacan utiliza aí o pronome alguma (aucun) de uma forma pouco
comum. [...] Eu penso, então, que não é necessário perder o sentido equívoco desta frase de Lacan que eu escuto assim: o discurso
psicanalítico é justamente aquele que pode fundar um laço social
limpo de algumas necessidades de grupo. Dito de outra forma, nem
de todas nem de alguma necessidade. Não há idealismo a ser feito em

Livro Zero

183

relação a isso. As “áléas” de nossa vida institucional me ensinaram
isso e eu cessei de sonhar com uma instituição ideal, é necessário
fazê-la com algumas necessidades de grupo. Eu penso que Lacan
se resignou mais além do que o fizeram seus próprios discípulos.5

O discurso analítico pode fundar um laço social “limpo”, não-todo, de
algumas necessidades de grupo, sem idealismo em relação a uma instituição ideal... Resignação sem perder o rumo, a orientação, a direção.
Como colocar essas diretrizes em prática, para fazer da práxis da teoria a orientação não só para a clínica, mas também para a transmissão
da psicanálise, tal como determina nossa ética e política (psicanálise
em intensão)? E de forma a-esférica, sem fechar ou limitar-se a uma
figura esférica, como podemos incluir a singularidade, não apenas de
seus membros, mas no mundo – psicanálise em extensão, orientação
de nossa Política? Questões que para mim se apresentam como transversais, com impacto não apenas aos membros, mas à sobrevivência
da Escola enquanto tal.
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TRABALHO COM REFERÊNCIAS

Hamlet lido por Lacan:
Balizamentos, comentários e
anotações marginais1
•

Míriam Ximenes Pinho2
O herói não está aí presente senão por este discurso, da mesma forma
que o poeta. Morto há muito tempo, no final é seu discurso que ele nos
lega. (Lacan, O desejo e sua interpretação, 1958-59)

No seminário 6, O desejo e sua interpretação, Lacan dedicou sete lições ao
estudo de Hamlet, do dia 4 de março a 19 de abril de 1959. Introduzido logo
após a análise estrutural do sonho de um paciente de Ella Sharpe, Hamlet
não lhe veio por acaso, ele havia se imposto graças aos ecos do “ser e não
ser” que recolheu da posição do paciente de Sharpe em relação ao falo que
acabou por conduzi-lo a “um dos temas mais primitivos do pensamento
em Freud, desse algo onde se organiza a posição do desejo” (LACAN, 195859/2002, p. 250). O presente estudo originou-se de uma pergunta simples,
qual versão de Hamlet foi estudada por Lacan no seminário 63?
Respondê-la, porém, levou-me muito longe em uma inesperada e vertiginosa aventura pelo universo do texto shakespeariano, tão enigmático
quanto o príncipe. Enigmático porque não há um texto definitivo proposto
pelo próprio autor e inúmeras passagens permanecem obscuras e sua origem incerta. Estudar Hamlet implica, portanto, em escolher qual ou quais
versões consultar e estar advertido de que as mais bem consideradas foram

1
Uma versão modificada deste texto foi submetida à Revista Trivium Estudos Interdisciplinares
sob o nome “O problema de Hamlet: Balizamentos e anotações marginais ao seminário de
Lacan O desejo e sua interpretação”, no prelo.
2
Psicanalista, membro de Escola – IF-EPFCL-FCL-SP.
3
Para todas as citações do seminário 6, optou-se, neste estudo, pela edição da Associação
Psicanalítica de Porto Alegre e, quando necessário, consultou-se, em francês, a versão do
Campo Freudiano e ainda a transcrição do sítio starfela.
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estabelecidas por diferentes editores (e não pelo autor) no esforço de esclarecer, regularizar ou ao menos minimizar as variâncias e inconsistências
textuais o que implica na eleição de alguns termos em detrimentos de
outros. E para os que não dominam o idioma do bardo, há ainda a busca
pela melhor tradução4.
Esses problemas, no entanto, passam despercebidos quando nos deixamos
afetar por Hamlet, “poema ilimitado”5 tecido por uma fina rede de jogos
semânticos, sintáticos, homofônicos, anagramáticos e até ideogramáticos
se considerarmos o recurso à figuração na play scene. Como se não bastasse o drama cortesão político, histórico e familiar, há ainda a comédia,
a tragédia, o romance: “Hamlet é um ensaio dramático em mistério; o que
significa dizer que é tão bem construído que quanto mais se examina, mais
há para se descobrir” (DOVER WILSON, 1935/2007, p. 19). Transbordante,
o príncipe dinamarquês é o mais falante de todos os personagens de
Shakespeare e certamente aquele de quem mais se fala. Espirituoso, poético,
desconcertante, sublime, Hamlet ultrapassou a própria obra para se tornar
um “mito independente” ao lado de D. Quixote, Helena de Troia e Aquiles
(BLOOM, 2001, p. 480). Dada a impressionante interioridade reflexiva do
herói, há quem considere que ele foi inspirado em Montaigne, mas o link
entre Shakespeare e o filósofo francês nunca foi comprovado, embora seus
ensaios já causassem impacto no ambiente cultural inglês dado o seu estilo
subjetivo, cético e autorreferencial de modo que a plateia da época estava
familiarizada com uma retórica reflexiva e dubidativa (PEREIRA, 2015).
Fenômeno literário sem precedentes, nenhuma outra peça ou figura de
ficção foi capaz de produzir tantos ensaios e controvérsias em torno de um
problema central: Por que Hamlet demora tanto para executar o plano de
vingança prometido ao pai?
Ao longo da peça, muito embora Hamlet admita estar imbuído de “causa”,
“vontade” e “meios para executar” o ato de vingança, o que se assiste é
um longo movimento ziguezagueante fonte das mais variadas cogitações
a cerca de sua sanidade mental: Teria ele realmente visto o espectro do pai
4
Em relação à Hamlet, consultou-se três versões e notas em língua original: The Arden
Shakespeare (3a. edição), The Royal Shakespeare Company e The Norton Critical Editions.
Em português, para todas as citações, optou-se pela versão da Companhia das Letras em
tradução premiada de Lawrence Flores Pereira e consultou-se ainda a versão de tom mais
coloquial de Millôr Fernandes.
5
Poem unlimited aparece em uma fala de Polonius dirigida a Hamlet. Segundo a nota editorial
da The Royal Shakespeare Company (2008), poem unlimited é “um verso dramático (uma peça)
que não observa as unidades de tempo, lugar e ação; uma peça cujo gênero inclui tudo” (p.
68). Um poema, portanto, inclassificável.
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ou teria sido uma alucinação? A atitude excêntrica visaria encobrir seus
propósitos ou tratar-se-ia, na verdade, de uma real perturbação mental?
Estaria fingindo ser louco ou realmente o era? Afinal, o que se passa com
Hamlet? Qual perturbação lhe afetaria o espírito?

Explorando Elsinore
Shakespeare escreveu a peça durante o reinado de Elizabeth I (1558-1603),
período conhecido historicamente como a era dourada das artes, sobretudo
do teatro. Em paralelo a uma bem-sucedida expansão comercial e territorial,
o reinado ocorria em uma atmosfera de contínua tensão política decorrente
de conspirações e ameaças do papa e da Espanha católica contra a rainha
protestante. A legitimidade do trono, o temor de usurpação e as incertezas
quanto a sucessão são preocupações do período que atravessam a peça.
Uma das medidas para se conter as pressões foi a reforma religiosa que
fixou uma Igreja unificada independente de Roma, mas a reforma impôs
censura à temas religiosos nas artes e os dramaturgos precisavam se virar
com enredos distantes da tradição medieval e suas figurações de cunho
ideológico católico (JOHNSTON, 2007).
Especula-se ainda hoje o papel da religião na peça. Há quem veja uma
defesa elaborada do protestantismo nascente e outros uma referência saudosa à ordem católica medieval agora banida do discurso oficial (JONES,
1970; JOHNSTON, 2007). Para alguns outros, no entanto, ainda que Hamlet
esteja imerso em um contexto judaico-cristão trata-se essencialmente de
uma crítica à corte e seus jogos de dissimulação e desmande sob o fundo
de nostalgia e ressentimento de uma era medievalista idealizada (BLOOM,
2001). Na corte de Elsinore, dois tempos se chocam. De um lado, o tempo
do Rei Hamlet onde se honrava a palavra, os laços familiares, os costumes
e as batalhas. De outro, o “tempo disjunto” (Hamlet, ato 1, cena 5) do Rei
Claudio no qual prevalece a astúcia, a retórica manipuladora e a conspiração política.
A complexidade do texto repousa justamente no gap aberto pela relativização da ortodoxia religiosa que antes se impunha soberana à ciência,
à filosofia e às artes (JOHNSTON, 2007). No ponto de virada rumo ao
movimento iluminista, a peça transborda indagações e presunções sobre
a verdade, a existência, o sexo feminino e a morte. Desde que as certezas
religiosas entraram em declínio, o drama humano agora pode ser especulado
em termos existenciais para os quais há mais mistério do que garantias. O
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herói criado por Shakespeare é um intelectual da Universidade de Wittenberg
famosa pelos professores ilustres, tais como, o polêmico Martinho Lutero.
Hamlet é o representante de uma nova geração que, embora se mantenha
cristã, prefere a dúvida à crença supersticiosa, os fatos às especulações
em contraste com a geração do pai assentada nas armas e feitos de guerra.
Portanto, embora o fascínio de Hamlet resida em seu apelo mítico
atemporal, vale lembrar que a peça foi escrita por “um elisabetano para
os elisabetanos” (DOVER WILSON, 1935/2007, p. 26). Não nos deixemos,
portanto, nos enganar pela origem dinamarquesa do herói: Hamlet é um
príncipe inglês e a corte de Elsinore é modelada pela retórica, costumes e
constituição da corte inglesa da época.

Origem da peça
Escrita provavelmente nos anos 1599-1600, a peça foi encenada pela
primeira vez entre 1600-1601. Porém, há registro de uma peça anterior
batizada Ur-Hamlet cujo texto não sobreviveu e que pode ter sido a base
para a versão shakespeariana. Encenada uma década antes, há controvérsias quanto à autoria dessa peça originária atribuída especulativamente
a Thomas Kyd, autor que estabeleceu a moda, nos palcos ingleses, dos
dramas de vingança. Alguns acreditam que esta antiga versão é do próprio
bardo, outros poucos defendem que o texto publicado em 1603 chamado de
Q1 seja derivado desta versão. Da versão original sobreviveram apenas o
título e um fragmento indicador de que lá havia um fantasma que berrava
“Hamlet, vingança!” - motivo de risos e chacotas por parte da audiência de
então - por essa razão supõem-se que Ur-Hamlet seguia, em linhas gerais,
a mesma trama de assassinatos e retórica inflamada tão popular à época
(DOVER WILSON, 1935/2007; BATE, 2008).
A tragédia deriva de uma lenda nórdica narrada em latim por Saxo
Grammaticus no século XII, Gesta Danorum (História Dinamarquesa) impressa em Paris em 1514. No conto, o rei da Dinamarca elege dois irmãos,
Horwendil e Feng, para reinarem sobre a terra de Jutland. O rei cede sua
filha Gerutha a Horwendil depois deste vencer o rei da Noruega. O casal tem
um filho, Amleth. Feng, invejoso, assassina o irmão, casa-se com Gerutha
e assume o trono. Para evitar ser assassinado, Amleth se finge de tolo6.
Inúmeras peripécias acompanham seu plano de vingança: Ele escapa do
6
Hamlet é um anagrama para Amleth que significa “tolo” ou “esperto que finge ser tolo”, na
língua nórdica antiga (BLOOM, 2001, p. 487).
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assédio de uma jovem enviada como isca, mata um amigo de Feng escondido no quarto da mãe e consegue driblar o conduto que determinava sua
morte ao chegar na Inglaterra. Por fim, ele mata o tio com a própria espada
e triunfa como novo rei (GRAMMATICUS, 1180-1208/2011).
Acredita-se que Shakespeare não conhecia essa versão, ele teria lido
a adaptação francesa de François de Belleforest, Histoires Tragiques, que
ampliou e moralizou o texto de Saxo sendo publicou em Paris, em 1576.
Como variantes do mito são encontradas em contos oriundos de outras partes do mundo pode ser que Shakespeare tenha tido acesso a essas versões
(MIOLA, 2011). No enredo de Belleforest, o príncipe se chama Hamblet, o
assassinato do pai ocorre em público, o adultério da rainha é explícito e
a jovem correspondente à Ofélia ajuda por amor o príncipe à escapar da
armadilha. Outro detalhe importante: apesar de bancar o louco, o príncipe
nessa versão, ao contrário de Hamlet, é um guerreiro determinado que
não se atrapalha no seu plano de vingança. Há, portanto, um abismo entre
Hamblet e o herói shakespeariano tomado por dúvidas que não cessam de
expor a sua divisão subjetiva. A virtuosidade do bardo foi transformar um
enredo bruto de vingança em reflexões metafisicas e existenciais.

Notas textuais
Hamlet é a mais longa composição do bardo. Sabe-se que a divisão da
peça em cinco atos não vem do dramatista, ela se impôs mais tarde graças
ao modelo do teatro clássico que tradicionalmente quebrava a encenação
para a troca de velas (BATE, 2008). Apesar de não ter sobrevivido nenhum
manuscrito do próprio punho de Shakespeare, no século XVII, diferentes
versões surgiram em dois formatos de editoração chamados in-fólio e in-quarto. Pelo fato do próprio dramatista não ter supervisionado a publicação
das peças, coube aos editores tomarem decisões quanto a legitimidade das
versões existentes. Três são consideradas as mais relevantes e servem de
base para as edições modernas: O primeiro in-Quarto (Q1), tido como um
“quarto ruim”, publicado em 1603; O segundo in-Quarto (Q2) considerado
de melhor qualidade, publicado em 1604-5; e o primeiro in-fólio ou Fólio
(F1), publicado em 1623 e considerado a última versão da peça publicada
sete anos após a morte do autor ocorrida em 1616.
Apesar de alguns editores lançarem composições que fundem o texto do
Q2 com o do F1, esse modelo não é bem visto, as edições mais respeitadas
tendem a publicar separadamente as diferentes versões – tal como a celebrada
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edição The Arden Shakespeare - ou a apontar o texto de base e, em separado,
as variantes ou os acréscimos do texto complementar, como pode ser visto
na edição The Royal Shakespeare Company e The Norton Critical Editions.
O Q1 é um texto curto, 2221 linhas, repleto de linhas ilegíveis e erros
de impressão. Acredita-se que seja uma versão pirata da peça provavelmente reconstruída a partir do livro do ponto ou mesmo de memória
por algum ator. O Q2 é uma versão mais longa, 4056 linhas, e por esse
motivo raramente encenada em toda a sua extensão. Tido como um texto
“autorizado”, cogita-se que seja oriundo dos manuscritos de Shakespeare
com a intenção de desbancar o Q1. Já o F1 faz parte de uma coletânea
póstuma que reuniu as produções do bardo e parece derivar do manuscrito teatral e contém um número considerável de direções de palco e
variações textuais: cerca de 80 linhas novas enquanto 230 linhas do Q2
estão ausentes. Mesmo assim se mantém bem próxima do Q2. Vinte anos
separam as duas versões levando a acreditar que Shakespeare continuou
a trabalhar na peça (BATE, 2008; THOMPSON e TAYLOR, 2016).
Lacan conhecia as diferentes edições de Hamlet e cita especificamente
o Q1 e o F1. Ao que tudo indica, Lacan (1958-59/2002, p. 266) recorreu
ao F1 dada a indicação de que a “edição in-fólio” é “a grande edição
de Shakespeare”, mas não foi possível precisar a qual edição inglesa
ele recorreu em sua leitura durante o seminário, o mais provável é que
tenha usado a clássica The Arden Shakespeare cuja primeira edição
data de 1899. Uma pista que me leva a considerar essa possibilidade
vem de uma nota que consta no seminário 6 editado por Alain-Miller
e publicado em 2013. Lá ele indica que extraiu as citações originais de
Hamlet da terceira edição da The Arden Shakespeare lançada em 2006, a
mesma consultada aqui. Quanto à versão para o francês, Lacan é claro:
“Eu darei a tradução do Letourneur que me parece a melhor” (p. 261).
Pierre Letourneur realizou no século XVIII a primeira tradução para o
francês das obras completas de Shakespeare para o francês tomando
como base a edição Fólio.

Do concetti ou do falar precioso do Bardo
Chama-se concetti um estilo de poesia barroca, oriunda da Itália e anterior
ao século XVI, que “impressiona pela sutileza e forma rebuscada (antíteses,
imagens curiosas, alusões mitológicas)” que, na França, “acabou por designar
todas as pontas preciosas” (DUPRIEZ, 1984, p. 126). As “pontas preciosas”

194

Hamlet lido por Lacan: Balizamentos, comentários e anotações marginais

[les pointes précieuses] Lacan sublinhou, no seminário 6, como sendo “a
ponta de estilo” [la pointe du style], expressão incomum em português, mas
que designa, na literatura francesa o jogo de palavras, especificamente “os
pensamentos sutis (em geral muito breves e muito densos, apresentados sob
a forma de antítese) que visam desafiar a vivacidade de espírito do leitor”
(DUPRIEZ, 1984, p. 353).
O estilo (precioso) de Shakespeare é celebrado pela rica polissemia lexical
e versatilidade de composição que oscila entre versos brancos, rimados e
prosa. A métrica dos versos segue o ritmo do pentâmetro iâmbico7 usado
com liberdade alcançando uma excelência poética incomparável. “Hamlet
foi, como nenhuma outra peça de Shakespeare, a virtuosidade desse verso,
pois ali o Bardo explorou a polissemia livresca e poética de sua época”
(PEREIRA, 2015, p. 45).
Lacan (1958-59/2002, p. 351) sublinha no teatro de Shakespeare um
estilo único cuja operância se faz “essencialmente pela via do equívoco,
da metáfora, do jogo de palavras, de um certo uso do concetti, de um
falar precioso, destas substituições de significantes sobre os quais aqui
insisto quanto à sua função essencial”. Função essencial de surpreender
por jogar com equívocos que fazem de “todos os propósitos de Hamlet e
ao mesmo tempo da reação daqueles que o cercam, um problema em que
o próprio espectador, o ouvinte, se perde e se interroga sem cessar, é aí
que é preciso situar a base, o plano sobre o qual a peça de Hamlet toma
seu alcance” (LACAN, 1958-59/2002, p. 352).
O perpétuo jogo de equívocos que faz toda a delícia de Hamlet trás, por
outro lado, problemas incontornáveis para qualquer tradutor, tal como
observamos no diálogo reproduzido abaixo e que marca a primeira aparição do príncipe:
King: ... But now, my cousin Hamlet, and my son –
Hamlet: A little more than kin and less than kind.
King: How is it that the clouds still hang on you?
Hamlet: Not so, my lord: - I am too much i’th’sun.
(Hamlet, ato 1, cena 2).

7
métrica frequente em poesias dramáticas e épicas inglesas composta por cinco pares
de sílabas átonas/tônicas ou um som fraco seguido de um forte. O importante é o ritmo
medido em pequenos grupos de sílabas chamados “pé”. Iâmbico descreve o tipo de pé
usado, pentâmetro indica que um verso tem cinco pés. Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/
pentametro_iambico
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Na passagem para o português, duas diferentes soluções para o enigmático colóquio:
Rei: Mas, agora, Hamlet, meu sobrinho e meu filho –
Hamlet: Quase da mesma cepa, não do mesmo corpo.
Rei: Que nuvens são estas ainda te assombrando?
Hamlet: Mas não, senhor, estou bem à sombra do sol.
(Versão de Lawrence Pereira, 2015, p. 60)
Rei: E agora, caro Hamlet, meu primo e meu filho...
Hamlet: Me perfilha como primo, pois não primo como filho.
Rei: Por que essas nuvens sombrias ainda em teu semblante?
Hamlet: Me protejo, senhor, por estar tão perto do sol.
(Versão de Millôr Fernandes, 2012, p. 21)

Para além da façanha mirabolante dos nossos talentosos tradutores, ficam
irremediavelmente perdidas a rica textura melódica dos versos, as aliterações
e paronomásias [cousin/son/sun; cousin/kin/kind/cloud] indutoras da fácil
memorização pelos ouvintes ingleses, o jogo entre som/sentido presente em
son/sun [filho/sol] e ainda a paráfrase contida na última linha do diálogo
[I am too much i’th’sun] que faz referência a um adágio popular da época
cujo sentido só foi recuperado na década de 1930. Deve-se a Dover Wilson
(1935/2007), celebrado estudioso de Hamlet citado por Lacan, a descoberta
do adágio antigo na base das falas de Hamlet: Out of heaven’s blessing to
the warm sun [Da benção do céu para o sol ardente] cuja significação seria: From an exalted, or honourable, state or occupation to a low or ignoble
one [De uma ocupação ou estado exaltado ou honrável para uma situação
inferior ou ignóbil].
Assim sendo, as misteriosas falas iniciais de Hamlet puderam ser reinterpretadas à luz da gramática da época, isto é, à luz da tensão em torno da
usurpação do trono, ponto nevrálgico da época e da peça segundo Dover
Wilson (1935/2007). Vejamos: Se Hamlet passou a ser “um pouco mais que
parente” [a little more than kin] do tio desde que este virou seu padrasto,
ele claramente se ressente da exclusão da coroa, tornando-se menos gentil
[less than kind] diante da corte do usurpador que o atirou abruptamente
em um futuro incerto. Logo, não são as nuvens de um mal temperamento
que lhe perturbam o humor [clouds still hang on you], mas o sol ardente da
injustiça de se encontrar privado não só da figura paterna protetora, mas,
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e principalmente, de seu “voto agonizante”8 arruinando suas pretensões ao
trono [I am too much i’th’sun]. Nos versos em português, observa-se que,
para captar o clima dos diálogos nossos estimados tradutores precisaram
realizar um verdadeiro tour de force que não vai sem trair a linguagem.
Lacan soube apreciar e aproveitar muito bem o meticuloso trabalho semântico de Dover Wilson fazendo largo uso da ambiguidade de sentido dos
termos para sustentar algumas de suas interpretações. Na era elisabetana,
a palavra inglesa nunnery, por exemplo, carregava tanto o sentido de “convento” quanto de “bordel”. Na terrível cena em que Ofélia é desprezada por
Hamlet, ele lhe sugere: “Vai para um convento” (Hamlet, ato 3, cena 1), a
fala de Hamlet ressoa também a insinuação de Ofélia ser uma prostituta.
Lacan (1958-59/2002, p. 339) evoca a ambiguidade do termo nunnery para
endossar a tese de que a conduta cruel de Hamlet se relaciona a um abalo
fantasmático tal que faz Ofélia deslizar da posição de objeto de amor para a
de símbolo significante de uma vida que agora Hamlet despreza, em outras
palavras, ela se torna para ele a portadora de “todos os pecados, aquela que
é designada para engendrar os pecadores e a que é designada em seguida
como diante de sucumbir sob todas as calúnias”.

Qual o problema de Hamlet?
Lacan (1958-59/2002) analisou, na lição de 11 de março de 1959, as interpretações anteriores da peça com especial atenção às contribuições em
“grande estilo de documentação” de Ernest Jones que, talvez por escrever
em inglês e de modo acessível, se tornou uma importante referência entre
literatos e críticos (p. 267). Jones lançou em 1910, O complexo de Édipo
como explicação para o mistério de Hamlet, texto elogiado por Freud em
nota acrescida em 1919 à Interpretação dos sonhos. Em 1949, Jones ampliou
esse material e o publicou em forma de livro, em português, Hamlet e o
complexo de Édipo.
Acusado por Dover Wilson de incorrer na falácia de tratar os personae
da peça como criaturas vivas, Jones (1949/1970, p. 21) dedicou a primeira
parte do livro a justificar seu método trazendo contribuições importantes à
questão da interpretação analítica de criações artísticas: “proponho fazer de
conta que Hamlet foi uma pessoa, um ser vivo [...], e investigar que espécie
de homem pode ter sido essa pessoa para sentir e agir, em certas situações,
da maneira que Shakespeare nos diz”. Esse artifício, diz ele, não é usado
8

Voto agonizante/dying voice é o voto deliberado de um monarca em favor da sucessão.
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só por psicólogos e psicanalistas, haja vista que críticos literários e teatrais
recorrem a ele para analisarem a coerência de um determinado personagem
ou de sua personalidade. Atento a essas controvérsias, Lacan (1958-59/2002,
p. 311) deixa registrado que não trataria o personagem Hamlet como se fosse
um caso clínico, mas como uma estrutura que possibilitaria demonstrar a
neurose: Hamlet “não é isto ou aquilo, não é um obsessivo pela boa razão
primeiramente que ele é uma criação poética. Hamlet não tem neurose, ele
nos demonstra a neurose, e isto é diferente de sê-lo”.
Jones organizou um vasto material acerca das soluções propostas ao
problema de Hamlet. Inicialmente, ele parte das interpretações mais extravagantes – Hamlet seria na verdade um judeu típico a se queixar do
sofrimento de seu povo ou ainda uma mulher erroneamente criada como
homem, etc. – para se deter nas clássicas explicações organizadas por ele
em três grupos:
O primeiro, considerado subjetivo ou psicológico, atribuiu a dificuldade
de Hamlet a um defeito de personalidade. Os poetas Goethe e Coleridge se
destacam nesse grupo. A interpretação de Goethe é uma das primeiras e se
manifesta na voz do protagonista de Os anos de aprendizado de Weilhelm
Meister. A chave para se solucionar a procrastinação do príncipe se resume
na ideia de “uma grande ação imposta a uma alma que não está à altura de
tal ação [...]. Um ser belo, puro, nobre [...], mas sem força física que faz os
heróis, sucumbe sob um fardo que ele não consegue suportar nem tampouco rejeitar” (GOETHE, 1795/1994, p. 181). Em suma, o problema estaria no
caráter ultrassensível do herói que o tornaria incapaz de realizar qualquer
tarefa que lhe fosse imposta. Na mesma linha, Coleridge (1812/2011), em
Lectures on Hamlet, argumenta que embora brilhante, Hamlet é tragado por
meditações que lhe roubam a paz e inibem sua capacidade de agir.
Essas concepções alcançaram enorme êxito influenciando os ensaios críticos posteriores e até a interpretação no palco. O poeta e ensaísta T.S. Eliot
(1921/2015) foi um dos mais mordazes críticos a essa visão por considerar
que seus principais expoentes, em vez de analisar Hamlet como obra de
arte, haviam projetado nele suas próprias realizações ou frustrações artísticas. Assim, Goethe teria convertido Hamlet num Werther e Coleridge em
uma versão de si próprio já que ele confessou sentir o mesmo gosto pela
procrastinação. Daí o comentário irônico de Lacan (1958-59/2002, p. 269)
acerca do “caráter psicastênico” de Coleridge.
O segundo grupo é uma concepção objetiva constituída em reação ao primeiro. O problema de Hamlet se deveria às graves circunstâncias externas
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que dificultariam sua ação. De origem alemã, seus maiores representantes,
L. Klein e Karl Werder, se apoiaram na ideia de justiça abstrata de Hegel:
“A essência da vingança de Hamlet consistia não só em matar o assassino
de seu pai, mas em provar também a sua culpabilidade aos olhos de toda a
nação” (JONES, 1949/1970, p. 36). O argumento principal é que a natureza
do crime seria tão terrível que necessitaria de um conjunto plausível de
provas sem as quais a nação poderia se levantar contra Hamlet em defesa
de Claudio frustrando seu plano de vingança. Ou seja, não era tanto a dificuldade do ato em si que dissuadia Hamlet, mas os riscos que resultariam
de sua ação. Para Jones, a inadequação dessa hipótese é apontada pelo
próprio texto da peça onde não se encontra nenhuma linha que a sustente.
Há ainda aqueles que reduzem o mistério de Hamlet a um mero problema
de composição da obra. O poeta T.S. Eliot (1921/2015, p. 36), por exemplo,
acusou Shakespeare de ter fracassado em transpor as antigas versões da
lenda para a peça: “Longe de ser uma obra-prima de Shakespeare, a peça
é certamente um fracasso artístico. [...]. De todas as peças é a mais longa
e é talvez aquela em que Shakespeare mais despendeu esforços e, mesmo
assim, deixou nelas cenas supérfluas e inconsistentes”. A tragédia shakespeariana lidaria essencialmente com os efeitos da culpa de uma mãe sobre
o seu filho, mas o bardo não conseguiu harmonizar esse motivo com o
antigo material de vingança.
Para o terceiro grupo, não se trata nem de uma falha no sujeito nem no
exterior, mas de uma posição conflituosa em relação à tarefa cuja causa é
desconhecida pelo próprio herói: “Não sei porque vivo dizendo para mim
que só falta essa ação, já que tenho a causa, a vontade, a força e os meios”
(Hamlet, ato 4, cena 4). Para explicar o conflito mental do príncipe e suas
atitudes excêntricas, alguns autores recorreram à psicopatologia oferecendo
inúmeros “diagnóstico” de melancolia à neurastenia, obsessão, histeria, etc.
Jones incluiu a abordagem psicanalítica nesse grupo enfatizando que
a diferença essencial desta em relação às outras teorias psicológicas
é o acento dado às motivações inconscientes que subjazem o conflito.
A primeira interpretação analítica do herói foi apresentada por Freud
(1900/1987) em um breve comentário que aparece no capítulo V da
Interpretação dos sonhos, logo após uma menção ao Édipo de Sófocles.
Lá, Freud se contrapõe à visão de Goethe por não avaliar de modo algum
Hamlet como alguém incapaz de tomar qualquer atitude já que ele se
mostra bastante ágil e cruel em duas passagens: quando envia premeditadamente Guildenstern e Rosencrantz para a morte e quando mata,
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em um rompante de cólera, o pai de Ofélia. Hamlet é capaz de muitas
coisas, conclui, menos de cumprir a tarefa imposta pelo fantasma do pai.
Por que ele se detém justamente aí se motivos não lhe faltam? A solução
proposta por Freud (1900/1987, p. 260) deve ser buscada no conflito de
natureza edípica que permanece inconsciente para o herói: Se Hamlet
hesita em realizar seu plano é porque o assassino do pai e atual marido
de sua mãe “lhe mostra os desejos recalcados de sua própria infância
realizados”.
Em outras palavras, a vacilação acontece porque Hamlet se encontra
identificado com o tio Claudio, assim o ódio que deveria alimentar sua
vingança acaba substituído pelo sentimento de culpa e autorrecriminações que o fazem lembrar que ele próprio não é melhor do que aquele
que deve punir. A peça tem suas raízes plantadas no mesmo solo de
Oedipus Rex com todo o tratamento textual que separa duas civilizações
e épocas distintas. Se no primeiro encontramos um material bruto que
expõe e realiza abertamente a fantasia incestuosa infantil, no segundo
aparece um texto modificado pela operação de recalcamento, tal como
se dá nos casos de neurose. Daí Freud (1905 ou 1906/1987, p. 293) dizer,
um pouco mais tarde, que o fascínio de Hamlet repousa no uso bem
sucedido da “neurose no palco”: os espectadores, quando identificados
ao herói, são capazes de lhe perdoar todos os atos de crueldade porque
reconhecem nele os mesmos conflitos e tentativas fracassadas, de mantê-los sob recalque.
O estudo de Jones não só ampliou a interpretação freudiana como
ainda recuperou outras versões da lenda cuja variante mais antiga é a
saga do rei persa Kaikhosrav que na juventude precisou simular loucura
para ludibriar o tio vilão. Jones - tal como Otto Rank (1914) - isolou, na
estrutura mítica de Hamlet, a sua forma mais simples: a luta de um jovem
contra um rival tirânico, em geral, o genitor previamente advertido de seu
eminente declínio. Desde o nascimento, a vida do herói é ameaçada e ele
tem que escapar de inúmeras ciladas até, por fim, executar sua vingança,
algumas vezes matando inadvertidamente o pai, tal como acontece na
lenda de Édipo. Lacan (1958-1959/2002, p. 272) reconheceu o importante
passo analítico de Jones que soube reconhecer em Hamlet uma estrutura
mítica equivalente ao Édipo: “O primeiro passo analítico consiste em
transformar uma referência psicológica não em uma referência a uma
psicologia mais profunda, mas em uma referência a um arranjo mítico
suposto ter o mesmo sentido para todos os seres humanos”.
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Lacan com Ella Sharpe
Um ponto controverso da interpretação de Freud (1900/1987, p. 260) é
quando ele passa Shakespeare ao divã e passa a considerar a sua criação
dramática como efeito de supostos conflitos neuróticos, especialmente em
relação às mulheres: “A mesma aversão [de Hamlet pela sexualidade, inserção nossa] que iria apossar-se da mente do poeta em escala cada vez maior
durante os anos que se seguiram, e que alcançou sua expressão máxima
em Timon de Atenas. Pois, naturalmente, só pode ser a própria mente do
poeta que nos confronta em Hamlet”. De um estudo especulativo de George
Brandes, William Shakespeare: A critical study, Freud (1900/1987, p. 260)
extraiu a informação de que Hamlet foi escrito após a morte do pai do poeta
ocorrida em 1601, daí deduz: “sob o impacto imediato de sua perda e, como
bem podemos presumir, enquanto seus sentimentos infantis sobre o pai
tinham sido recentemente revividos”. Freud também associa a criação da
peça com o luto do filho único, Hamnet (quase o mesmo nome do príncipe),
morto em 1596 aos 11 anos de idade e finaliza:
Assim, como todos os sintomas neuróticos e, no que tange a esse
aspecto, todos os sonhos são passíveis de ser “superinterpretados”,
e na verdade precisam sê-lo, se pretendemos compreendê-los na íntegra, também todos os textos genuinamente criativos são o produto
de mais de um motivo único e mais de um único impulso na mente
do poeta, e são passíveis de mais de uma interpretação. No que
eu escrevi, tentei apenas interpretar a camada mais profunda dos
impulsos anímicos do escritor criativo (FREUD, 1900/1987, p. 260).

Da vida de Shakespeare pouco ou nada sabemos, nem sequer se este nome
é o verdadeiro nome do autor dessas obras. Mesmo assim, as especulações
biográficas levantadas por Freud abriram a via sobre a qual muitos analistas
se lançaram cavando em fatos ou circunstâncias os motivos que supostamente
engendraram e animaram a criação de obras literárias. Ainda que esta via
não seja sem interesse, há sempre grandes riscos em se abordar uma obra
pela vida do autor bem como em se tentar deduzir os traços biográficos de
um autor pela obra no ponto de se perder a oportunidade de não se analisar
o alcance da obra como tal.
É importante destacar que, apesar do esforço de Freud de lançar uma
“ponte sobre o abismo de Hamlet” (Lacan, 1958-59/2002, p. 253) através
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da vida privada de Shakespeare, é notável que as melhores “pontes” lançadas por Freud, fontes de inspiração de muitos, dizem respeito muito mais
à análise edípica da trama da peça do que aos seus comentários sobre a
vida do bardo. Advertido dessa controvérsia, Lacan (1958-59/2002, p. 291)
foi cuidadoso em especificar o seu método de abordagem ressaltando que
Hamlet lhe interessava tão somente enquanto uma “estrutura equivalente
àquela do Édipo” em articulação à problemática do desejo:
É bem evidentemente o conjunto, a articulação da tragédia nela
própria que nos interessa [...]. E aquilo que faz com que [...] nestes
suportes [...], na necessidade de um determinado número de planos
superpostos, a profundidade de uma peça, de uma sala, de uma
cena, a profundidade é dada, no interior do que se pode colocar da
maneira a mais ampla o problema para nós na articulação do desejo
(LACAN, 1958-59/2002, p. 292).

Para Lacan (1958-59/2002, p. 291), não se tratava de investigar o inconsciente do poeta, “mesmo se ele testemunha com sua presença alguns traços
não concertados em sua obra, por elementos de lapsos, por elementos simbólicos dele mesmo despercebidos, não é isto que nos interessa de maneira
maior, pode-se encontrar em Hamlet alguns traços, isto que foi empregado
por Ella Sharpe, como lhes disse da última vez”. Lacan (1958-59/2002) faz
referência a um estudo inconcluso da grande analista inglesa amante da
poesia shakespeariana, An unfinished paper on Hamlet, publicado postumamente em 1948 no International Journal of Psycho-Analysis9. Segundo
o disse, Sharpe tentou, na esteira de Freud e de outros que o seguiram,
“ordenar em torno do problema do recalcamento pessoal o conjunto da obra
de Shakespeare” (LACAN,1958-59/2002, p. 254).
Ella Freeman Sharpe começou sua carreira como professora de literatura
e sua formação literária teve importante influência sobre sua escuta clínica. Membro da British Society of Psychoanalysis seus artigos foram citados
por Lacan, em especial, no seminário 6, encontra-se uma análise de um
material clínico publicado pela autora em 1937, Analysis of a single dream.
Impressiona a habilidade de Sharpe em escutar, pinçar, realçar aquilo que
Lacan mais tarde conceberá como significante tendo ela se interessado

9
A nota de rodapé no. 87 da edição do Seminário 6 da Associação Psicanalítica de Porto Alegre
cita equivocadamente, neste ponto, o artigo The impacience of Hamlet em vez do Unfinished
paper citado pelo próprio Lacan no mesmo parágrafo.
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particularmente pela linguagem metafórica dos analisantes, tema de outro
artigo seu, An Examination of Metaphor (LAUTH, 2007). Morta em 1947,
ela atentou à função poética da linguagem para orientar sua escuta e interpretação muito antes de Jakobson haver conquistado o tema e de Lacan
introduzir a ideia do inconsciente estruturado como uma linguagem: “É,
portanto, mérito de Ella Sharpe ter escutado seus pacientes através de suas
metáforas, mesmo que as suas explicações estejam aquém das teorias de
Lacan” (TRIOL, 2007, p. 77).
An unfinished paper fazia parte de um grande projeto ao qual a analista
se dedicava por ocasião de sua morte, The cyclic movement in Shakespeare’s
play. A ousadia do projeto pode ser deduzida de um esquema no qual a obra
completa do dramaturgo é dividida em duas fases que seguem a cronologia
das peças e a alternância de ritmo entre tragédia e comédia, um movimento
cíclico que a autora faz corresponder aos supostos estados maníaco-depressivos do poeta em paralelo aos movimentos de fluxo-refluxo da organização
libidinal infantil: “O estudo da peça de Hamlet leva adiante o passo em
busca do movimento cíclico que eu acredito ser subjacente aos fenômenos
dos dramas shakespearianos e que inter-relaciona todas as peças que, em
si mesmas, manifestam todas as facetas da experiência cíclica” (SHARPE,
1950, p. 252).
De Hamlet, Sharpe (1950, p. 260) tentou deduzir os traços velados da vida
do bardo, suas “memórias enterradas devidamente encenadas”, ainda que
dele tenha restado mais conjecturas do que fatos, conforme já assinalado.
Assim, a fala de Hamlet dirigida ao crânio do bobo da corte, em cena clássica, é interpretada como uma homenagem ao pai do dramatista cuja fortuna
se deteriorou à medida que o filho crescia, “o pai que o poeta recuperou e
para quem obteve o Brasão de armas e o título de cavalheiro. Aqui, mais
do que no ghost, está o tributo ao verdadeiro pai da infância e também o
testemunho da culpa edípica. Aqui estão os ‘vestígios’ daquele pai que era
invejado, rico, próspero e feliz”.
Lacan (1958-59/2002, p. 266) nutria grande admiração pelo estilo de
Sharpe, mas esse estudo – inacabado, lembramos - o deixou desapontado:
“Devo dizer ainda de nossa Ella Sharpe, a quem tenho tomado em alta
conta, que nisso, em seu artigo, é verdade, Unfinished, que se encontrou
após sua morte, ela me decepcionou imensamente” dada a sua insistência
em esquematizar, “tomar no conjunto a evolução da obra de Shakespeare
como significativa de algo” presente no seu inconsciente (LACAN, 195859/2002, p. 254). Sharpe, continua Lacan (1958-59/2002, p. 266), “fez alguma
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coisa imprudente, em todo caso criticável do ponto de vista metódico, o que
não exclui que ela tenha encontrado efetivamente alguma coisa de válido”.
Algo efetivamente válido encontrado por Sharpe acerca de Hamlet se encontra em outro texto publicado duas décadas antes no International Journal
of Psycho-Analysis, The impacience of Hamlet. Esse artigo curiosamente
não citado por Lacan - ao menos não explicitamente - contém algumas
articulações recuperadas, em parte, no Unfinished paper. É improvável que
Lacan, tão atento ao International Journal e às produções de Sharpe, não
o conhecesse. É este artigo que parece estar por trás de seu comentário:
“Ella Sharpe igualmente adiantou sobre Hamlet um certo número de coisas que não são sem interesse, o pensamento de Shakespeare e a prática
de Shakespeare estando no centro da formação desta analista” (LACAN,
1958-59/2002, p. 251). E que coisas interessantes Sharpe teria antecipado?
Em primeiro plano destaca-se, a ênfase dada, em The impacience of Hamlet,
à perda e ao luto e o luto, sabemos, é um dos grandes temas explorados por
Lacan em sua interpretação da tragédia. Nesse texto, Sharpe (1929, p. 270)
ousa ao se desviar de toda a tradição interpretativa centrada na demora do
príncipe em realizar seu ato para dizer que o problema maior da peça não
é a procrastinação, mas a urgência, a impaciência: “A tragédia de Hamlet,
eu proponho, não é uma tragédia da procrastinação, mas, ao contrário,
uma tragédia da impaciência [...] ainda que cega, uma ação impetuosa trai
Hamlet no final, não a procrastinação”. Chama a atenção a associação que
ela faz entre a impetuosidade das ações do príncipe e o luto que se melancoliza, a seu ver, em razão do “choque emocional” decorrente de importantes
perdas que se acumulam: “A morte de um pai amado implicaria por si só
na retirada do mundo e um período de luto. A perda emocional decorrente
do casamento imediato de sua mãe, a recusa de Ofélia complicam enormemente o trabalho de luto. Soma-se a isso a informação de que seu pai fora
assassinado” (SHARPE, 1929, p. 270). A precipitação desses acontecimentos
teria impedido o tempo necessário à elaboração do luto: “O luto precisa
do fator tempo. Melancolia precisa mais ainda. Hamlet não podia tolerar o
tempo de espera, a auto-depreciação, a perda de amor e empobrecimento de
espírito próprios desse estado. Para penetrarmos na raiz desta impaciência
fundamental precisamos recorrer às dramáticas representações dos outros
objetos de amor, a mãe e Ofélia” (SHARPE, 1929, p. 273).
Sharpe segue a tradição acerca da debatida questão da sanidade de Hamlet.
Seus conflitos e sofrimento são considerados de natureza psicopatológica
– constitucional ou como efeito de choque - sendo a melancolia, conforme
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o levantamento de Jones (1949/1970), a afecção mais referida pela grande
maioria daqueles que se dedicaram a propor hipóteses psicodiagnósticas.
Do mesmo modo, Sharpe (1929, p. 270) interpreta o luto complicado de
Hamlet pelo mecanismo da melancolia evocando o clássico freudiano Luto
e melancolia: “Freud e Abraham elucidaram o trabalho do luto normal e
o correlacionaram com o mecanismo da melancolia. O luto de Hamlet foi
consequência da perda do pai; a tendência melancólica seguiu-se à perda
da mãe e de Ofélia”. Ou seja, o luto de Hamlet teria se melancolizado como
fruto de um choque emocional deflagrado pela perda de dois outros objetos
de amor preciosos.
Melancolizado, o luto assumiria a forma de auto-reproche indicativo
de que a perda do objeto se tornou uma perda no eu que, identificado aos
objetos de amor frustradores, teria virado alvo do sadismo do superego.
Assim, Sharpe (1929, p. 273) lê a impetuosidade das ações de Hamlet como
a manifestação do sadismo impiedoso do supereu que o impele, no final, à
morte: “É esta urgência do sadismo do supereu que me leva a propor que
fundamentalmente a impaciência de Hamlet, não a procrastinação, é o
problema central da peça”.
Fato curioso, apesar de toda a insistência de Sharpe na problemática do
luto em Hamlet, Lacan (1958-59/2002, p. 360), na lição de 29 de abril de
1959, afirma desconhecer se algum outro autor já havia explorado esse
tema na peça: “Eu não sabia com efeito de nenhum autor que se tenha
detido somente nessa observação, difícil, no entanto, de ignorar, uma vez
que se tenha formulado, que de um ponto a outro de Hamlet, não se fala
senão de luto”, no parágrafo seguinte, ele prossegue falando do casamento
apressado da rainha, sua falta em relação ao luto do pai e de todos os lutos
e ritos não satisfeitos: “Também sobre a questão do luto não podemos não
ser tocados pelo fato de que em todos os lutos que são maiores, que são
postos em questão em Hamlet, sempre retorna isso de que os ritos foram
abreviados, clandestinos”. Ao longo das lições dedicadas a Hamlet, outras
passagens parecem ressoar algumas das observações de Sharpe lidas por
Lacan em outra perspectiva. Abaixo listo algumas:
[...] Se é bem de um problema de luto que se trata, eis que vemos
entrar pelo intermediário, e ligado ao problema do luto, o problema
do objeto, o que talvez nos permitirá dar uma articulação a mais ao
que nos é trazido em Trauer und melancholie (p. 303).
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Esse elemento da procrastinação não pode, de nenhuma maneira
(ainda que determinados autores, numa literatura que eu cada vez
mais, no decorrer deste estudo, aprofundei...) ser descartada, a
procrastinação permanece uma das dimensões essenciais da tragédia de Hamlet. Quando ele age, em contraposição, é sempre com
precipitação (p. 341).
A primeira observação de Hamlet concerne a esse escândalo, esse
casamento apressado de sua mãe. Esse casamento que a mãe, ela
mesma, em sua ansiedade, sua ansiedade em saber o que atormentava
seu filho amado, chamou ela mesma, “nosso casamento demasiado
precoce” (p. 359).

No início da lição de 11 de março de 1959, Lacan (1958-59/2002, p. 265)
anuncia que foi “levado a reler uma parte do que foi escrito de Hamlet no
plano analítico, e também do que foi escrito antes. Os autores, ao menos
os melhores não são, bem entendido, sem fazer emprego do que foi escrito
bem antes e devo dizer que fomos levados bem longe”. De fato, o estudo
de Hamlet por Lacan não teria alcançado tamanha extensão, sofisticação e
ressonâncias analítica e poética sem se apoiar naqueles que se adiantaram
nessa tarefa. Reconhecidos em função da pertinência de seus discursos,
Lacan soube deles bem se servir para realizar seu objetivo maior de (dis)
cernir, na tragédia de Hamlet, a problemática do desejo e de sua interpretação.
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Do Outro ao Um: uma via
lógica e política lida a partir
do quadrante de Peirce1
•

Maria Claudia Formigoni2
Este trabalho é uma primeira tentativa de circunscrever, com base nas
formulações lacanianas acerca do quadrante de Peirce – feitas no seminário A identificação (1961-62) –, tanto as coordenadas lógicas presentes
no percurso de uma análise quanto a orientação política fundante da
Escola proposta por Jacques Lacan. Nesse sentido, o que virá a seguir é
um levantamento de ideias para começar a pensar e construir melhor a
questão proposta, visando futuramente outros desdobramentos e reflexões.
***
Lacan usa o quadrante de Peirce para demonstrar que o sujeito advém
de uma operação lógica vinculada à falta, constituindo-se como efeito
do significante e, ao mesmo tempo, intervindo sobre isso que o determina. Não há como o sujeito não estar implicado nessa operação, pois
é preciso que, de saída, tome uma posição acerca daquilo que se lhe
apresenta como alteridade.
Partindo das contribuições de Peirce à lógica, mais especificamente
no que se refere à relação do universal ao existencial e das proposições
afirmativas e negativas, Lacan pôde construir uma nova maneira de
pensar o universal. A fim de entender a inovação lacaniana e também
pensar as questões que proponho (coordenadas lógicas do percurso de
uma análise e orientação política da Escola), vamos retomar brevemente
o quadrante de Peirce.

1
2

Trabalho apresentado no Encontro Nacional da EPFL-Brasil em São Paulo (2018).
Psicanalista, membro de Escola – IF-EPFCL-FCL-SP.
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1.1) Todo traço é vertical – Universal afirmativa (UA)
1.2 )Alguns traços são verticais e outros, não – Particular afirmativa
(PA) e Particular negativa (PN)
1.3) Nenhum traço é vertical – Universal negativa (UN) e PN
1.4) Não há traço – UN e UA

Peirce demonstrou que as proposições particulares envolvem a existência
e as universais, não. “Todo traço é vertical” refere-se ao universal, a um
juízo de atribuição. Já “algum traço não é vertical” constitui um juízo de
existência. Por sua vez, “não há traço”, ainda que pela ausência, acolhe o
traço. Mesmo que não haja nenhum traço particular, é verdadeiro afirmar
que “todo traço é vertical”. Assim, para Peirce, UA e UN não são contraditórias – diferente daquilo evidenciado no quadrado das oposições, atribuído
a Aristóteles, em que ambas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo.
O setor 4, vazio, funciona como intersecção entre UA e UN. Isso demonstra que não se é necessariamente vertical ou não vertical. É possível estar
presente enquanto ausente. Portanto, a proposição
universal afirmativa “todo traço é vertical” por si só não afirma nada
sobre nada; é perfeitamente compatível com o fato de que não haja
traço nenhum sem implicar, necessariamente, nenhuma correspondência ontológica com a realidade. Tal é o caso da proposição “todo
lobisomem é mamífero”, verdadeira mesmo que não exista nenhum
lobisomem. (TEIXEIRA, 2015, p. 3)

Lacan extrai do quadrante de Peirce que o universal não é dado a priori,
e sim é efeito de uma dupla operação. “Antes de produzir a universal afirmativa, o sujeito é convocado duas vezes: ele destaca um traço particular
que efetivamente existe e que faz, aqui, figura de exceção, para, em seguida, negar, em relação ao segmento que contém esse traço, que os demais
possam ser pertinentes” (Ibid., p. 4). É preciso excluir entre todos os traços
um que servirá como distintivo para caracterizar o universal: “algum traço
não é vertical”, ao menos um traço não é vertical. Isso nega o “todo traço é
vertical”. Tem-se aí a incidência da PN, o isolamento contingencial de um
traço particular como fundamento de um universal para o sujeito.
A particular negativa pode ser tida como traço unário. É esse traço apagado que suporta a existência do sujeito em sua singularidade. Assim, “não
é a predicação que constitui os universos, mas essa função articulada ao
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sujeito. Essa é a estrutura do traço unário, na medida em que é um traço
não unificador, mas distintivo, que faz algo se distinguir a partir de uma
falta” (TORRES, 2013, p. 73). O sujeito advém de uma exclusão e de um
traço que falta, constituindo-se como efeito do significante e reduzindo-se à
variável de uma função (função significante). É a partir do significante que
Lacan articula logicamente as duas posições do sujeito: “a primeira ligada
ao traço unário como aquilo que se repete; a segunda ligada à função fálica
do significante. Dessa forma, traço unário e significante fálico são duas
vertentes do encontro com significante cujo efeito é o sujeito” (Ibid., p. 77).
Feita essa retomada, proponho, primeiro, pensar o que do percurso de
uma análise pode ser lido a partir do quadrante de Peirce. Posteriormente,
nos deteremos nas questões relativas à política da Escola. Sugiro, para
tanto, que tomemos o trabalho que Lacan faz sobre o quadrante de Peirce
na lição de 07/03/1962, no seminário A identificação. Apesar de ele ter mudado o número dos setores, utilizarei como referência a numeração aqui já
apresentada, detendo-me nos setores 1, 3 e 4.
No setor 4, Lacan situa o -1 para evidenciar que o sujeito constitui a ausência
de traço. No número 1, escreve -(-1) a fim de afirmar que há uma classe na
qual, universalmente, não pode haver ausência de traço. Finalmente, no 3,
também coloca -1, mas desta vez para designar o Um da diferença, o traço
unário enquanto excluído. Entre esse setor e o de número 1 se estabelece uma
relação de contradição; contradição entre a UA e o que está fora dela – PN.
Há, assim, um traço concernente a cada sujeito. Mas o que cada um escolhe
fazer com isso? Podemos, de modo abrangente, afirmar que o psicótico recusa
a contradição, revelando seu inconsciente a céu aberto. O neurótico, por
sua vez, se aliena a um universal que supõe onipotente, buscando sustentar
a contradição que se estabelece no momento em que, simultaneamente,
recalca-se o que o diferencia do Outro e funda-se o universal. A instituição
do traço unário, portanto, implica relação com o Outro. “A função do traço
unário é demarcar o lugar da alteridade na inscrição da perda como algo
passível de ser localizado no campo do Outro” (SILVEIRA; VORCARO, 2016,
p. 513), pois é desse campo que o sujeito extrai sua marca singular de gozo.
Para entrar no jogo, o neurótico precisa dançar a canção do Outro, engajar-se naquilo que vem dele – o traço deve ser vertical. Com a fantasia,
inventa uma lógica que reduz o “não há” a uma proposição que tem valor
de verdade, alienando-se àquilo que supõe ser o que o Outro quer dele.
Quando alguém busca uma análise é porque essa construção foi abalada e
se resolveu dar ouvidos ao inconsciente que, como sabemos, insiste o tempo
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todo em inscrever o traço singular. Apesar de o inconsciente se estruturar
em torno do Um enquanto suposta totalidade, resiste à alienação ao poder
desse Um, remetendo o neurótico todo o tempo à castração e à causa de
desejo. Há assim no inconsciente um duplo movimento de instituição e
destituição do Um. Isso pode ser lido, respectivamente, nos setores 1 e 3,
que o neurótico se esforça em manter como excludentes: ou 1 ou 3; sou isso
ou aquilo para o Outro.
Aqueles neuróticos que consentem em escutar seu inconsciente chegam à
análise esforçando-se em sustentar o Outro enquanto não castrado, em fazer
a relação sexual existir. Porém, conforme avançam no percurso analítico,
há um ponto em que a ficção construída não tem mais ressonância. Não se
trata mais de ficar com o Outro do fantasma, e sim abrir-se ao “não todo”,
ao Um que atesta o heteros. Passagem do Outro ao Um. Sugiro situar esse
ponto no setor 3, já que faz referência à exclusão do traço unário que marca
um a um enquanto fundamento da diferença.
Como afirma Lacan (1961-62/2003, p. 180, itálico do autor), “é somente a
partir do não possível que o real ganha lugar. O que o sujeito busca é esse
real enquanto justamente não possível; é a exceção”. O não da PN pode ser
tomado como um não que é possível, que abre a possibilidade de que o sujeito
possa se libertar das amarras do Um. Assim, o laço se coloca não mais pela
via da fantasia (setor 1), e sim a partir de uma noção outra de alteridade,
viabilizando que o sujeito sustente aquilo que tem de mais singular.
Daí que o ato de final de análise seja um ato de ruptura com o Outro,
até em relação ao analista que conduziu a análise até aquele momento.
Ato de solidão absoluta, mas que inaugura uma modalidade de laço
social que não se estrutura por um conjunto que se forma em torno
do um. Nem do um da unificação (do universal como totalidade),
nem do um da unicidade (que funda o universal), mas do um que
escreve a borda do furo no saber. (TORRES, 2013, p. 200-201)

Ao topar com o fundamento da diferença (setor 3), depara-se, inevitavelmente, com o “não há traço” (setor 4). Trata-se do vazio constitutivo
que tem operância quando, a partir de um ato de nomeação, faz-se dele
elemento de conjunto (Ø →{Ø} = 1) e o sujeito pode se constituir como
-1, fundamentando as operações que trabalhamos. Reduz-se o “não há” a
uma proposição que tem valor absoluto e rege a vida do sujeito. Até que isso
deixa de servir e o Um da diferença pode aparecer. “A verdade do sujeito

212

Do Outro ao Um: uma via lógica e política lida a partir do quadrante de Peirce

como suporte do traço unário enquanto falta” (Ibid., p. 161) vem à tona.
Com esse passo, instaura-se uma modalidade de laço que não visa fazer
Um todo. Trata-se agora de incluir e considerar o vazio como possibilidade,
algo passível de ser sustentado desde que se esteja separado do Outro. Acaso
não foi o que propôs Lacan como orientação política para sua Escola? Como
política da psicanálise?
É em torno da posição subversiva do sujeito que faz resistência ao Um
(setores 3 e 4 do quadrante de Peirce) que a política da psicanálise se fundamenta. A política que sustenta a Escola é avessa à crença na existência do
Um. É “formalizada a partir de uma estrutura que não dá lugar ao mestre
e à fantasia” (Ibid., p. 203) e baseada na existência de alguns outros com
os quais é possível fazer laço. Laço este furado.
O furo, nomeado impossível por Lacan, é, assim, um operador fundamental,
tanto da clínica quanto da Escola. Caminhar no sentido de poder sustentar
o “não há”, o “nada pode ser” (LACAN, lição de 21/03/1962), ou seja, fazer
da impossível possibilidade, é ir em direção ao desejo, desejo de analista.
É porque há furo no saber e é a partir do saber fazer com esse furo, que é
possível autorizar-se, trabalhar e fazer laço: laço com outros analistas, com
a própria formação e com a transmissão da psicanálise.
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CARTEL

Declarar: possibilidades do
dispositivo de cartel
•

Caroline Mortagua1
É preciso que a lente mágica
enriqueça a visão humana
e do real de cada coisa
um mais seco real extraia
para que penetremos fundo
no puro enigma das figuras
(Carlos Drummond de Andrade, Diante das fotos de Evandro Teixeira)

O título deste ensaio faz série com outras duas produções sobre o dispositivo de cartel em que discuto as possibilidades desse dispositivo original
proposto por Lacan. Neste texto pretendo articular o momento de declaração
de um cartel à autorização singular do psicanalista. Em ambos os casos há
um “autorizar-se de si mesmo” que alcança “alguns outros” e não quaisquer outros. A autorização é de si, mas a outorgação se revela a partir dos
pares envolvidos no ato e no endereçamento à Escola. O cartel se declara,
torna-se público, pelo reconhecimento da Escola, a comunidade com quem
pretende conversar, trocar e fazer psicanálise.

A obra
Em 2018, tive a oportunidade de ver uma exposição no IMS do Rio de Janeiro
com obras fotográficas da italiana Letizia Battaglia, intitulada Palermo. Nela,
Letizia documentou de forma realista, durante anos, o cotidiano do bairro de
Palermo em meio às mortes decorrentes da pela Guerra da Máfia, que deixou a
cidade imersa em conflitos, assassinando brutalmente líderes políticos e quem
atravessasse o caminho do poder. As fotos são icônicas, Letizia fotografa de perto,
1

Psicanalista, membro de Fórum – IF-EPFCL-FCL-SP.
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entra na cena, captura um plano realístico. Ao ver as imagens não se choca pelo
sangue, e sim pela intensidade do corpo da imagem. Característica que reconhecemos ser de uma fotógrafa investigativa e também atuante politicamente. Estar
tão próximo dos conflitos teve inúmeras consequências para Letizia.
Suas fotos eram tantas e tão polêmicas que não podiam ser todas publicadas
no L´Ora, o jornal local em que trabalhava e, assim, Letizia decide tornar público
o montante nas ruas. Interessante que o jornal que a autorizava publicar, não
permitiu essa série de fotos, e Letizia precisou encontrar outro modo de declarar
seu trabalho, para que sua cidade encontrasse diante de suas fotos uma amostra do seu tempo, o testemunho do medo, do horror envolvido na morte dos
corpos largados nas ruas, fazendo parte do cotidiano e dos costumes de uma
sociedade pós-guerra.
Essa mostra me marcou de forma abrupta e só depois pude elaborar o que
havia me tocado tanto entre suas fotos e seus depoimentos. Logo depois, pensando sobre as elaborações apresentadas no Café Cartel desse mesmo ano, decido
articular as duas experiências.

O Cartel
Lacan cria esse dispositivo no mesmo momento em que funda sua Escola, em
1964, e sabemos que o coloca como dispositivo de base, junto ao passe. Uma
base que estrutura e sustenta a entrada na Escola. O trabalho em Cartel é da
ordem da continuidade, da experiência, assim como uma análise. Ele é orientado
e tem um andamento singular que depende muito da transferência de trabalho,
colocada em ato, durante os encontros. Só se consegue dizer dele, a partir do
seu fazer, não à toa, seu trabalho depende de uma questão inicial, que pode ou
não ser respondida ao fim.
Penso que o momento de declarar um cartel não é mera organização formal,
e sim um ato de extrema importância para o funcionamento do próprio cartel
e relacionado diretamente com a implicação que cada um coloca de si na sua
causa com a psicanálise ali discutida, pensada e transmitida.
Começamos a nos encontrar em maio e, em meados de outubro, após cinco
meses de encontros quinzenais, o mais-um nos questionou sobre a declaração.
Porém, uma dúvida foi levantada: Qual seria a data de início na declaração?
Tomaríamos como base o início dos encontros? O instante do questionamento do
mais-um? Qual seria a “melhor” data? Hoje percebo que essas questões estavam
dando pistas do desejo de cada um de que o cartel funcionasse e pudesse ser
elaborado por todos.
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Foi quando pensei que o funcionamento do cartel não estava ocorrendo
desde o seu início, a princípio era apenas um agrupamento de pessoas pesquisando um suposto tema, a direção do tratamento. Quando decidimos ler
o seminário 11 ao pé da letra, um giro foi feito. A escolha por esse seminário
foi intencional: nele, Lacan diz muito sobre o que se faz quando se faz uma
análise e o lugar do analista na direção do tratamento.
Foi a partir da leitura da Lição de 22 de janeiro de 1964, O inconsciente
freudiano e o nosso que começamos a nos formar como cartel, pois foi naquele
momento que algo da teoria causou em cada um dos participantes, cada um
à sua maneira. Percebi que, ao pesquisarmos sobre a causa, o inconsciente,
a falta estrutural e o objeto a, como causa de desejo, nos colocamos de outra
forma nos encontros, buscando mais respostas, fazendo mais perguntas
que ora respondiam ora abriam para novas perguntas e para a possibilidade
de avançar na leitura do seminário. O cartel estava funcionando e por que
não instituir uma data de início que fosse mais próxima a esse momento?
Foi o que decidimos.

Declarar
Declarar: um verbo que tem muitos significados, entre eles, tornar público,
anunciar, manifestar, tornar claro, desvendar, esclarecer. Ao se declarar um
cartel, este se anuncia, se torna público e vinculado a uma Escola, que pode
fazer uso de seus produtos singulares e possibilita cada um pôr à prova sua
experiência e seu próprio interesse, algo de si.
Penso: esse momento da declaração também não pode ser articulado
com o princípio “O analista se autoriza de si mesmo”(1967/2003, p. 248)?
Para se colocar algo de si, assim como “se autorizar de si mesmo”, é
preciso estar disposto a se deparar com o furo no saber e poder fazer algo
com ele, colocar algo de si que escreva o próprio furo no saber. Um furo
que causa e que também movimenta desejo de saber.
A declaração desse cartel foi ato e um índice singular de que o desejo foi
colocado em causa, para cada um, com a psicanálise e sua transmissão.
Decidimos por uma data, um artifício formal, mas que se tornou clara a
partir do movimento do grupo, algo que pude experienciar de forma única.
Lembro das vezes que saía das reuniões nessa época e os questionamentos não paravam de reverberar em mim ao longo da semana. Para mim foi
intenso, não sem consequências e não por acaso foi o mesmo momento em
que pedi minha entrada como membro do Fórum.
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Retorno à exposição de Letizia. Chamou-me muita atenção seu ato de expor
aos cidadãos de Palermo as fotos não publicadas no jornal. Letizia diz em
um documentário que seu trabalho a faz testemunha do horror, que a faz
sentir na pele o drama e o horror que a comunidade estava enfrentando e
que o jornal não dava todo o espaço para que se pudesse dizer desse horror.
Refleti muito sobre essa frase, pois, como testemunha, ela decide, em ato,
fazer uma exposição pública, ela declara seu trabalho à sua comunidade.
Um trabalho no qual ela pôde relatar e documentar cotidianamente, energicamente e apaixonadamente o horror, a violência, o drama de uma cidade
em guerra. Expor suas fotos “forte e poética” nas palavras do consultor da
mostra e crítico de arte, Lorenzo Mammì (2018) foi um ato político, em que
ela se autorizou a poder correr o risco, enfrentar o poder e fazer de suas
fotos um motor para a indignação e a raiva que a consumia, consumia sua
terra, seu povo.
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Sem ti do sem(blá)nte: aí diz
curso1
Mais uma volta na letra2
•

Rita Bícego Vogelaar3
Uma das questões que me impactaram na experiência com este cartel
(houve várias!), e que eu escolhi para desenvolver aqui, foi a pergunta de
uma das participantes num momento de desespero: para que serviu, afinal,
o chinês para Lacan?
A pergunta foi movida pelo fato de que nós, do cartel, depois de termos
sofrido (e muito!) nas primeiras lições, que são sobre os caracteres da língua
chinesa e sua lógica dificílima para nós ocidentais, ele, Lacan, aparentemente,
esquece completamente o chinês e, a partir da metade do seminário, inicia
sua construção das fórmulas da sexuação, que será mais desenvolvida no
seminário 19 e apresentada no 20, no qual, então, ele inicia o trabalho com
os nós borromeanos. O que o chinês teve a ver com tudo isso, com todo
esse percurso que parte do seminário 18 e culmina nos nós? O que Lacan
(1971) ganhou com seu estudo sobre a lógica da língua e da letra chinesa? É
impossível também não ficar intrigado com o que ele declara na lição 2 do
seminário 18 (LACAN, 1971/2009, p. 35): “Percebi uma coisa: é que talvez
só seja lacaniano por ter estudado chinês no passado”.
Fiquei pensando nessa pergunta, que se tornou minha também: o que Lacan
ganhou com seu estudo sobre a lógica da língua e da escrita da letra chinesa?
Para me aproximar de uma possível construção sobre isso vou partir de
uma fala de Andrade (2015) Diz ele:
Por exemplo, o sujeito pode ter escutado quando criança a mãe dizer:
“isso acaba com meus dias de vida”, e o que se fixa como uma escrita
1 Título do cartel realizado nos anos de 2017-2018 sobre o seminário 18, formado por Beatriz
Almeida, Daniele Salfatis, Luciana Guarreschi, Samantha Steinberg, Rita Vogelaar (mais um).
2 Minha questão no cartel.
3 Psicanalista, membro de Escola – IF-EPFCL-FCL-SP.
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sem sentido a ser lida é uma espécie de formação ideogrâmica das
palavras da mãe (poderíamos dizer, um conjunto de traços). O que
quer dizer “dizdívida”? (disdívida? dias divida? diz a vida? de dívida...).
E com isso esse sujeito goza em torno de infinitas contabilidades.

Por isso, continua Andrade:
[...] pouco importa se o som que se mantém seja o som de uma palavra
produzida pelo equívoco, ou se são apenas gemidos ou barulhos.
Trata-se sempre de uma escrita. Um som, um barulho se inscreve
para um ser falante funcionando como letra. A função do gozo está
então na escrita. A letra é uma operação pulsional. Implica o significante... mas é diferente dele.

E o que isso tem a ver com o chinês?
Antes de continuar, gostaria de colocar aqui que, quando falamos em
letra, na minha leitura, estamos nos referindo sempre a uma articulação:
conceito de letra na constituição do sujeito (estou mais voltada para isso
neste texto) e conceito de letra como produto do fim da análise.
Atentem para algumas características interessantes da escrita chinesa
que estudamos nesse período (e aqui o enfoque são os caracteres chineses):
os ideogramas chineses são formas gráficas independentes, isoladas materialmente umas das outras por um espaço. Um ideograma chinês é sempre
composto por muitos traços (lembremos que é a partir do seminário 18 que
Lacan passa a falar de uma constelação de traços e não mais somente do
traço unário S1, como constituinte do ser falante). Para a escrita chinesa, a
caligrafia, o corpo, é também essencial no texto – ela faz parte – não está
excluída. Não se pode afirmar conhecer um ideograma enquanto não se
sabe escrevê-lo – tem algo de uma singularidade e materialidade. O entendimento da letra chinesa não está posto a priori, não é necessariamente
compreensível pela via de sentido. Mais do que o sentido da letra chinesa,
do ideograma, desse conjunto de traços, o que passa a ser relevante é o
efeito que essa escrita causa naquele contexto, é a posição que ela ocupa
ante outras e o efeito que esta marca produz. Existem muitos outros fatores: o tom, a combinação, o fonema, a forma de ler. Precisamos enfatizar,
ainda, que a escrita chinesa se distancia da língua falada. No seminário 18,
Lacan evidencia o litoral que separa escrita e fala neste país: a China que foi
unificada pela escrita, mas não pela fala. Como diz Cheng (2012), “a escrita
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chinesa é um sistema que está a serviço da palavra, embora mantendo uma
distância em relação a ela”.
Este outro exemplo a seguir foi tirado do texto O Japão de Lacan, de
Marcus André Vieira (2003):
Basta imaginar a leitura de uma carta na qual se entende mal a
escrita: “O que ele está me dizendo?” Cauauo? Cau amo? Com auor?
Ahhh! Com amor! Enquanto ainda não decifrei o que ali se diz estou
lidando com algumas garatujas, letras à busca de uma significação.
No momento em que entendi o significado de uma palavra, deixo de
considerar da palavra a garatuja (representada aqui pelo cauamo)
e passo a lidar apenas com o seu aspecto significante (com amor).
Dessa forma, a letra em seu aspecto material, vai para a lixeira, a
letra é um dejeto: a letter a litter. [...] É sobre esse resto, sobre o que
é deixado para lá de que se trata a psicanálise. Foi o que Joyce fez.
Conseguiu a partir do resto, do lixo, do que é besteira fazer uma
obra-prima. A letra evidencia como a operação de significação
produz um resto, pois ela, a letra, o encarna.

Trago-lhes um outro pequeno exemplo, com o qual Michel Leiris (2003)
inicia o seu livro A idade viril. São três páginas para narrar a experiência de
uma criança. Ela brinca com pequenos soldados. Um soldadinho cai. Deveria
quebrar-se. Não se quebra. “Tamanho foi o meu contentamento”, nos diz
Michel (era um garoto que ainda não lia nem escrevia). “… lismente!” grita
ele! Corrigem-no: “É felizmente que se diz”. O pequeno Michel pensava que
era assim que se dizia quando algo dava certo... “lismente!” Ele descreve
assim, minuciosamente, esse momento:
“lismente” era pura ejaculação [...] alegre interjeição pura, coisa minha, nenhuma consciência de seu sentido real, exclamação confusa
que escapava de minhas vísceras [...]. A explicação põe fim a minha
alegria deixando-me embaraçado. E em um instante eu fico interditado, preso em uma vertigem [...] o que era uma coisa só minha se
torna socializada e fria.

Lembremos também da experiência analítica narrada por Laznik (2009).
Quando Lacan se aproxima da analisanda e lhe oferece sua respiração ou
produz um barulho na página, ele está ancorado no plano da lalíngua e
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não no do discurso. Milner (1987) afirma que lalíngua é marcada pelo não
todo: ela é o que sustenta a língua. Nesse sentido, “a língua suporta o real
de lalíngua” (p. 19).
Escrevendo isso me deparo com mais questões: o que o seminário 18 e
o chinês me ajudaram a me aproximar de conceitos tão complexos como
letra, lalíngua, significante e sujeito? Ensaio abaixo algumas ideias para
abrir uma discussão.
O que é a Letra? Letra: escrita no real. A letra é suporte material do
significante. “A escrita vem de um lugar diferente daquele do significante”
(LACAN, 1975-76/2007, p. 141). A escrita estaria articulada ao traço e marca
o litoral do sujeito, o mais-de-gozar particular de cada um, localiza-o.
Letra, terra do sujeito. A letra forja o furo no real. A letra é uma operação
pulsional. Implica o significante... mas é diferente dele.
E o significante? Podemos falar de significante a partir de alguma coisa
que já estava escrita e estava lá para ser lida, contada – nos dois sentidos
da palavra: contada como um... e contada, falada.
Lalangue, outro conceito importante, seria a articulação disso... a palavra
falada fora da significação que está em oposição à linguagem estruturada
que separa o saber do real. Lalangue é um saber que está inteiramente investido no fazer, um saber-fazer. Estamos falando do conceito de Lalangue
enquanto um simbólico não referido ao Outro, mas ao Um, o que implica
na palavra como veículo de gozo e não de comunicação, portanto não
está endereçada ao Outro.
E o sujeito? Seria só no terceiro tempo que surgiria o sujeito evanescente nos intervalos da cadeia significante (S1-S2), que o automatismo da
repetição busca fazer ressurgir o Um perdido.
Voltando à pergunta que me moveu a dar essa volta: o que Lacan ganhou
com seu estudo sobre a lógica da língua e da escrita da letra chinesa?
Cheng (2012) também se fez exatamente essa pergunta. Passo aqui o que
ele nos traz:
[...] quanto ao próprio Lacan, o que ele ganhou com isso? Como
um grande espírito se nutre das contribuições que encontra em seu
caminho? [...] Estávamos no início da década de 70. O essencial da
teoria de Lacan já estava formulado. Contudo não se pode duvidar
que esse mergulho nas doutrinas chinesas fez com que alguns conceitos tenham encontrado repercussões e até mesmo prolongamentos.
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Lacan, ao conhecer e se aprofundar na lógica dessa língua, não só pôde
escutar além do que a lógica da nossa língua ocidental propicia, estar aberto
e dar mais uma volta na formalização de conceitos colocados anteriormente,
mas também, conforme diz Christian Dunker (apud ANDRADE, 2016, p. 204):
Teria sido também desta função do abismo entre escrita e fala,
com o qual ele se deparou na língua chinesa, que Lacan importou a
ideia de que a “relação sexual não existe”, coisa que realmente Lacan
menciona pela primeira vez no sem. 18.
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Semblante, por que mais essa?!
•

Samantha Abuleac Steinberg
O semblante não é apenas situável, essencial, para designar a função
primária da verdade; sem essa referência, é impossível qualificar o que
se passa no discurso. (LACAN, 1971/2009, p. 24)
De um discurso que não fosse semblante afirma que o discurso é semblante! (LACAN, 1971/2009, p. 19)

A partir desse cartel a céu aberto,1 combinamos que cada uma das participantes escreveria um pequeno produto. A ideia deste ensaio, então,
foi tentar articular um pouco melhor algo do que seria o semblante nos
discursos, esta última nomeação acrescentada aos discursos num tempo
posterior. Foco, assim, nessa formalização, considerando o seminário 18 o
seu momento de concluir. Lacan a inicia no seminário 16, De um Outro ao
outro, passando pelo 17, O avesso da psicanálise, e a conclui no 18, De um
discurso que não fosse (de) semblante.
O meu ponto de partida foi a seguinte questão: por que Lacan precisou
substituir o lugar do agente pelo lugar do semblante, no alto à esquerda,
nos discursos? Afinal, seus discursos já pareciam tão bem formalizados...
Antes de qualquer coisa, um parêntese, pois me parece importante lembrar
que Lacan é muito claro na primeira lição desse seminário 18, nos dizendo
que não pretende abarcar tudo. Vai se ater ao artefato do discurso, para
articular algo da posição do analista, “que se define por colocar o peso do
mais-de-gozar num certo lugar” (LACAN, 1971/2009, p. 12). Um artefato
(do discurso) que não pode ser enunciado como outra coisa senão a partir
de uma estrutura de linguagem, alienado de maneira irredutível. Não se
trata de um sistema, nem de uma visão de mundo.
Agora então vamos aos seus discursos e ao semblante, que estão no título
do seu seminário, não por acaso.
1
Nos anos de 2017-18, participei de um cartel sobre o Seminário, livro 18: De um discurso que não
fosse (de) semblante que se inseriu dentro do programa das Formações Clínicas do Fórum SP.
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De um discurso que não fosse (de)2 semblante... começa assim, provocativo:
“De um discurso não é o meu!” Não se trata do discurso de um particular,
proferido por alguém, o autor não está aí. Talvez essa seja uma das razões pelas
quais o agente ou interveniente não lhe servisse para bem escrever deste lugar.
Mas por que escolhe semblante? O que o semblante tem a ver com isso?
Parece importante incluir nessa resposta a articulação com a verdade. De um
discurso que não fosse (de) um semblante remete ao condicional de Aristóteles.
Se houvesse um discurso que não fosse de semblante ele seria o verdadeiro.
Mas não existe? Não seria o Discurso do Analista? Entendo neste momento
que não... Então os quatro discursos são de semblante? Sim. Vou tentar dizer
disso ao longo desta pequena elaboração.
Na primeira lição, pergunta: “Qual pode ser o alcance do que enuncio nessa
referência, De um discurso que não fosse (de) semblante?” E responde: “para o
discurso não existe nada de fato, se assim posso me expressar, só existe fato
pelo fato de dizê-lo” (LACAN, 1971/2009, p. 12).
O significante mestre, S1, está primeiro na psicanálise. Há uma radicalidade
aí, que se escreve no DM. Articula esse significante ao Nome do Pai, nos remetendo a Função e campo, de 1953, à fala do deus do trovão na escritura sagrada
hindu, marcando que até ele se submete à lei da fala. Lá diz:
A experiência descobriu no homem o imperativo do verbo e a lei
que o formou à sua imagem. Ela maneja a função poética da linguagem para dar ao desejo dele sua mediação simbólica. Que ela os
faça compreender, enfim, que é no dom da fala que reside toda a
realidade de seus efeitos; pois foi através desse dom que toda realidade chegou ao homem, e é por seu ato contínuo que ele a mantém.
(LACAN, 1953/1998, p. 323)

Retornemos ao 18 então, no qual Lacan (1971/2009, p. 15) diz com todas
as letras: “Tudo que é discurso só pode dar-se como semblante, e nele não
se edifica nada que não esteja na base do que é chamado de significante.
Sob a luz em que o hoje o produz para vocês, o significante é idêntico do
status como tal do semblante”. “Um discurso simplesmente faz semblante. É
algo de insensato que se articula aqui, e aqui se dá a riqueza da linguagem”
(LACAN, 1971/2009, p. 18).
Em francês, é usado o partitivo du, que serve para designar quantidades indeterminadas, uso
que não temos na língua portuguesa. No português, as traduções variaram muito, elidindo
ou não o de, que, de certa maneira, poderia substituí-lo. Este não aparece na tradução oficial
do seminário.
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Assim, é no S1 do discurso do mestre que Lacan localiza particularmente
a articulação com o semblante. Diz: “o significante se acha em seu lugar
aí”. (LACAN, 1971/2009, p. 24).
Mas como este lugar novo do semblante se articula ao lugar já instalado
da verdade?
A verdade neste discurso é o sujeito barrado e ela não é contrária ao semblante, nos diz Lacan. Ela é a dimensão, a “diz-mansão” estritamente correlata
àquela do semblante. “A diz-mansão da verdade sustenta a do semblante”
(LACAN, 1971/2009, p. 26).
E será a partir da interpretação do analista, da contundência da enunciação
do oráculo, que Lacan abordará o enlace desses termos. É interessante notar
aqui como Lacan utiliza e pensa a partir dos seus escritos, especificamente
seus discursos. Um pensar que se torce e retorce do DA ao DM e do DM ao
DA, para articular a interpretação do analista. Para dizer dela, no ano anterior,
havia se referido às suas duas vertentes: ao enigma e à citação. Localizou a
função do enigma no lugar da verdade do DA: é um semi-dizer, está sempre
dita pela metade. “Um saber como verdade” (LACAN, 1969-70/1992, p. 34):
é como define a estrutura da interpretação. O enigma será então sempre da
ordem de uma enunciação, a ser convertido em enunciado por quem o recebe.
Seu exemplo maior será o Édipo, nos dois seminários.
Pergunta no seminário 18: a verdade que se anuncia como oráculo, quando
ela fala, quem é que fala? Relaciona então o oráculo ao semblante e quem
fala ao significante, como no caso do deus do trovão acima.
Mas como Lacan vai ler esse mito? Como o articula ao enigma e à interpretação?
Volto ao seminário 17: “O Édipo desempenha o papel do saber com pretensão de verdade, quer dizer, do saber que se situa, na figura do discurso do
analista, no lugar que designei a pouco como o da verdade” (LACAN, 196970/1992, p. 92). “O que se trata de dissimular? É que, desde que ele entra no
campo do discurso do mestre em que estamos tentando nos orientar, o pai,
desde a origem, é castrado” (LACAN, 1969-70/1992, p. 94).
Aí constitui a essência do discurso do mestre.
Para Lacan, Édipo acaba tão mal, com os olhos retirados, no lugar da própria
castração, porque quis saber a verdade da Esfinge. Nessa leitura, o Édipo elide
a verdade como semi-dizer, seu pai é desbancado, morto e algo da castração e
de sua função passa a não operar. Édipo se torna a própria castração, sofrendo
os efeitos de ter tamponado o enigma deste lugar da verdade.
Tal como o oráculo, neste lugar do semblante, a interpretação só é verdadeira por suas consequências. “A interpretação não é submetida à prova

Livro Zero

229

de uma verdade que se decida por sim ou não, mas desencadeia a verdade
como tal. Só é verdadeira na medida que é verdadeiramente seguida”
(LACAN, 1971/2009, p. 13).
Portanto, o que nos importa é o efeito de verdade de uma interpretação,
que não é de semblante. Será sangue-vivo no caso do Édipo. Mas isso não
refuta o semblante, só o colore, “torna-o re-semblante, propaga-o” (LACAN,
1971/2009, p. 14).
Elaborando algo da minha questão inicial nesse ponto, talvez possamos
dizer que é só no DA que o semblante está intimamente articulado à função
do significante e também ao Oráculo, utilizado em vários momentos por
Lacan para formalizar a interpretação do analista.
O Oráculo, neste lugar do semblante no DA, será usado então para nos
orientar no dizer da interpretação, que parte do saber no lugar da verdade
neste discurso. Podemos agora retornar à fala de Lacan que define a posição
do analista por colocar o peso do mais-de-gozar num certo lugar. Ao colocar
esse peso no objeto a, no lugar do semblante do DA, pode-se produzir um
efeito de verdade, uma interpretação. Talvez seja esse o interesse de Lacan
ao nomear o semblante neste lugar; nesse movimento, ele parece dar uma
volta a mais na articulação do DA com o DM, para melhor dizer da posição
do analista nessa íntima relação com o saber e com a verdade.
Não há um discurso verdadeiro, mas sim um discurso capaz de produzir
efeitos de verdade no dispositivo analítico.
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“Tem coisa que só sai da gente
por escrito”1 2
•

Luciana Guarreschi3
Posso dizer o que quiser, nunca descobrirei por que se escreve e nem
como não se escreve. (Marguerite Duras, 1994)

Findo nosso cartel, cerquei minhas questões iniciais e procurando, neste
pequeno texto, dimensionar o quanto caminhei nelas, encontrei a certeza
de que continuo caminhando com elas.
Confesso que os subtemas do seminário, se assim pudéssemos falar, se
tornaram mais palatáveis nesses dois anos de trabalho: a relação díspar
entre homem e mulher; a relação sexual animal e o gozo humano; a escravidão do semblante e a proximidade do real; a lógica da função fálica,
a língua japonesa, o chinês... No entanto, isso não significa absolutamente
que posso correlacioná-los de maneira muito clara com minha questão neste
Cartel, que era mais ou menos assim: inscrição, escrita, escrito – o que os
diferencia? O que o discurso do analista propiciaria de inscrição, escrita
ou escrito? Fala e escrita, que articulação (im)possível? En passant, quis
também clarear as relações entre repetição e inscrição. Ponto. Assim, après
coup, a questão é: o que, via repetição incessante do falatório analítico que
conhecemos tão bem, se escreve em uma análise?
Bom, a pergunta já responde que não é sem a fala, sem o lero-lero, sem
a conversinha barata ou cara que se chega à escrita. Começo pelo que averiguei sobre escritura e escrita, bem simples, e tento chegar à repetição,
essa sempre mais complexa. Em francês temos uma única palavra para
designar a representação da fala ou do pensamento por meio de sinais:
écriture. Que serve tanto para nomear a ação de escrever, como o sistema
Lambe-lambe, centro de São Paulo, janeiro de 2017.
Cartel realizado nos anos de 2017-2018 sobre o seminário 18, formado por Beatriz Almeida,
Daniele Salfatis, Luciana Guarreschi, Samantha Steinberg, Rita Vogelaar (mais um).
3
Psicanalista, membro de Escola – IF-EPFCL-FCL-SP.
1
2
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de signos gráficos que usamos para tal ação. Mas também nomeia os textos
sagrados: a Bíblia, por exemplo. Em português, dispomos de duas palavras:
escrita e escritura e diferenciamos seu uso: a escritura para os textos sagrados, coincidindo com o francês, para a demarcação de um lugar, um espaço
(escritura de imóveis, por exemplo); e escrita para a ação de escrever, para a
aprendizagem da escrita etc. Assim, creio que quando lemos écriture no texto
lacaniano, devemos ter em mente essa distinção, dado que os tradutores usam,
me parece, indistintamente. Em Lacan, diria que a escritura é a ciência dos
gozos tais como estão escritos nos discursos, esse artefato de quatro patas que
se inscreve como um jogo de letras, marcando cada qual seu modo de gozo.
Esse é o paradigma do gozo discursivo, que cobre os anos de 1969 a 1972 em
Lacan. Nesse período, ele procurou dar um estatuto lógico aos laços sociais
por meio de uma série de escrituras que pudesse organizar e instaurar limites
nesse campo de gozo que afeta continuamente o sujeito, sob essa condição de
que o discurso o determina (SOUZA, 2008, p. 121, grifos meus).
A noção de discurso institui uma nova via para a psicanálise, distanciando-a
ainda mais das outras terapêuticas feitas pela palavra. Essa via se sustenta no
que se inscreve e que serve de suporte para as palavras. Lembro aqui, para
marcar essa diferença, o caso de uma pessoa que, após anos e anos e anos de
terapias convencionais e não convencionais, me pergunta, já sem esperança:
“Depois de todos esses anos, qual será a última palavra, aquela que faria calar
minha angústia?” Ao que um analista poderia responder: não há palavra que
faça calar a angústia, mas há o que cessa de não se escrever, e sim, essa escritura dá outro contorno à angústia, já que não remeteria a mais um sentido,
a mais uma palavra, revelando um silêncio outro. O que me remete ao título
deste texto – “tem coisa que só sai da gente por escrito” – com o qual quis fazer
dizer, com minhas leituras do seminário 18, que para se livrar, para sair da
gente, tem que ter sido escrito. Lembremos que Lacan, ao tomar as proposições
modais aristotélicas – o necessário, o impossível (NRS por excelência) e o contingente – e situando-as em relação à escrita – o que não cessa de se escrever,
o que não cessa de não se escrever e o que cessa de não se escrever, acenou
para uma escritura situada num discurso. Deixo de lado os outros discursos e
me atenho ao discurso do analista.
O discurso analítico então inscreve algo, mas é preciso saber ler, avisa Lacan.
Encontramos aí o que ele foi buscar na língua chinesa: apreender como língua
chinesa, não alfabética, não fonética, separada da fala, mas não absolutamente
independente dela, possibilita pensar o divórcio entre a escrita e a fala, logo,
o que se lê. Vale aqui a dica de Lacan: o ICS é aquilo que se lê. Se penso no
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paciente acima citado é porque ali se mostrou com clareza que, à luz da leitura
dos outros terapeutas, a escrita e a fala continuavam casadinhas. Leu-se de
TUDO nas terapias passadas, até as vidas passadas, mas nunca que dois não
fazem Um! Como não se leu, não se inscreveu, e o não cessa não cessou de
se escrever... Nessas terapias imperavam o mandamento “continua a saber”,
mais, mais, ainda.
Mas como isso articula-se à repetição? Bom, a repetição é aquilo que insiste,
insiste, deixa maluco qualquer um, deixa sem esperança. Na lição inaugural do
seminário 17, Lacan destaca as relações entre a noção de gozo e a de sujeito, a
partir dos discursos. É pela repetição numa certa estrutura discursiva, situada
na transferência, que se reconhece o lugar do sujeito e o singular de seu gozo:
“A repetição tem certa relação com aquilo que, desse saber, é o limite – e que
se chama gozo”, diz Lacan. Eu diria: a repetição é um continue a saber mais e
mais e não saiba nada sobre seu gozo. Não só na clínica, mas de uma maneira
mais ampla, é enquanto busca de um saber (que equivale também à repetição
e à insistência) que o fala-ser tenta capturar um traço originário de sua desnaturalização pela linguagem. Nessa busca, revela-se ele mesmo o capturado.
Bom, mas ainda não alcancei uma mínima resposta para: o que se inscreve
em uma análise? Talvez a letra do sinthome? Não, não, não tão rápido. Não
tenho ainda a mínima ideia do que isso quer dizer e não vale roubar pontos
por aqui. Fomos até 1971, quero dizer com isso que falo a partir do seminário
18, não além dele que, sabemos, tem outros desdobramentos. Enfim, o que se
escreve em uma análise é... tchan-tchan-tchannn! Um litoral. Mas o que é a
inscrição de um litoral? É simplesmente o furo no saber, simplesmente abrir um
buraco, um espaço que insere uma posição diferente na relação ao saber. Um
espaço faz uma separação litorânea entre gozo e saber, deixando lugar para o
saber em causa na psicanálise: o saber insabido – o inconsciente.
Lembrei então que, no início de 2017, em minha primeira leitura corrida do
seminário, deixei-me seduzir por uma palavra: exergo. Está logo no início, p.
53, em português foi traduzido simplesmente por inscrição, o que é correto,
no entanto, exergo não é só isso, é também: “1. Espaço na parte inferior, em
moedas ou medalhas, destinado à gravação de data ou de uma inscrição. 2.
A própria data ou inscrição neste local. 3. Vem do latim e do grego “fora do
trabalho” (Houaiss, 2008).
Talvez Lacan tenha usado exergue por pura erudição, ou sei lá por quê.
Mas pensei, por que não disse simplesmente inscrição? Ele não faz nenhum
comentário sobre isso. Mas eu me deixei capturar por esse “espaço-inscrição”.
Nesse momento ele está atravessando uma frase em chinês, Mêncio, Richards
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e o raio que o parta, mas com tudo isso ele chega à causa, cito-o: “é aí que me
permito reconhecer que quanto aos efeitos de discurso o que se destaca não
é outra coisa senão a função da causa, no que ela é o mais-de-gozar”. Frase
meio complexa, penso-a assim: Mais-de-gozar: excesso produzido por uma
exceção (perda, se quisermos) do qual resulta mais perda. Bom, sabemos que
em psicanálise a causa é sempre hiante, espaço vazio, perda irreparável que
necessita transmutar-se em causa.
Entendi nesse seminário que a escritura abre um campo que é onde Lacan
quer chegar, e onde toda análise – digna desse nome – seria suposta chegar,
a saber, o ponto de junção entre a verdade e o saber (como sabemos, no D.A.
o saber está no lugar da verdade) e que Lacan enuncia “não há relação sexual
no ser falante”.
Onde há fronteiras a análise deve produzir rupturas, criando definições
litorâneas, definições que abarcam heterogeneidades, como homem e mulher,
sujeito significante (desculpem o pleonasmo) e gozo. Enfim, o que fazemos em
análise é apagar colagens fantasmáticas e escrever espaços. Para finalizar, trago
um extrato que ilustra uma, entre tantas que ocorrem em análise, abertura.
Em função de uma leitura, um cachorro está a morrer. A paciente,
se virando como pode perante ao impensável da morte, diz: “Sempre
chorei ao ver cachorros de rua, abandonados.” A analista: Soltos?
Ela para, silencia. Penso: fisgou. Sigo: Livres? Ahhh... Andando para
lá e para cá? Silêncio longo... longo... longuíssimo e, quando abre a
boca, audivelmente surpreendida, diz: “Cachorro de rua sempre teria
sido abandonado para mim, nunca me ocorreu outra possibilidade.”
Silêncio longo. “Estranho... criou-se um espaço, vazio... nada me
ocorre...” Em silêncio seguiu. Até amanhã.
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