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EDITORIAL

Em outubro de 2018, decidiu-se em Assembleia Geral Ordinária
que, a partir de então, a Revista Livro Zero acolheria uma nova modalidade de trabalhos: artigos submetidos espontaneamente por participantes de qualquer um dos cartéis inscritos no FCL-SP, produzidos a
partir de trabalhos apresentados pelos autores em quaisquer das atividades relacionadas a cartéis promovidas pelo Fórum, no ano anterior.
Tal inclusão ressalta a política de nossas publicações, particularmente
desta revista periódica, comprometida com uma construção em constante revolução e capaz de evocar o princípio do cartel, aquele de colocar o saber em xeque.
Sabe-se que a RLZ recolhe diferentes formatos de produções apresentadas nos espaços do Fórum do Campo Lacaniano – a especialidade dessas diversidades está preconizada no regimento da revista,
anexa ao final dessa edição se assim você, leitor, tiver interesse. Por
um acaso, 2019 foi o ano em que nossa comunidade comemorou
os seus vinte anos de existência e, por tal razão, escolhemos como
Prefácio a intervenção de Ana Laura Prates, um dos membros fundadores do FCL-SP, na jornada de abertura, na qual ela nos recorda de
nosso ato de fundação, 06 de julho de 1999: zelar pela manutenção
do discurso analítico sob as bases irrevogáveis do ensino de Lacan,
mas não sem a preservação e a inclusão das múltiplas e mais variadas
enunciações singulares.
Nesses termos, a orientação da RLZ conjuga a política de Escola, o
passe e o cartel. Pareceu-nos propício, portanto, com a inclusão dos
“Produtos de Cartéis” - de Beatriz Oliveira, Caroline Mortágua, Isabela, Juliana, Maria Carolina, Mariana e Viviana - e também os dez anos
da própria revista, a travessura do que poderíamos chamar de uma
nova roupagem para esse material que nos é muito caro.
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Vocês encontrarão à primeira vista as voltas e reviravoltas do sobe
e desce das escadarias do saber, a sua estrutura topológica, de dentro
e fora, do singular e do coletivo, da clínica e do social - não se trata
de ou esse ou aquele por exclusão, mas do que é possível somar a
cada vez. Foi o tema de trabalho de Formações Clínicas em 2019,
“RSI na Clínica e no social”, o qual encontra sua materialidade nas
palavras de Adriana Marino, Ana Laura, Carla, Isabel e Luciana. Somam-se a esse território, o estado de São Paulo, a dimensão nacional,
pelas contribuições de Ana Lúcia Girardi, Sheila e Silvana sobre “As
questões do corpo falante”, desde a convocação da EPFCL-Brasil sobre “A política do corpo”.
Preservamos ainda a impertinência coerente dos membros de Escola convidados para a “Laços Epistêmicos”, dispositivo que procura
fermentar a interrogação da teoria através da práxis, ou seja, o intercâmbio das pesquisas particulares e consistentes - dessa vez, essa seção
da formação permanente ganha corpo com Jorge Chapuis, do Fórum
Psicoanalitic de Barcelona, e Beatriz Elena Maya e Ricardo Rojas, ambos do Fórum de Medellín e Fórum Pereira.
Essa composição que vos chega, a propósito das comemorações,
diz do tratamento do tempo pertinente ao discurso do analista, em
sua solidão estrutural nos enlaces e desenlaces que lhe competem e,
impreterivelmente, manifestam efeitos nos encontros e desencontros
do fazer Fórum: a transmissão da psicanálise aponta para os degraus
de uma escadaria capaz de ultrapassar a corroída dicotomia entre
“velhos” e jovens”, posto que todos possuem uma responsabilidade pela
assinatura do que escrevem. Sobretudo, a transferência de trabalho
com a psicanálise não se restringe à burrice de encerrar a crítica
assídua aos muros de uma escola – você, leitor, notará que nem todos
os autores dessa edição são membros de Fórum ou de Escola, mas sim,
alguns, por aqui entram como cartelizantes. Estouro de escrita!
Por falar de escrever, e do rigor em relação à letra lacaniana, acompanhamos com Beatriz Chnaiderman, Míriam e Rafael o refrescante exercício de deduzir novas leituras em relação a esse tema ao qual muitos
colegas têm se dedicado a se interrogar, “Letra, escrita e interpretação”.
Nesse namoro permanente, entre a doxa e a heresia, entre a literatura
clínica e a novidade de uma nova cronologia, que finalizamos a edição
com um ensaio, dessa vez de Roberto Propheta.

8

Livro Zero

A edição número onze da Revista Livro Zero não é uma invenção de
moda. Mas o vestido bem cuidado daqueles que decidem fazer um bom
uso de Freud e Lacan para dizer com suas próprias palavras. Ainda estamos no work in progress!
Leonardo Lopes,
Coordenador Comissão de Publicação 2019-20

9

PREFÁCIO

Livro Zero

LINHA DE PASSE: O FÓRUM SE
ORIENTA PELA ESCOLA1
Ana Laura Prates2

Meu caminho pelo mundo eu mesmo traço
a Bahia já me deu régua e compasso
(Aquele abraço, Gilberto Gil)

Agradeço o convite da Comissão de Gestão do FCL-SP para participar desta mesa de abertura de nossas atividades de 2019, ano em que
completamos nada mais, nada menos do que 20 anos. Gostaria então de
retomar algo que escrevemos em nosso ato de fundação, em 6 de julho
de 1999: “nossa finalidade é zelar pela manutenção do discurso analítico
do eixo do ensino de Lacan e preservar a diversidade das enunciações
singulares”.
Essa frase retoma o âmago do que depois escreveríamos em nossos
“Princípios Diretivos para uma Escola”, segundo os quais a Escola tem
como função:
Sustentar a “experiência original” em que consiste uma psicanálise e
permitir a formação dos analistas.
Outorgar a garantia dessa formação pelo dispositivo do passe e pela
habilitação dos analistas que deram suas provas.
Sustentar a “ética da psicanálise” que é a práxis de sua teoria.
1

Texto apresentado na Jornada de Abertura de 2019.

Psicanalisa, AME da EPFCL, membro do FCL-SP, ensinante nas FCCL e membro do
CIG (2019-20).

2
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Linha de passe: o Fórum se orienta pela Escola

Por outro lado, sabemos, pela “Carta de Princípios da IF”, que o objetivo principal dos Fóruns é “contribuir para a presença e a manutenção
dos desafios do discurso analítico nas conjunturas do século”:
Esses Fóruns do Campo Lacaniano não são Escolas e não outorgam
nenhuma garantia analítica. A eles pode ser aplicada a afirmação de Lacan sobre a Causa Freudiana após a dissolução da EFP: “ela não é escola,
mas campo”, e também: ela “terá sua Escola”.

Quanto às finalidades, encontramos: “O objetivo principal dos Fóruns, enunciado anteriormente, se desdobra em três eixos: a crítica, a
articulação com os outros discursos, a polarização em direção a uma
Escola de psicanálise”.
Vejam que a articulação entre Fórum e Escola não é nada simples.
Ora, para que os analistas estejam na Polis, na cidade dos discursos – o
que é cada vez mais urgente e é a função dos Fóruns enquanto praça
pública –, é preciso que haja analisas, ou seja, que eles se produzam – o
que redobra a urgência e é a função da Escola.
Para tentar entrar nos meandros dessa articulação, peço licença para
fazer esse pequeno deslocamento no tema proposto, preferindo dizer
que o Fórum se orienta pela Escola. Vejam que, em nossa Carta, a Escola é um Polo, e o Fórum deve seguir em sua direção, na medida em
que a única forma que um Fórum tem para cumprir seu objetivo de
manter o discurso analítico nas conjunturas do século é a formação de
novos analistas. Por isso, faz sentido dizer que “o Fórum se orienta à
Escola”, isto é, a Escola é seu norte, ou mais precisamente, seu oriente.
Sem prejuízo dessa leitura, entretanto, acredito que também podemos
pensar na Escola como a própria bússola, o GPS, ou seja, o norteador
ou orientador.
Para produzir novos analistas, nossos princípios recolhem de Lacan,
como destacamos acima, três coordenadas: a experiência original, o
passe e a práxis da teoria. Eis a ética lacaniana que opera um corte na
história do movimento psicanalítico, extraindo da experiência original
o que dela é transmissível para além das narrativas – trabalho essencial
que seguimos praticando em nossa Rede Clínica aqui no FCL-SP. Não
há, portanto, uma continuidade entre a experiência original do divã e
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a práxis da teoria. Para passar de uma a outra, Lacan inventou o passe.
Eis o corte que nos orienta e que funda uma Escola no sentido grego
do termo.
É o que justifica o interesse de Lacan pela topologia, encontrando aí
um campo fértil e sustentando uma homologia com o espaço do ser falante: é preciso um corte na estrutura para torná-la orientável. É o corte
que torna a banda de Moebius orientável, assim como o ato de planificação e nomeação, no caso dos nós borromeanos. Não terei tempo de demonstrá-lo agora, mas certamente o faremos ao longo do ano nas várias
atividades que teremos oportunidade de acompanhar nas Formações
Clínicas do Campo Lacaniano. A Escola, portanto, é esse vetor através
do qual podemos nos orientar e é daí que se pode concluir que ela nunca
está pronta, pois é sempre preciso atar e desatar nós, muitas vezes cegos.
A Escola é nossa tesoura, mas também nossa linha. A Escola é nossa
linha de passe, como se diz no futebol.
No texto O que seria linha de passe e quais as suas abrangências, Caio
Gondo (2018) nos ensina que ela é “a movimentação de um jogador
onde ele poderá receber a bola sem uma possível interceptação de um
adversário”, o que é fundamental para fazer o gol. Linha de passe é o que
possibilita franquear o impedimento, pensando com os pés, isto é, colocando o jeito de corpo, a ginga, o drible. Ele acrescenta, ainda: “a criação
de linha de passe é fundamental para que um jogador passe a bola para
um outro jogador! Se não houver um passe, não é possível nada em um
sistema ofensivo”. A linha de passe, portanto, depende de uma lógica do
coletivo para sustentá-la.
Eis nossa ofensiva em nosso Campo que é o Campo do gozo. Termino
esta curta fala novamente com Gil: se a Escola já me deu régua e compasso, digo, tesoura e linha, “Quem sabe de mim sou eu/ Aquele abraço/ Pra
você que me esqueceu/ Aquele abraço”.

Referências
FINGERMANN, D.; SAPORITI, B.; PRATES, A. L. Carta de fundação
do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo. São Paulo, 1999. Disponível em: http://www.psicomundo.com/foros/psa-politica/fcl-sp.htm.
Acesso em: jun. 2020.
15

Linha de passe: o Fórum se orienta pela Escola

GONDO, C. O que seria linha de passe e quais suas abrangências. Medium, On-line, 28 abr. 2018. Disponível em: https://medium.com/@
CaioGondo/o-que-seria-linha-de-passe-e-quais-as-suas-abrang%C3%AAncias-9068fb36e8db. Acesso em: jun. 2020.
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DE QUE TRANSFERÊNCIA SE TRATA
AO FINAL DE UMA ANÁLISE?1
Beatriz Oliveira2

A primeira pergunta do título foi a questão declarada no cartel, do qual
fui mais-um, sobre a direção do tratamento. Esse cartel concluiu-se em
agosto de 2019, por isso esta é uma apresentação inicial de seu produto, a
ser elaborada em outros espaços também.
A primeira abordagem da questão apresentada em Barcelona foi intitulada: “Se há do analista, há Real”. Naquele trabalho, me perguntava a respeito
do que sustenta o sujeito em análise após a travessia da fantasia e a queda da
transferência em relação ao suposto saber.
Escrevo ali: “para desatar o nó transferencial, sabemos que a destituição subjetiva é condição necessária, mas não suficiente. O que a transferência encobre é esse ‘setor de intersecção lógica’ lugar vazio em que
a realidade sexual do inconsciente se atualiza. Parece-me que enquanto
há transferência, fica difícil fazer desse buraco outra coisa, ainda que
o analisante se depare com um saber impossível ou um impossível de
saber” (OLIVEIRA, 2018).
Soler (2016, p. 134) dirá algo que me pareceu interessante para articular
com essa questão a respeito da transferência no final da análise:
Produto do Cartel A direção do tratamento, composto com Carolina Ribeiro, Caroline Mortagua, Felipe Fagundes, Juliana Agnes e Beatriz Oliveira (mais-um), apresentado na Jornada de Encerramento do FCL-SP 2019 e no X Encontro Internacional da
IF – “Os adventos do Real e o psicanalista”, Barcelona, 13 a 16 de setembro de 2018.

1

Psicanalisa, AME da EPFCL, membro do FCL-SP e coordenadora da Rede de Pesquisa de Psicanálise e Infância do FCL-SP.

2
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De que transferência se trata ao final de uma análise?

Eis o que pode lançar um novo olhar sobre a fase final da análise,
sobre o fato de que ela se prolonga para bem além do espaço da transferência e das elaborações significantes que permite. [...] Trata-se ali de
outra coisa: da função do analista no processo. [...] A queda (do SSS) se
situa no eixo da função significante, não é uma queda do analista, mas,
antes, uma queda das esperanças colocadas no dizer da verdade, no saber que habita a fala, mas que, na essência, escapa ao sujeito. [...] Esse
efeito deve ser drasticamente distinguido da FUNÇÃO EXISTENCIAL
DA ANÁLISE. Creio que seja esta última que prenda o analisante à sua
análise, para além das elaborações transferenciais. [...] É que na análise,
o Um-dizer, que se sabe completamente só, o do analisante portanto,
não está tão só, pois o não diálogo tem seu limite na interpretação do
parceiro que tem chance de responder, como diz Lacan. E no final, é
isso que será preciso ao analisante abandonar e isso é bem diferente da
queda do SSS.

Destaco desse parágrafo justamente isto: essa função existencial da
análise e o que mantém um analisante em análise após a queda do SSS.
Voltando ao que apresentei em Barcelona (OLIVEIRA, 2018), me parece que é justamente este ponto que tentei cernir:
Assim, podemos pensar que, se é do furo que surge um falasser, a partir de “um-dizer”, será este furo que o analisante reencontrará ao longo
de uma análise e que permitirá com que ele reinvente outra maneira de
saber fazer com que seu dizer fique não-todo esquecido por trás do que
se ouve. Para que isso aconteça, é fundamental que o analista suporte e
sustente esse tempo de de-ser, tempo de destituição subjetiva, durante o
qual o analisante dá várias voltas entre a decisão do ato de separação de
uma análise e o recuo diante da angústia desse mesmo ato.
Do lado da operação do desejo do analista, há que deixar cair o Sujeito
Suposto Saber no seu momento, para que apareça o vazio que sustentou
a transferência. É só quando não há mais como acreditar na demanda
em relação ao Outro e se percebe que a transferência se sustentou pela
solidão de um dizer, que um analista advém, contando com este um
dizer [sustentado por seu desejo indestrutível] desde o início.

Será neste ponto que podemos situar a função existencial de uma análise?
Assim, me parece que é só quando esse nó transferencial (existencial?) se
desata que um Sinthoma, enquanto aquilo que há de mais singular, pode
advir. Sinthoma enquanto traço singular, um dizer. Um dizer sinthomal,
20
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singular, não-todo identificado a si mesmo. Não anônimo. Estou propondo
que o Sinthome, tal como Lacan sustenta enquanto o que há de mais singular de cada um, é fruto do mesmo furo que permitiu o ato de um dizer e se
evidencia diante da separação do analista, ao término da análise.
O traço que fez furo no Real indica o ato que inaugurou um dizer. A
escolha forçada do falasser fez existir um dizer, o qual fez nó. Lacan dirá:
“[...] é do fato de haver o Inconsciente que, já naquilo que ele (o analisante) diz, há coisas que fazem nó, em que há dizer, se especificamos o
dizer como aquilo que faz nó” (LACAN, 1975, p. 30).
De acordo com Soler (2016), poderíamos então dizer que, após a queda do SSS, o que enlaça um analisante em sua análise enquanto função
existencial é o fato de haver um outro que responda. Ou seja, o analisante crê até o fim que a presença do analista seria a garantia de seu dizer.
Como sustentar esse dizer quando não há mais um outro que responda? Se equivalermos o ato de um dizer ao que nomeamos como “há do
UM”, então justamente o que sustenta o nó é o efeito desse mesmo ato:
o quarto laço que amarra que é o que há de mais singular de cada um:
o Sinthoma.
Aí está o horror e a liberdade do fim: que esse dizer se sustente, ainda
que o outro não responda mais. A solidão do fim, não sem alguns outros.

Referências
LACAN, J. Aula: 11 de fevereiro de 1975. In: ______. Le Séminaire, livre
22: RSI (1974-1975). Disponível em: http://www.valas.fr/Jacques-Lacan-RSI-1974-1975,288. Acesso em: 1 abr. 2020. (Seminário inédito).
OLIVEIRA, Beatriz. Se há do analista, há Real. In: ENCONTRO INTERNACIONAL DA IF-EPFCL, 10., 2018. Barcelona. Os Adventos do
Real e o Psicanalista... Barcelona, 2018.
SOLER, C. O que faz laço? São Paulo: Escuta, 2016. 148 p.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE UM CASO
DE PSICOSE: UM OLHAR A MAIS1
Caroline Mortagua2

De quem é o olhar
Que espreita por meus olhos?
Quando penso que vejo,
Quem continua vendo
Enquanto estou pensando?
(Fernando Pessoa – Cancioneiro)

Este texto é produto de um longo e extenso trabalho de cartel sobre
a direção do tratamento. Reunimo-nos durante 2 anos e meio e nele
fizemos a leitura ao pé da letra do Seminário 11, de Lacan (1964), após
breves discussões sobre o texto A direção do tratamento. A leitura foi
pautada pela questão em torno da clínica com as psicoses e surgiu a
partir de um caso atendido pela Rede Clínica, dispositivo do Fórum do
Campo Lacaniano de São Paulo.
Divido o processo de construção de uma pergunta, pois esse percurso
foi muito rico durante o cartel e é produto dele também. Parto de uma
sessão em que fiquei tomada e me questionei: quais seriam os efeitos da
sustentação do olhar do analista durante o tratamento do paciente psiTrabalho apresentado na Jornada de Encerramento do Fórum do Campo Lacaniano
em 2019, fruto do trabalho do cartel A direção do tratamento, composto com Carolina Ribeiro, Felipe Fagundes, Juliana Agnes e Beatriz Oliveira (mais-um).

1

Psicanalista, membro do Fórum do Campo Lacaniano-SP (FCL-SP), da EPFCL-Brasil e
da Internacional dos Fóruns (IF-EPFCL).

2
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Considerações sobre um caso de psicose: um olhar a mais

cótico? Explico. Durante essa sessão em questão, Mucha fez “um show”.
Estava maníaca, delirante e organizava sem parar alguns objetos da minha sala. Eu fiquei capturada por esse show, pois fiz poucas intervenções
e, ao final, Mucha agradece por eu tê-la assistido. Nessa semana recebi
todos os dias Mucha em meu consultório.
Tal sessão me fez questionar qual seria a função da sustentação
do olhar do analista com algumas psicoses. Sustentar o olhar passa
pela decisão de não direcionar o sujeito ao divã, esse dispositivo que
nos é tão rico na direção do tratamento. Considerando que o lugar
do analista, no discurso do analista, é de semblante de objeto a, não
seria uma questão de pensar que o lugar do analista muda na direção
do tratamento com a psicose (como eu pensava no início do cartel),
mas sim o que seria possível operar no manejo a partir desse lugar de
semblante, sustentando o olhar?
Essa questão não pode ser respondida toda neste trabalho, no entanto, me propus a dar mais uma volta pelo caso de Mucha e, com
a leitura do Seminário 11, acompanhar o percurso de Lacan sobre a
formação do analista e algumas construções importantes do ponto
de vista da direção do tratamento com a psicose.
No Seminário 11, Lacan (1964/2008) teoriza sobre os quatro conceitos fundamentais da psicanálise: a repetição, a transferência, o
inconsciente e a pulsão. Nesse momento de seu ensino, Lacan está
se autorizando por si mesmo, excomungado da IPA, construindo e
arquitetando as bases de seu ensino fora dos muros do hospital e
dentro, agora, da universidade. Ainda nesse ano – 1964 – vai dar
continuidade à formalização de seu conceito original, o objeto a.
Lacan menciona sobre a psicose apenas três vezes, em três lições
diferentes. São pontuações e hipóteses teóricas densas, que não são
tão desenvolvidas naquele momento, porém, de uma riqueza clínica
considerável.3 Vejamos esses três momentos.
Na lição de 5 de fevereiro, Da rede dos significantes, Lacan
(1964/2008) faz menção à noção, em Freud, da alucinação como
processo de investimento regressivo sobre a percepção, e aponta que essa noção implica necessariamente que o sujeito deve ser
Trabalho apresentado na Jornada de Encerramento do Fórum do Campo Lacaniano
em 2019, fruto do trabalho do cartel A direção do tratamento, composto com Carolina Ribeiro, Felipe Fagundes, Juliana Agnes e Beatriz Oliveira (mais-um).
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completamente subvertido pelo sistema do significante. Nessa sua
aposta, Lacan considera que está deixando em aberto a questão do
delírio na psicose alucinatória propriamente dita, “na qual o sujeito
não crê, e onde ele não se reconhece como implicado” (LACAN,
1964/2008, p. 54).
Na lição do dia 12 de fevereiro, Tiquê e Autômaton, Lacan
(1964/2008) nos adverte da insistência de Freud na sua análise com o
Homem dos Lobos em interrogar sobre o encontro primeiro, o real,
por trás de sua fantasia. Para Lacan, esse real (que vige sempre por
trás do autômaton e que Freud cuida em sua pesquisa) arrasta o sujeito por toda sua análise e o força, fazendo com que, possivelmente,
esse movimento forçado tenha desencadeado sua psicose.
Na lição do dia 10 de junho, Do sujeito suposto saber, da díade primeira e do bem, Lacan (1964/2008) mais uma vez se vale do modelo
da paranoia e sua crença delirante para mostrar o modelo de uma série de casos (fenômeno psicossomático, debilidade mental e psicose)
em que, não havendo um intervalo entre S¹ e S², quando a primeira
dupla de significantes se solidifica, se holofraseia, há um dos modelos de constituição do sujeito citado anteriormente. Importante
mencionar que, apesar de ser a mesma ordem, o sujeito não ocupa o
mesmo lugar em cada caso. Cito Lacan:
É certamente algo da mesma ordem do que se trata na psicose.
Essa solidez, esse apanhar a cadeia significante primitiva em massa,
é o que proíbe a abertura dialética que se manifesta no fenômeno da
crença”. (LACAN, 1964/2008, p. 231)

Para Lacan, no fundo de toda paranoia há o fenômeno de Unglauben (descrença ou incredulidade), que pode ser considerado como
a ausência de um dos termos da crença, do termo que determina a
divisão do sujeito. Toda crença é um fenômeno que pode ou não ser
verdadeiro, porém, na paranoia essa possibilidade é estancada.
Nesse momento do seu ensino, Lacan está muito preocupado em
formalizar o que é uma análise, voltar aos princípios dos quatros
conceitos fundamentais, incluir suas elaborações sobre o registro do
real na análise e, o principal, como ele mesmo diz, formar analistas.
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Ele alerta-nos de que “na literatura analítica até então, os princípios
para essa formação escapam” (LACAN, 1964/2008, p. 224).
Há um movimento nesse seminário de vai e volta com a teoria,
passando por muitos conceitos e princípios que são essenciais ao fazer analítico, como alguns explicitados acima. Lembro-me de brincarmos durante os encontros sobre como cada lição do seminário
se assemelhava ao movimento de um analisante: enuncia, elabora,
desconstrói e constrói novamente, abre possibilidades com a fala.
Com esse movimento em sua transmissão, podemos perceber que
suas menções à psicose são muito clínicas e nos apontam uma direção para pensarmos o lugar do analista diante dos fenômenos alucinatórios presentes na psicose. Como quando Lacan (1964/2008)
nos alerta sobre a insistência de Freud em forçar a pesquisa sobre o
encontro primeiro, o real por trás da fantasia do Homem dos Lobos.
Esse trecho, a meu ver, evidencia questões muito importantes sobre a clínica, não só das psicoses mas também sobre o cuidado que
devemos ter na escuta das entrevistas preliminares com cada paciente. E aqui nos afastamos de Freud para nos determos na direção que
Lacan nos aponta com seu ensino.
Será com a noção de estrutura clínica que poderemos nos guiar nas
entrevistas preliminares, ela nos dá bases importantes para o diagnóstico e futuro manejo do caso. Ao escutarmos um sujeito psicótico
no início e durante seu tratamento, devemos ter um cuidado para
não fazer um forçamento a uma ideia adequada da realidade. Lacan
nos adverte, no texto De uma questão preliminar a todo tratamento
possível das psicoses, sobre o cuidado que o psiquiatra e psicanalista
devem ter: “a se fiar em sua própria compatibilidade com essa ordem
(boa ordem da realidade) para se acreditar de posse de uma ideia
adequada da realidade, da qual seu paciente se mostraria discrepante” (LACAN, 1958/2008, p. 583).
Ao escutarmos um paciente, a cada sessão, devemos ter em mente: não sabemos sobre aquele sujeito que está diante de nós, será
com seu discurso e com a transferência que poderemos localizar
a posição do sujeito, mesmo que haja um empuxo à compreensão de seu discurso. Devemos sustentar na relação transferencial
essa posição inconsciente do sujeito. Um sujeito psicótico coloca
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o analista no lugar de testemunha desse inconsciente a céu aberto.
Uma relação de testemunha, próxima, e que muitas vezes dizemos,
transferência maciça.
Recorro à definição de maciço do dicionário Houaiss para conseguir pensar o que dizemos quando dizemos que a transferência é
maciça. Um dos sentidos é: profundamente arraigado; empedernido,
sólido, inflexível. Ele nos ajuda a pensar que, ao transferir, o sujeito
coloca o analista nessa posição de quem sabe, de quem porta um
saber sobre ele, um saber sólido, inflexível, como o Outro é tomado
pelo psicótico, na sua totalidade.
Os ditos do Outro são tomados como imperativos a Mucha:
“faça uma reparação da sua relação com seus pais”, “engravide
antes dos 40 anos”, “toda mulher é pecadora”, “deve-se amar a família”. São exemplos de ditos escutados e tomados na sua literalidade, outro sinal importante de se identificar nas primeiras
sessões com o sujeito psicótico: tomar os significantes (palavras,
sons) pela sua literalidade.
Volto à questão do olhar. Sabemos que o primeiro momento de
uma análise se faz frente a frente e, na clínica das neuroses, o momento de direcionar o sujeito ao divã se relaciona, também, com a
possibilidade de fazer cair algo desse campo do olhar. Se mantivermos o campo do olhar, corremos o risco de não conseguir sustentar
um lugar importantíssimo como direção: o do não todo.
No entanto, na clínica com as psicoses, tomo como hipótese que
a sustentação desse campo do olhar possibilita que o discurso permaneça um lugar todo, esse discurso que muitas vezes se apresenta como delirante e que tomamos como uma espécie de leitura do
mundo, com a finalidade de se fazer uma tentativa de cura, pela via
da produção de sentido. Sustentar o olhar faz com que o analista se
aproxime do sujeito, dando a ver, seja um show, sejam os dizeres
sobre as colagens que Mucha faz para o que não consegue suportar
no Real.
Mucha tem uma profissão em que é reconhecida internacionalmente, sua família toda segue a mesma profissão e a denomina como
uma artista, a estrela da família dado seu reconhecimento e prêmios
recebidos. Sua infância foi marcada por diversas proibições e restri-
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ções ao acesso à cultura, jornais, revistas e TV por conta da religião
de seus pais. Casa-se aos 20 anos e se afasta da família, vendo-os esporadicamente. Não é por acaso que, na sua tentativa de se reaproximar, recorre a uma constelação familiar, o que a faz ter seu primeiro
surto aos 36 anos.
Uma artista que tem seu nome cortado pelo primeiro marido,
que a faz ser outra pessoa, profissionalmente e esteticamente. Esse
casamento marcou seu rompimento com a religião dos pais e sua
descoberta do mundo, aprendeu línguas e visitou diversos países
para aprender e, posteriormente, ensinar suas técnicas. A instituição da qual Mucha é membro realiza uma espécie de congresso mundial anualmente e a deixa responsável pela produção dos
shows. Nesses shows, ela coloca toda sua criatividade, dedica o seu
ano todo à criação e confecção de projetos e figurinos. As paredes
de seu apartamento eram tomadas por colagens e fotos. Recorta e
cola, constrói e costura, coloca todas as suas técnicas e aprendizado
nesse processo.
O show que Mucha apresenta na sessão em destaque acima é um
dos seus shows que não pode ser encenado, processo criativo que foi
interrompido por conta de sua internação. Trabalho com a hipótese
de que Mucha recorre às colagens e à arte para que consiga fazer
uma montagem imaginária dos acontecimentos que a invadem em
continuidade pelo Real. Seu corpo é invadido pelo Real. O que a
sustenta nesses momentos, além das colagens, é seu eu profissional.
Ela se reconhece desta forma: de uma moça isolada a uma nomeação
que a faz artista.
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ÀS VOLTAS COM A ESCRITA:
CARTEL COMO PRODUTO E
PRODUTO DE UM CARTEL1
Isabela Ledo2

Ainda bem que o que vou escrever já deve estar na certa, de algum
modo, escrito em mim […]
Sou obrigado a procurar uma verdade que me ultrapassa
(Clarice Lispector, 1977)

Uma escrita fora de “série” e sua relação com a formação do analista
A recente declaração de um cartel na Escola, nomeado como “Enlaces
do falasser: o que faz Nó(me)?”, se fez causa desta reflexão. Interessa a este
texto não o tema de trabalho no cartel, mas tecer algumas considerações
sobre o que é escrever quando trabalhamos numa escola e seus efeitos.
A escrita, na formação de um analista, pode tornar-se uma via privilegiada para um encontro com algo da ordem do Estranho (FREUD,
1919). Freud trará o conceito de “Estranho” a partir de exemplos literários, justamente ressaltando os efeitos do (des)encontro com a escrita de
Versão estendida de texto apresentado na Jornada de Encerramento do FCL-SP
2019, a partir da experiência de declaração do cartel Enlaces do falasser: o que faz
Nó(me)?, composto por Isabela Ledo, Mariana Carmo, Juliana Agnes, Siona Porro e
Jonas Boni (mais-um).

1

Psicanalista, membro do FCL-SP, da EPFCL-Brasil e da Internacional dos Fóruns
(IF-EPFCL).

2
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outrem. Para conceitualizar, ele partirá, curiosamente, da ambiguidade
que a palavra “estranho” carrega em alemão. Na língua alemã, Unheimlich, remete, ao mesmo tempo, a algo estranho e familiar, embora essa
familiaridade fique de algum modo esquecida. Freud (1919) traz inúmeros exemplos para nos indicar que o Estranho estaria do lado de uma
vivência, e não de uma compreensão intelectual. Vivência experimentada como uma espécie de descentramento, fazendo daquele encontro
algo estranho a si e, ao mesmo tempo, familiar.
Ao escrever em psicanálise, supõe-se que é a esse encontro com o Estranho, com isso que parece nos habitar sem que o saibamos, ao qual
podemos ser convocados. Escrever traz um paradoxo interessante: gera-se algo “novo”, um texto, e ao mesmo tempo estranha-se o fato de
nem sempre o tomarmos como familiar, como conhecido, como íntimo.
Encontrar-se com aquilo que fica “por dizer” nos próprios textos, tem os
seus efeitos. Muitas vezes, torna-se causa de angústia, de vacilações, de
desistências, de embaraços no ato de escrever. Por que tanta estranheza,
muitas vezes, disfarçada de indignação, de frustração por uma experiência que já nos “deveria” (teoricamente) ser tão íntima que é a de não
conseguirmos dizer tudo, de não conseguirmos falar como supomos
que falaríamos ou escreveríamos?
Há um conto de Clarice que, talvez, possa ajudar a dizer mais sobre
os efeitos de uma “invenção” que traz à tona uma vivência da ordem
do Estranho. A narrativa trata de uma menina que havia “inventado”
um Deus. Um Deus para com o qual, por ser fruto de sua invenção, ela
nutriria um sentimento “maternal”, como se o conhecesse intimamente. Esse Deus asseguraria aquele amor pelo qual ela parecia ser tomada
diariamente. Até que, mesmo protegida por esse “amor inocente” da sua
própria criatura, um dia, a menina quase pisa num rato morto e é invadida por um horror de viver. Ela fica perplexa, não conseguia produzir
um nexo, uma lógica entre sentimentos tão antitéticos: amor e horror –
Toda trêmula, consegui continuar a viver. Toda perplexa continuei
a andar, com a boca infantilizada pela surpresa. Tentei cortar a conexão entre os dois fatos: o que eu sentira minutos antes e o rato. Mas
era inútil. Pelo menos a contiguidade ligava-os. Os dois fatos tinham
ilogicamente um nexo. Espantava-me que um rato tivesse sido o meu
contraponto. E a revolta de súbito me tomou: então não podia eu me
entregar desprevenida ao amor? (LISPECTOR, 1998, p. 27)
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Isso não poderia ser “obra” dela, mas de Deus. Um Deus que lhe parecia tão íntimo, agora, era um estranho e estaria alheio, do lado de fora
– “em mim é que Ele não estava mais”, diz a menina indignada. Segue
com uma estranheza, mas esta logo cede lugar ao sentimento de culpa:
isso deve ter acontecido porque Deus queria ensinar-lhe, pois ela não
sabia amar direito, era brigona, não se conhecia bem e segue procurando um sentido. Até que, em algum momento, ela passa a acolher este estranho Deus, este estranho sentimento como algo que, inevitavelmente,
parece habitá-la:
Como posso amar a grandeza do mundo se não posso amar o tamanho de minha natureza? Enquanto eu imaginar que “Deus” é bom
só porque eu sou ruim, não estarei amando a nada: será apenas o meu
modo de me acusar […] eu que jamais me habituarei a mim, estava querendo que o mundo não me escandalizasse. (LISPECTOR, 1998, p. 29)

Por que nos escandalizamos tanto com esse tão velho desencontro
que, por vezes, revisitamos com o ato de escrever, de produzir um texto? Um desencontro que, se formos pensar, tem algo de muito familiar.
Diante dele, tal como a personagem do conto, muitas vezes encontramos um ilusório refúgio na culpa, na impotência: se estudássemos um
pouco mais, se tivéssemos um pouco mais de tempo, se já tivéssemos
mais à frente da formação, se houvesse uma explicação melhor, certamente, teríamos um boníssimo encontro com o nosso texto.
Nesse sentido, as palavras de Clarice em seu texto “sobre a escrita”
mais uma vez ressoam ao situar o que parece estar em jogo nesse exercício de escrita: “todo homem tem sina obscura de pensamento que pode
ser o de um crepúsculo e pode ser uma aurora” (LISPECTOR, s.d.).
Qual posição um analista, em sua formação, pode tomar diante desta
“sina”, deste irremediável “estranho”, deste não-saber que se presentifica
no ato de escrever? Escrever, assim, (de)forma um analista, na medida
em que podemos acolher aquilo que nos parece estranho, fora de lugar,
não só como obstáculo, mas como causa de trabalho. Mas será que toda
escrita coloca o Estranho em jogo? Há de se pensar.
Entre os muitos textos escritos, causados por diferentes experiências
na formação analítica, há um que pode ser nomeado aqui como “fora
de série”. Escrito, inclusive, que sustenta o questionamento se qualquer
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ordem de escrita nos possibilitaria uma vivência do estranho, e não só
uma apreensão por uma via intelectual. Tal escrita (e não o conteúdo em
si) se destaca por revelar como o figurativo pode se despir do seu significado e conduzir-se por uma dimensão sonora, suportando o equívoco,
a ambiguidade, a indeterminação. Curiosamente, os mesmos significantes que se escrevem, não escrevem o mesmo. É nesse sentido que não
se trata apenas da escrita em sua literalidade, mas de uma ocorrência,
algo que pôde se escrever e, ao mesmo tempo, reenviar ao que não
cessa de não se escrever. Experiência que tem me convocado a questionamentos: como tomar uma posição para se seguir, nos termos de
Clarice, fazendo “aurora”, pela ponta do lápis, apesar do “crepúsculo”
inevitável aí imbricado? Como se escreve a própria experiência analítica? O que é transmissível desta experiência? Como fazer desta série
de equívocos e confusões, direção, causa de trabalho; e não mais horror, obstáculo, impotência? São muitas as perguntas, as quais orientam
o caminho neste momento.
Aos poucos, o que tem sido possível extrair é que o encontro com a
impossibilidade inerente à transmissão da psicanálise não precisa ser
traduzido pelo engodo de um “fracasso pessoal”, mas lida como um convite ao trabalho que faz fracassar o ideal de um fechamento do saber. É
nesse sentido que o Cartel se tornou uma via para sustentar uma tensão
entre a experiência e a transmissão. Isso está em consonância com a
própria precisão feita por Lacan (1975, p. 67), nas jornadas de Cartel,
acerca da escolha da palavra Cartel: “usei a palavra cartel, mas, na verdade, é a palavra cardo que está atrás, quer dizer, a palavra dobradiça”.
O Cartel apresenta-se, assim, como produto, tomando aqui emprestado
esse termo, na medida em que esse dispositivo resultou como o caminho para usufruir desta experiência de escrita fora de série. Um laço de
trabalho que produz uma articulação entre uma elaboração teórica e a
própria experiência analítica (LACAN, 1964; NASIO, 1975).
Entre as condições para o funcionamento do cartel, Lacan (1975) destaca que tal estrutura deve colocar em jogo: trabalho e produção. Nas
jornadas de cartéis, os psicanalistas discutem e precisam que não se trata de uma reunião de amigos, de produzir um falar à toa, de contar a
própria análise. Nesse sentido, Menard (1975, p. 78) nos provoca: “um
trabalho só pode ser uma produção, a do escrito que se expõe, onde a
gente se expõe”.
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Como se articulam estes termos: trabalho, produção e exposição? O
cartel é uma estrutura que, assim como a análise, parece colocar em jogo
uma “ex-posição”: coloca a prova uma posição demandante, em que o
amor é a resposta para sustentar uma ilusória conjunção entre sujeito e
objeto, como um efeito estrutural de tratar, justamente, da impossibilidade de se obter um objeto, um saber, capaz de tamponar, responder ou
dar a última palavra sobre o enigma do ser (LACAN, 1960; 1964). Essa
posição de demandar uma reparação, uma restauração pela via amorosa, desvela um engano: é como falta que algo do “ser” é apreendido,
não há um saber todo que possa nomear esta falta-a-ser. A ex-posição,
ilusoriamente obturada e ao mesmo tempo desvelada pela demanda, é a
de desejante, a qual emerge no trabalho de Cartel: enlaçar-se em torno
de um desejo de produzir um saber, o qual guarda sempre uma relação
com o impossível. Como trazido na jornada de cartéis,
[...] participar de um cartel é se comprometer com um trabalho, uma
produção, em suma, uma mais-valia, e por que não um gozo, um gozo
efêmero? Um tempo se toma como testemunha, como se falou ontem
a noite, uma pessoa, o analista, o controle, o amigo suposto saber mais
sobre a psicanálise. Ele é colocado na posição de líder, mas o caminho é
curto, e nos conduz a perceber a ilusão da qual devemos nos desprender.
(MENARD, 1975, p. 77)

Tal autor, ainda, complementa:
[...] comprometer-se num cartel é um momento, um pivô, uma báscula. Há algum tempo, uma paciente me repete: “É necessário que eu
me inscreva num cartel”, acrescentando, “mas é mais doce continuar a
sonhar a minha vida”. Eu acrescentaria: é doce o duro desejo de dormir.
(MENARD, 1975, p. 77)

O cartel, assim, é uma estrutura ambígua que, ao mesmo tempo, nos
expõe aos riscos dos “efeitos de grupo”, de se manter no “duro desejo de
dormir”, e, na melhor das hipóteses, pode nos convocar a acordar pela
emergência dos “efeitos de sujeito”. É uma estrutura que nos convida,
persistentemente, a uma passagem, colocando em jogo esta ex-posição:
da busca por calar o desejo para um arriscar-se ao deixar o desejo falar.
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Desse modo, pode-se dizer que o cartel é trabalho analítico na medida
em que preserva essa estrutura discursiva de trabalho do inconsciente
que produz, coloca em cena uma ex-posição.
Cartel: escrita de uma bri(n)colagem que faz no(me)s
Como colocado até então, o “trabalho” em cartel vem associado a uma
“produção” que se apresenta em duas dimensões: i) colocar, periodicamente, a céu aberto tanto os resultados quanto as crises de trabalho;
ii) um trabalho que deve ter seu produto, produto de cada um e não
coletivo. O termo “produto” parece fundamental e, muitas vezes, vem
associado àquilo que resulta de cada um, no momento de uma dissolução do Cartel. Ao se tomar o produto de cada um, num cartel, não só
como um escrito em termos objetivos, mas também como uma produção discursiva, um efeito discursivo (efeito de sujeito), que faria frente
aos efeitos de grupo, como pensá-lo não só na sua dissolução? Como
pensá-lo, inclusive, como aquilo que emerge e sustenta este enlace desde
a instituição de um Cartel?
Isto posto, de que outro modo produto e dissolução se articulariam?
Talvez, pode-se afirmar, de saída, que o produto diz de uma solução que
Lacan (1980) encontrou para lembrar este impossível que os analistas
formem um grupo. Considerar o impossível na formação de um grupo
não é o mesmo que atestar um impedimento ou fazer uma contraindicação para que os grupos se formem. Muito pelo contrário, para que haja
produto, enquanto efeito de discurso, é preciso que haja laço. Sem endereçamento, não há discurso e, muito menos, notícias dos seus efeitos.
Nessa direção, pode-se afirmar que o grupo em si não é um problema.
Aliás, Lacan (1974-1975, p. 65), nesse sentido, adverte: “o que que desejo? A identificação com o grupo. Pois é claro que os seres humanos se
identificam com um grupo. Quando não se identificam com um grupo,
estão mal, devem ser trancafiados. Não estou dizendo aí com que ponto
do grupo eles devem se identificar...”
Se os efeitos de grupo são inevitáveis, não sendo possível eliminá-los,
isso não significa que não se possa apostar numa lógica de trabalho que
não se “funde” em torno do Um, no sentido do líder, do mestre que
traria o que falta de saber aos demais. Esta, inclusive, é a aposta do car36
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tel: fazer funcionar uma estrutura em que os efeitos de sujeito tomem a
dianteira, demonstrando o impossível que funda o grupo. Para que isso
seja possível, Lacan (1975) adverte que tudo vai depender de com qual
“Um” o grupo se defronta.
Nesse ponto que o operador Mais-Um é tido como crucial para fazer
funcionar a estrutura do Cartel. Ainda que um integrante seja nomeado
a ocupar-se desta função, interessa mais que esta nomeação faça algo
operar, do que a sua pessoa em si, pois o seu funcionamento não depende necessariamente da “encarnação” de alguém. Apesar disso, é preciso
dizer que o Mais-Um não pode ser “um qualquer”, na medida em que
tal função também só poderia ser sustentada por alguém que suportasse
um lugar ético, advertido de que colocar-se como garantia, através da
qual o sujeito pode, de qualquer maneira, encontrar o seu bem, é uma
trapaça (LACAN, 1959/1960).
Trata-se, assim, menos do que o Mais-Um é, e mais de saber da sua
“falta-a-ser”. O Mais-Um torna-se um operador uma vez que ali onde
se espera encontrar um mestre, um saber pronto, introduz-se um vazio,
um espaço, uma hiância que turbilhona o trabalho do lado do sujeito,
traz efeitos. Zelar pela presença de uma ausência, de um lugar vazio, de
um buraco em torno do qual o laço se ordena, é diferente de dizer que
há uma ocupação em si de um lugar. Lacan (1974/1975, p. 65) nos esclarece: “Não dois, pelo menos três, e o que quero dizer é que se vocês só
forem três, isto já faz quatro. O mais-um estará aí mesmo que sejam só
três [...] mesmo que sejam três isto já faz quatro, donde minha expressão
Mais-Um”. Desse modo, que os analistas, em cartel, não desconheçam
a função do Mais-um, não significa que conheçam o que faz função de
Mais-um. Essa função de desconhecimento peculiar à operação deste
elemento é o que torna possível manter os analistas num grupo de trabalho, na medida em que produz “um discurso a mais” que aqueles suscitados pelo estudo em comum (LACAN, 1975).
Para entender melhor essa lógica discursiva do cartel, Soler (2016)
aponta o seguinte: nos termos dos discursos, a estrutura do cartel faria
funcionar um laço social, no sentido de instaurar o discurso da histérica, que tem o $ como agente, enquanto EFEITO (produzir “efeitos de
sujeito”). Sendo assim, ao se pensar no enlace em cartel, não se trataria,
estritamente, de trabalhar a partir do “discurso do analista”, mas de torná-lo operante: do discurso analítico há sempre alguma emergência a
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cada passagem de um discurso a um outro. A ideia é que ali, onde se
demanda uma relação pela via da mestria, o Mais-Um opere como Menos-Um, recue e promova, como consequência lógica, um movimento,
um giro “a mais”, que recoloque o $ no lugar de agente, enquanto um
efeito (discurso da histérica). Seria o que Soler (2016) chamou de “histeria analisante” para dizer de um discurso da histérica produzido pelo
artifício do discurso do analista.
Mahjoub-Trobas (1994) coloca que, como se pode esperar no cartel a emergência do discurso analítico, seria importante que isso pudesse se testemunhar de algum modo. Qual é o signo dessa “pegada”
que atestaria que os “efeitos de sujeito” fizeram frente aos “efeitos de
grupo”? A autora sugere o “escrito” como resposta. Se o escrito pode
ser considerado como uma espécie de testemunho, produto, não o
é em razão do seu conteúdo, mas, certamente, da sua função discursiva. Isto posto, uma outra questão que se coloca é: como Mais-Um e escrito se articulariam? Segundo Didier Weill (1975, p. 73), o
“mais-um, se ele ocupa esse lugar de sujeito, não seria seguramente
de sujeito suposto saber, mas um sujeito que testemunharia que isso
passou, que a mensagem passou, que houve metaforização, que foi
reencontrado, além daquilo que se recebe como adquirido”.
Para Mahjoub-Trobas (1994, p. 121), ainda, o escrito seria o que se
produziria nessa passagem ao discurso analítico, na medida em que
ele abriria para o singular da experiência: “a mudança de discurso,
ou até mesmo a produção de S1, seria esse ponto limite de passagem
onde se formaria o escrito […]”. Pode-se pensar, assim, que nessa
mudança de discurso, de passagem, o objeto a, enquanto buraco,
causa, turbilhona e interpela o sujeito na produção de um escrito
ímpar. Escrito que constitui-se como efeito de discurso, na medida
em que faz alguma borda, força alguma coisa, desvelando que entre
os significantes não há relação, mas separação… ditos que sempre
remetem a “mais-um” que não se escreve, mas que parece estar a
ponto de sê-lo. É este “mais-um”, esta espécie de fiapo de escritura,
que permite uma ultrapassagem da ordem significante, evidenciando o fiasco, a separação do significado pela barra. Nessa reflexão,
Sibony (1975, p. 102) nos instiga: “mais-um, essa mais uma unidade
de saber, faz um buraco, um vazio e leva consigo um a mais a título
de menos, uma ausência insistente que os perfura…”
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É nesse sentido que se fundamenta a hipótese de que o produto
enquanto escrito pode ter o seu lugar em diferentes tempos do cartel, e não só na sua dissolução. Nessa construção, pode-se dizer que
produto e dissolução se relacionariam, na medida em que algo deste
escrito, enquanto produto, dissolve, esburaca, mesmo que de modo
fugaz, a tentativa de escrever a relação, de fazer Um, pelo grupo.
Cada participante, ao se colocar a trabalho no cartel, pode ser atravessado por distintos momentos de passagens de um discurso para
outro. Haveria como distinguir, então, uma escrita de um escrito que
emerge como efeito, como produção singular, em diferentes tempos
no cartel?
Tais questões ecoam pela recente experiência de constituição de
um cartel, como mencionado anteriormente. Intrigou-me como o
ato de declarar o cartel afetou a própria formulação e escrita da minha pergunta. Formular uma questão demanda alguma ordem de
deslocamento e de um trabalho inicial a partir de um furo no saber.
Nesse sentido, uma vaga interrogação acerca de como uma análise
afeta o destino do “nome” (do pai) pôde ser reformulada com o artifício de uma bricolagem. Pergunta que tangencia muitas outras:
como uma análise – e por que não um cartel – pode “abri-colagens”?
Como fazer daquilo que servia como anteparo ao Real, um desvio
que indica um outro caminho possível? Caminhada trabalhosa que
faz des-andar certezas e garantias paralisantes. Caminho que se abre
como possibilidade numa experiência que não toma o Um como horizonte, mas “sin-toma” atalhos para produzir no sintoma, “talhos”...
cortes... É uma vai e vem... um passa e repassa, com voltas e revoltas... “con-fusões” e descolamentos, deslocamentos... “con-feridas” a
cada palavra que fal(h)a... e falha ao tentar dizer do ser... ao tentar
alcançar o Outro.
Como uma experiência de-formação analítica pode operar numa estrutura e fazer passar do “pai fiador do sentido” a um sentido que pode
des-a-fiar o pai... diz-afiar, desfiar, fio a fio, tramar, torcer e con-fiar na
produção de uma saída singular? A teoria dos nós, em cartel, talvez,
aponte um caminho para afiar uma bri(n)colagem que leve o desejo
muito a sério. Eis aqui, um primeiro escrito, como efeito deste enlace
pelo cartel e a instituição de uma aposta pelo que ainda pode a-dvir.
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A DIREÇÃO DO TRATAMENTO
E A DIMENSÃO REAL DO
INCONSCIENTE1
Juliana Agnes Alves de Mello Souza2

Atravessada pela leitura do Seminário 20 em algumas das atividades
das Formações Clínicas na mesma época do início do cartel, buscava
estudar a articulação entre as categorias da lógica modal (impossível,
possível, contingente e necessário) e a política, a estratégia e a tática da
direção do tratamento analítico. Durante o percurso, constatei que essa
questão já continha em si alguma aposta de resposta para uma outra
pergunta, ainda anterior, relacionada à minha experiência pessoal de
muitos anos em outro tipo de análise, seguida da atual lacaniana. Ainda
que em ambas se escutasse e se interpretasse as formações do inconsciente a partir da associação livre, recolho alguns efeitos distintos na
atual e me pergunto: qual seria a diferença na direção do tratamento, tal
como formulada por Lacan, de outras práticas da psicanálise? A aposta
de Lacan na topologia, na lógica e no estudo dos nós, parecia um indicativo para abordar essa diferença.
Da leitura de A direção do tratamento e os princípios de seu poder (LACAN, 1958/1998), recolhi a importância do significante “direção”, que
remete, ao mesmo tempo, ao ato de dirigir e àquilo que aponta para um
sentido, como um vetor, evidenciando o quanto o ato analítico não se
Texto apresentado na Jornada de Encerramento do FCL-SP 2019 como produto do
cartel A direção do tratamento, composto com Carolina Ribeiro, Caroline Mortagua,
Felipe Fagundes e Beatriz Oliveira (mais-um).

1

Psicanalista, membro do Fórum do Campo Lacaniano-SP (FCL-SP), da EPFCL-Brasil e
da Internacional dos Fóruns (IF-EPFCL).

2
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pauta por comportamentos ou condições de setting, mas sim a partir de
uma orientação específica.
Lacan então apresenta três termos que orientam os níveis de liberdade da ação do analista: política, estratégia e tática. Na tática, ele
é “sempre livre quanto ao momento, ao número e à escolha de suas
intervenções” (LACAN, 1958/1998, p. 594), enquanto na estratégia é
menos livre, uma vez que, no manejo da transferência, “os sentimentos
do analista só têm um lugar possível” (LACAN, 1958/1998, p. 595): o
do morto tal como no jogo de bridge. Mas é na política – que domina
a estratégia e a tática – que o analista é menos livre, faz melhor quando
se situa “em sua falta-a-ser do que em seu ser” (LACAN, 1958/1998, p.
596). Aqui Lacan destaca, portanto, que a função do analista no tratamento se localiza no sentido oposto ao que tomaria o ser do analista,
com suas paixões e com seu suposto ego bem adaptado como modelo
de identificação ideal.
Decidimos ler o Seminário 11 e o que me chamou a atenção na
retomada dos quatro conceitos fundamentais – o inconsciente, a repetição, a transferência e a pulsão – foi o esforço de Lacan em apontar uma dimensão de real neles. No texto de resumo do seminário
de 1964, ele confirma que naquela ocasião encontrou “menos uma
oportunidade de síntese do que o dever de esclarecer o abrupto do
real” (LACAN, 1965/2003, p. 195, grifo nosso) que restaurava ao
campo freudiano. No próprio Seminário 11, ele ressalta que “nenhuma práxis, mais do que a análise, é orientada para aquilo que, no
coração da experiência, é o núcleo do real” (LACAN, 1964/2008, p.
58, grifo nosso).
Mas como Lacan aborda o núcleo do real nesse seminário? Ele diz:
Pois o inconsciente nos mostra a hiância, por onde a neurose se conforma a um real – real que bem pode, ele sim, não ser determinado.
Essa hiância, uma vez cozida sua boca, estará curada a neurose? Só que
a neurose se torna outra coisa, às vezes simples enfermidade, cicatriz,
como diz Freud – não cicatriz da neurose, mas do inconsciente. [...] Vejam de onde ele [Freud] parte – de A etiologia das neuroses – e o que ele
acha no buraco, na fenda, na hiância característica da causa? Algo que é
da ordem do não-realizado. (LACAN, 1964/2008, p. 30)
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Em vez de tratar o inconsciente como dinâmico, ou seja, como jogo
de forças, Lacan opta por abordá-lo por meio da função da causa, hiância que revela essa dimensão de real. Movimento de algo que aparece
em uma abertura, intervalo, e que em seguida tende a desaparecer em
um fechamento, a se cicatrizar: “função de algum modo pulsativa do
inconsciente” (LACAN, 1964/2008, p. 49). Essa dimensão inconsciente,
diz Lacan, estava esquecida pelos analistas de segunda e terceira geração,
que “ao suturarem essa hiância, psicologizaram a teoria psicanalítica”
(LACAN, 1964/2008, p. 31). Acompanhando sua crítica à hermenêutica, podemos depreender que os analistas estariam se centrando nos
significados encontrados a partir da associação-livre, fazendo da interpretação algo que viria a cimentar o que foi construído pela neurose
enquanto cicatriz do furo e, com isso, perdendo de vista a função da
causa e o real.
Dois anos depois, na Proposição de 9 de outubro de 1967 sobre o Psicanalista da Escola, Lacan adverte que na própria formação do psicanalista há um real em jogo, que “provoca seu próprio desconhecimento, até
mesmo produz sua negação sistemática” (LACAN, 1967/1998, p. 249).
Portanto, não só faz a crítica aos desvios da práxis da psicanálise na época, mas diz aos analistas também de sua Escola que levem em conta essa
dimensão real e seus efeitos de desconhecimento e negação, aos quais
ninguém está imune.
Voltando e seguindo um pouco mais a trilha do seminário, vemos que
para abordar a função da causa, Lacan recorre aos conceitos de tiquê e
autômaton, que ele encontra em Aristóteles. Lacan (1964/2008, p. 57),
no Seminário 11, coloca o autômaton como o que diz respeito à “rede
dos significantes” e a tiquê, ao “encontro do real”: “O real está para além
do autômaton, do retorno, da volta, da insistência dos signos aos quais
nos vemos comandados pelo princípio de prazer. O real é o que vige por
trás do autômaton” (LACAN, 1964/2008, p. 59).
A relação entre tiquê e autômaton permite abordar a repetição não
apenas enquanto retorno do recalcado, mas como função do que retorna
e revela, ao mesmo tempo, a rede de significantes e o encontro do real,
tiquê. Pois, para localizar o sujeito, diz Lacan, é “voltando, retornando,
cruzando seu caminho” e assim se discrimina que a rede “se cruza sempre do mesmo modo” (LACAN, 1964/2008, p. 51). Em outras palavras,
é apenas nesse retorno, que se revela que a função de causação do sujeito
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tem a ver com o encontro do real, “encontro faltoso” (LACAN, 1964/2008,
p. 60, 63), “repetição da decepção” (LACAN, 1964/2008, p. 45).
Essa noção de causalidade e de temporalidade da psicanálise justamente muito se distancia da abordagem desenvolvimentista da psicologia. Revela que “o desenvolvimento se anima inteiramente pelo acidente, pelo tropeço da tiquê” (LACAN, 1964/2008, p. 67). Lacan diz à Dolto
que os estágios formadores da libido se organizam a partir desse mau
encontro no nível sexual: “o que é falhado não é a adaptação, mas tiquê,
o encontro” (LACAN, 1964/2008, p. 73).
Lacan aponta que na satisfação pulsional a “categoria do impossível”
não deveria ser tomada apenas pela negação. Pois o real é o oposto
do possível, é o que faz obstáculo ao princípio de prazer e, ao mesmo
tempo, admite esse impossível no próprio campo desse princípio: “é
porque ele está ali tão presente que ele jamais é reconhecido como
tal” (LACAN, 1964/2008, p. 165, grifo meu). “O real é, no sujeito, o
maior cúmplice da pulsão – à qual só chegaremos por último, porque,
só percorrido, esse caminho nos poderá conceber do que ele retorna”
(LACAN, 1964/2008, p. 73).
Lacan (1964/2008, p. 33) se pergunta: “será que o um é anterior à descontinuidade?” Ele responde que não. É “a ruptura, a fenda, o traço da
abertura que faz surgir a ausência”. Portanto, não se trata de um um
anterior e fechado que se perde, mas sim de que o que se produz nessa
hiância da causa vai se apresentar como um achado, reachado, sempre
prestes a escapar de novo, daí sim instaurando a dimensão da perda
(LACAN, 1964/2008, p. 32).
Dessa forma, é possível acompanhar porque Lacan diz que a interpretação não está aberta a todos os sentidos:
Não é porque eu disse que o efeito da interpretação é isolar no sujeito
um coração [...] de non-sense, que a interpretação ela mesma é um não
senso. [...] Ela tem por efeito fazer surgir um significante irredutível.
[...] É uma interpretação significativa, e que não deve faltar. [...] O que é
essencial é que ele veja, para além dessa significação, a qual significante
– não-senso, irredutível, traumático – ele está, como sujeito, assujeitado.
(LACAN, 1964/2008, p. 243)
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É por cuidar dessa dimensão de real na interpretação que a análise
lacaniana me parece bastante distinta de outras práticas da psicanálise.
É o que possibilita que, como efeito de percurso, a análise evidencie a
estrutura da alienação fundamental na qual o sujeito se constituiu na
dependência dos significantes vindos do Outro e ao mesmo tempo revela o sujeito na relação com essa dimensão real do inconsciente, do
não-realizado, ancorado a esse significante não-senso. Permite ver que
no inconsciente não se trata do sujeito enquanto alienado em sua história, mas situa que tudo que se expande no inconsciente está em torno de
um ponto central, do “sujeito enquanto que indeterminado” (LACAN,
1964/2008, p. 33). “O que funda com efeito, no senso e não-senso radical do sujeito, a função da liberdade, é propriamente esse significante
[primordial] que mata todos os sentidos” (LACAN, 1964/2008, p. 244).
Outra distinção é em relação aos tratamentos que dirigem seu fim
para a identificação ao analista. Lacan (1964/2008, p. 263-264) destaca
que isso acaba por evitar o verdadeiro motor da análise: a manutenção
da maior distância possível entre o objeto a e o ideal do eu (I), que o
sujeito convoca o analista a encarnar.
É na medida em que o desejo do analista [...] tende para um sentido
exatamente contrário à identificação, que a travessia do plano da identificação é possível [...]. A experiência do sujeito é assim reconduzida ao
plano onde se pode presentificar, da realidade do inconsciente, a pulsão.
(LACAN, 1964/2008, p. 244)

Portanto, a direção de uma análise, a partir da travessia do que o sujeito construiu como necessário em sua fantasia, levaria a uma constatação do real em jogo na causa do desejo e no significante primordial
não-senso ao qual o sujeito se assujeitou. O sujeito podendo se deparar
não só com as formações do inconsciente enquanto significações, mas
que funcionam a partir do que há de encontro do real, de tíquico.
No Seminário 20, Lacan (1972-1973/2010) apresenta quatro categorias da
lógica modal. São elas: i) Necessário: o que não cessa de se escrever; ii) Possível: o que cessa de se escrever; iii) Impossível: o que não cessa de não se
escrever; iv) Contingente: o que cessa de não se escrever. Mas seria possível
articular diretamente o que Lacan chama de real e impossível no Seminário
11 com a categoria modal do impossível apresentada no Seminário 20?
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Por vezes, a função da causa articulada ao encontro do real da tiquê,
que funciona como motor para as formações do inconsciente, me remetia às categorias do impossível e do contingente. Por sua vez, a categoria
do necessário como aquilo que a partir da rede de significantes trata o
furo como falha, referido à norma fálica. Mas provavelmente seria estabelecer rápido demais algumas articulações. Afinal, Lacan articulou a
lógica modal tanto às fórmulas de sexuação quanto ao nó borromeano,
o que permitiu abordar o real e o impossível para além do que está articulado no Seminário 11 pela via da pulsão, objeto a e tiquê. Pois pode
mais tarde formalizar os modos de gozo, para além daquilo que antes só
podia ser dito em termos de “perda”, justamente devido à única referência à lógica fálica.
Soler (2009) mostra o percurso pelo qual a fantasia com seu objeto
a – que era a chave do real nessa época do Seminário 11 – serviu inicialmente para Lacan tentar abordar sobre o que fazia função de real no
saber. Objeto extraído do vivente pela linguagem, que falta e engendra
os mais-de-gozar. Mas isso trazia uma dificuldade, uma vez que era impossível separar a fantasia do imaginário. A autora explica que Lacan vai
buscar na lógica, e na função do escrito, uma maneira de formalizar o
real como impossível: o que não cessa de não se escrever, e isso o permitirá pensar a função da “fantasia como suplência imaginária a esse real
do impossível [da relação]” (SOLER, 2009, p. 17). Além disso, a autora
mostra que, a partir das articulações sobre o inconsciente real, Lacan
passa a abordar a dimensão do saber sem sujeito e de alíngua. Inclusive,
Soler (2009, p. 24), a partir desse real incalculável, fala da “variável não
epistêmica” do fim de análise, que permite situá-lo “nem pelo inconsciente real, nem pelo inconsciente verdade – sempre em alternância –
mas do lado do sujeito e de sua satisfação e ou não satisfação”, pelos
efeitos de afetos. Essa variável não-epistêmica poderia também talvez
ser articulada ao que Lacan tenta dizer no fim do Seminário 11 sobre
essa forma de viver a pulsão para além dos limites da lei?
O desejo do analista [...] é um desejo de obter a diferença absoluta,
aquela que intervém quando, confrontado com o significante primordial, o sujeito vem, pela primeira vez, à posição de se assujeitar a ele. Só
aí pode surgir a significação de um amor sem limites, porque fora dos
limites da lei, somente onde ele pode viver. (LACAN, 1964/2008, p. 267)

48

Livro Zero

No livro O que faz laço?, Soler (2016) destaca que há dois reais em
jogo no sintoma: esse real fora do sentido do significante primordial, que mostra uma modalidade de gozo particular fixada traumaticamente e que tem por sentido o real da impossibilidade da
relação sexual. Enquanto o real do “não cessa de não se escrever”, se
demonstra na análise, permitindo concluir sobre a impossibilidade
e resolvendo os afetos de impotência, o real fora do simbólico não
se demonstra, apenas se experimenta, episodicamente, o fora do
sentido, com o equívoco (SOLER, 2016, p. 107-109).
Acompanhando Soler, verifico, portanto, um percurso extenso
e importante que diferencia a dimensão real do inconsciente, tal
como aparece no Seminário 11, do que Lacan, a partir da lógica, poderá formalizar sobre outros aspectos do real na articulação com os outros registros. Essa insistência de Lacan confirma
a necessidade de seguir estudando seus esforços de formalização
tão essenciais para pensar a direção do tratamento e, consequentemente, o fim de análise.
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O ESTATUTO DO INCONSCIENTE
E O LUGAR DO ANALISTA NA
DIREÇÃO DE TRATAMENTO1
Maria Carolina Theodoro Lima Ribeiro2

Nosso cartel teve seu início em 2017, sobre o tema da direção de tratamento. Optamos então por ler o Seminário 11 (1964/1988), no qual
Lacan retoma os quatro conceitos fundamentais da psicanálise (o inconsciente, a repetição, a transferência e a pulsão). Nesse momento, eu
estava coordenando um grupo de estudos sobre o primeiro seminário
de Lacan (1953-1954), Os escritos técnicos de Freud, e atravessada por
suas críticas severas às “psicologias do eu”, em que, com alguns exemplos clínicos, ficava claro que alguns ditos “psicanalistas” não estavam
no campo da psicanálise, e sim no campo das “psicologias do ego”. Percebendo então que muitos psicanalistas haviam se desviado do inconsciente freudiano e, portanto, do campo da psicanálise, Lacan faz seu
retorno a Freud. Interessante que no Seminário 11 há também um Lacan
(1964/1988) que retoma alguns conceitos fundamentais da psicanálise,
entre eles o inconsciente. Pensando no tema de nosso cartel, sobre a
direção de tratamento, passei a querer entender melhor de qual inconsciente estávamos falando ao falarmos do inconsciente da psicanálise,
visto que Lacan retoma o inconsciente freudiano, trazendo novidades
importantes para seu estatuto conceitual. Assim, minha pergunta foi
Texto apresentado na Jornada de Encerramento do FCL-SP 2019 como produto do
cartel A direção do tratamento, composto com Carolina Mortagua, Felipe Fagundes,
Juliana Agnes e Beatriz Oliveira (mais-um).

1

Psicanalista, membro do Fórum do Campo Lacaniano-SP (FCL-SP), da EPFCL-Brasil e
da Internacional dos Fóruns (IF-EPFCL).
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se transformando ao longo do extenso trabalho do cartel, partindo da
questão sobre a relação entre o corte lógico e a direção de tratamento,
para a relação do estatuto conceitual do inconsciente lacaniano e o lugar
do analista na direção de tratamento.
Estudar as especificidades do estatuto do inconsciente nesse cartel foi
um caminho escolhido por mim, construindo elaborações importantes,
tanto do ponto de vista epistêmico como também do ponto de vista de
qual tipo de causalidade está em jogo quando estamos falando do inconsciente lacaniano. Qual é o estatuto conceitual do inconsciente e o
que isso implica no lugar do analista na direção de tratamento?
O Seminário 11 (1964/1988) inaugura uma nova época na trajetória
de Lacan, marcada por uma reflexão sobre os fundamentos da psicanálise, retomando conceitos cruciais que, segundo ele, estavam um tanto
perdidos no meio dos psicanalistas da época. Nesse seminário, portanto, Lacan retoma e parte do inconsciente freudiano para dizer do inconsciente tal qual como o formula, trazendo novidades importantes
para tal conceito.
Freud (1900/1972) inferiu o inconsciente a partir de fenômenos aparentemente corriqueiros: o esquecimento de nomes, os lapsos da língua,
os chamados witz (ou ditos espirituosos) e os sonhos. Na claudicação
da consciência, viu mais do que simples fenômenos aleatórios ou sem
importância: havia algo ali a ser explorado.
No Seminário 11: os quatro conceitos fundamentais da psicanálise
(1964/1988), Lacan retoma o conceito de inconsciente enquanto um
conceito fundamental do campo psicanalítico, sublinhando o caráter de
descompasso pelo qual o inconsciente se manifesta:
No sonho, no ato falho, no chiste – o que é que chama atenção primeiro? É o modo de tropeço pelo qual eles aparecem. Tropeço, desfalecimento, rachadura. Freud fica siderado por esses fenômenos, e é ali que
vai procurar o inconsciente. O que se produz nessa hiância, no sentido
pleno do termo produzir-se, se apresenta como um achado. Aquilo pelo
qual o sujeito se sente ultrapassado, pelo que ele acaba achando ao mesmo
tempo mais e menos do que esperava. Ora, esse achado, uma vez que ele
se apresenta, é um reachado, e mais ainda, sempre está prestes a escapar
de novo, instaurando a dimensão da perda. (LACAN, 1964/1988, p. 32)

Assim, o inconsciente se produz enquanto perda, instaurando essa pró-
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pria dimensão. Freud não o formula a partir da consciência (ou de uma
consistência), mas de uma hiância. Algo se produz enquanto presença fugaz impossível de ser apreendido, pois mal faz a sua aparição e logo escapa. O achado parece estar vinculado ao tema do encontro no qual Lacan
cita Picasso: “Eu não procuro, acho” (LACAN, 1964/1988, p. 14).
A dimensão do encontro traz o novo, a surpresa, o inesperado, e implica no reconhecimento de uma verdade que não estava lá antes. Lacan ele difere “procura” de “encontro”: “procurar” seria mais da ordem
de uma pesquisa científica, já “encontrar” é de ordem ética (LACAN,
1964/1988, p. 15).
Uma das características atribuídas ao inconsciente freudiano por Lacan é o caráter descontínuo por meio do qual ele se apresenta. Dessa
forma, se o inconsciente pode ser apreendido como presença, é apenas
enquanto presença de uma falta.
A descontinuidade, esta como a forma essencial com que nos aparece
de saída o inconsciente como fenômeno – a descontinuidade, na qual
alguma coisa se manifesta como vacilação. Ora, se essa descontinuidade tem esse caráter absoluto, inaugural, no caminho da descoberta de
Freud, será que devemos colocá-la sobre o fundo de uma totalidade?
Será que o um é anterior à descontinuidade? (LACAN, 1964/1988, p.
33)

Lacan irá dizer que o inconsciente não é o oposto ou o negativo da
consciência: não significa inconsciente como algo não consciente.
Isto é, não designa apenas a qualidade daquilo que não é consciente,
pois de acordo com sua acepção do termo – e também do conceito
– a referência maior seria a consciência, mas ele vai na contramão
dessa concepção. Tampouco o conceito de inconsciente (unbewusste) seria um não conceito, mas sim o conceito da falta, da descontinuidade, da ruptura.
Lacan nos conduzirá a pensar qual é a causa envolvida no estatuto do
inconsciente:
A função da causa oferece a todo saque conceitual, uma hiância [...]
e não é para nós, racionalizada. Ao contrário, cada vez que falamos de
causa, há sempre algo de anticonceitual, de indefinido. As fases da lua
são a causa das marés – quanto a isso, é claro, sabemos nesse momento
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que a palavra causa está bem empregada. Em suma, só existe causa, para
o que manca. (LACAN, 1964/1988, p. 29)

Assim, o inconsciente é abordado por meio da função da causa, onde
se situa nesse ponto em que, entre a causa e o que ela afeta, há sempre
claudicação, vacilação, hesitação. O inconsciente não determina a neurose, ele nos mostra a hiância por onde a neurose se conforma a um
real – real que bem pode, ele sim, não ser determinado. E o que se acha
nesse buraco, nessa fenda, característica da causa? Algo que é da ordem
do não realizado.
Lacan (1964/1988, p. 33) afirmará:
O um que é introduzido pela experiência do inconsciente é o um da
fenda, do traço, da ruptura. Aqui brota uma forma desconhecida do um,
o UN Unbewusste. Digamos que o limite do Unbewusste é o Unbegriff –
não o não-conceito, mas o conceito da falta.

Assim, segundo Lacan (1964/1988, p. 34), o inconsciente “vacila num
corte do sujeito [...] donde ressurge um achado, em que o sujeito se saca
em algum ponto inesperado”.
Lacan vai dizer que o inconsciente não é nem ser nem não-ser, mas é
algo de não realizado, isto é, sua reflexão sobre qual substância compõe
o inconsciente recai em não ter substância, não se prestando a qualquer
forma de ontologização. Então, qual é o estatuto conceitual do inconsciente, já que ele não pode ser definido enquanto ser (positividade e
consistência) e tampouco como não-ser (ausência, puro nada)?
Nesse contexto, o inconsciente é um conceito eminentemente ético,
no qual ele depende de um processo de produção, de um encontro no
contexto da linguagem. Isto é, a problemática do inconsciente é indissociável da problemática da ética. Pensar o sujeito, portanto, não é pensar
o sujeito do conhecimento, mas sim pensar sob esse novo ângulo, que
é a definição pelo desejo, pela falta-a-ser. Acompanhemos seu encaminhamento: “O estatuto do inconsciente, que eu lhes indico tão frágil no
plano ôntico, é ético. Freud, em sua sede de verdade, diz – O que quer
que seja, é preciso chegar lá – porque em alguma parte, esse inconsciente
se mostra” (LACAN, 1964/1988, p. 40).
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Dessa maneira, o inconsciente é ético, mas uma ética que tem uma
relação íntima com a verdade, a verdade do dizer, do dizer do desejo,
ainda que seja uma verdade semi-dita. Há uma dimensão de produção
aqui, no sentido então de que algo se produz em um contexto específico,
na presença do analista, por meio da transferência.
Para Lacan (1964/1988, p. 38), o que é ôntico na função do inconsciente, “[...] é a fenda por onde esse algo, cuja aventura em nosso campo
parece tão curta, é por um instante trazida à luz – por um instante, pois
o segundo tempo, que é de fechamento, dá a essa apreensão um caráter
evanescente”.
O aparecimento evanescente, então, se faz entre dois pontos, o inicial
e o terminal, desse tempo lógico – entre um instante de ver em que algo
é sempre elidido, se não perdido, da intuição mesma. Esse momento
elusivo, segundo Lacan, se trata sempre de uma recuperação lograda.
Portanto, onticamente falando, o inconsciente é o evasivo, porém, cercado de uma estrutura temporal, grande novidade trazida por Lacan.
Vemos, assim, que o estatuto ético do inconsciente carrega consequências importantes para o lugar do analista na direção de tratamento,
onde este garantirá que a fenda não seja suturada e, portanto, possa operar, isto é, que o inconsciente possa se realizar – como corte.
Lacan (1964/1988, p. 31) critica os psicólogos ortopédicos, que se dedicam à teoria psicanalítica suturando essa fenda:
O inconsciente se havia refechado sobre sua mensagem graças aos
cuidados desses ativos ortopedeutas em que se tornaram os analistas da
segunda e da terceira geração, que se dedicam, no que psicologizando a
teoria psicanalítica, a suturar essa hiância.

Assim, depois de ler o Seminário 11, percebo a íntima relação entre o
estatuto conceitual do inconsciente (ético) e o lugar do analista (onde
ele cuida dessa dimensão do real na interpretação, garantindo que a
fenda não se suture) na direção de tratamento e, dependendo de como
entendemos tal estatuto, a direção de tratamento e o lugar do analista
mudam radicalmente, bem como os efeitos clínicos recolhidos. Percebo
a necessidade de seguir estudando esta dimensão do real que está na
função da causa e na relação com a direção de tratamento.
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DA TRANSFERÊNCIA AO DESEJO
DE ANALISTA, O DESEJO DE
SÓCRATES1
Mariana Castro2

Instigar a paciente a suprimir, renunciar ou sublimar sua pulsão, no
momento em que ela admitiu sua transferência erótica, seria não uma
maneira analítica de lidar com isto, mas uma maneira insensata. Seria
exatamente como se, após invocar um espírito dos infernos, mediante
astutos encantamentos, devêssemos mandá-lo de volta para baixo, sem
lhe haver feito uma única pergunta.
Sigmund Freud, Observações sobre o amor transferencial (1915)

É dito que o produto de uma análise, para aquele que chegou ao seu
termo, é a queda da transferência à passagem do desejo de analista. Gosto da definição da transferência como amor que se dirige a um saber.
Sabemos, a partir disso, que o despertar de um amor – digamos, de um
amor por procuração, ou daquilo que é designado como transferência
positiva, manifestado através de sentimentos de simpatia ou apreço pelo
analista, mas também por aqueles que induzem a uma desconfiança,
suspeita ou desqualificação, a chamada transferência negativa – será não
só inescapavelmente presente, senão indispensável à entrada e ao percurso de uma análise.
Este trabalho é produto do cartel O desejo de Analista, composto por Aline Vieira Coelho, André Bezerra, Mariana Castro, Michele Borges e Marina Graminha Cury
(mais-um).

1

Participante de Formações Clínicas do Campo Lacaniano (FCCL) do Fórum do Campo Lacaniano-SP (FCL-SP).
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Há um intrigante paradoxo inerente à transferência: ser ela o motor
de uma análise, condição sine qua non para que o dispositivo analítico
aconteça e, ao mesmo tempo, ser também – por sua função encobridora, por seu intento incestuoso, de fazer a relação sexual existir – parte do que faz com que uma análise tenha de durar tanto tempo. Não
é incomum notar que, precisamente diante de momentos cruciais, há
uma recrudescência da transferência em sua vertente mais imaginária.
A transferência é uma das formas com que a resistência opera em uma
análise, visto que escamoteia o encontro com o real, mas é resistência
na medida mesma em que a experiência analítica e, portanto, o acesso
ao inconsciente, é a experiência com aquilo que resiste, com o que não
cessa de se fechar e abrir. Somente quem esteve no lugar de analisante
sabe o quanto o acesso a algum saber não se dá sem muitos rodeios.
Se a transferência é indício de uma resistência, portanto, não devemos
tomá-la em sua acepção banal, tendo em vista que a sua emergência é
a colocação em ato que se dirige a algo além das satisfações às quais ela
apela. Assim, para que o que é da ordem do desejo possa assumir sua
via no percurso de uma análise, será necessário que o analista possa não
satisfazer o que da pulsão aí se manifesta, visto que o desejo “não é nem
o apetite da satisfação nem a demanda de amor, mas a diferença que
resulta da subtração do primeiro à segunda, o próprio fenômeno da sua
clivagem (Spaltung)” (LACAN, 1960/1992, p. 698).
Um analista se faz na cozinha de fogo lento que é uma análise e a
espera é, ela mesma, sinonímica ao psiquismo, sendo parte da aposta
analítica este relançar à próxima sessão, pois é na intermitência, no intervalo entre um significante e outro que o inconsciente trabalha. O Outro emerge aí não propriamente a partir da figura do analista, sendo este
apenas o suporte para que, a partir do oferecimento de um lugar vazio,
de um silêncio que convoca à fala, o analisante possa ser convidado a
dizer como foi tomado pelo Outro, como se fez para o Outro. O desafio
que requer uma habilidade que nenhuma teoria propriamente ensinará
é que, a partir de uma tal convocação, se intromete algo que não emerge
através do simbólico, senão a partir de uma atuação ou demanda que se
dirige ao analista, por vezes já na porta: ali vai ser dito ou mostrado o
mais importante de uma sessão, no momento em que o analisante nem
percebe o que está dizendo; demanda que, mascarada sob a forma de
um simples pedido ou de uma brincadeira besta, tem embutida em si
uma pergunta que, redirecionada ao seu próprio remetente, pode en-
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gajar o sujeito na aventura analítica. Por vezes é sabido pelo analisante
que o amor transferencial, como aquele que se experiencia para fora
das paredes do setting, é um engano, mas esta é a condição para que a
partida se inicie: sem estar sujeito a isso não é possível saber algo do inconsciente. Não consentir ao engano comumente não é índice de astúcia
senão de fobia.
A transferência, invocamos Lacan, é a colocação em ato da realidade sexual do inconsciente (LACAN, 1964/1985, p. 142). É essa a nossa seara, estivéssemos somente a emprestar nossos ouvidos para que a
historicização do sujeito fosse feita, munidos de uma pesquisa sobre as
estruturas, algum percurso na lógica, na linguística, na antropologia,
protegidos por um certo cabedal que nos instituiria o lugar garantido de
um médico que sabe, de um psiquiatra que prescreve, meteríamos menos as mãos na lama ou no sangue, no sêmen. Muito bem, se analistas
nos aventamos, é com este charco que temos de nos haver, no percurso
de toda lamúria e do brilho do desfiladeiro objetal, bancar a partida que
implica na atuação deste que vai fazer-se merda para um outro, esconder as pérolas, ter fezes nos olhos, fecundar um filho. É nesse material
escabroso que mergulha, aceitando ser com isso mesmo que tem de inventar o seu ofício, a cada sessão, advertido de aí não procurar seus próprios objetos, ou, deslizando aí encontrá-los, saber que com isso terá de
trabalhar – voltar à análise, pagar o preço de uma supervisão etc.
No entanto, apesar de ter de consentir e até mesmo convidar ao engano, é necessário que o analista tenha de aprender a fazer o que se
designa como manejo da transferência, o que implica que deva entrar
na cena de seu analisante para tomar distância e extrair sua posição fantasmática, sem contudo se identificar ao lugar em que pode ser, a partir
da transferência, colocado. Dito de outro modo, o analista deve deixar
vago o lugar para que o desejo de seu paciente apareça como desejo do
Outro (LACAN, 1960/1992, p. 109). Essa operação, pela qual o analista
deve se responsabilizar, possibilita que a transferência não fique retida à
sua dimensão dual, senão que aponte ao que advirá como simbólico, ou
àquilo que Freud pôde escutar como a outra cena.
Se é verdade que o saber implícito ao manejo da transferência não nos
será legado a partir de nenhum manual nem de uma ortodoxia que nos
conferiria os limites e regulações determinadas a priori quanto ao que
pode ou não o analista fazer, visto que é no um-a-um de cada experi-
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ência que isso tem de ser inventado, também é certo que é imprescindível ao analista, como indicará Freud em Questão da análise leiga, um
aprofundamento em sua análise pessoal para que haja uma modificação
libidinal radical que possibilitaria a produção de uma renúncia ao uso
do poder, às satisfações narcísicas e às tendências sádicas. Aqui temos,
então, o ponto em que a noção de desejo de analista se relaciona à formação do psicanalista e à ética indispensável à sua prática.
Foi um pouco a partir dessas questões advindas de minha própria
análise e tentando formulá-las agora como analista praticante, que propus um cartel para avançar as relações entre a transferência e a assunção
do desejo de analista tendo como fio condutor Sócrates. Fui provocada
por sua figura desde que li O Banquete pela primeira vez, há cerca de
dez anos. Agora, gostaria de trazer a vocês a minha tomada do uso que
dele fará Lacan, que, como aponta Diana Rabinovich (2000), recorrerá à
figura de Sócrates não só no Seminário 8, senão até o final de seu ensino,
como um guia à formulação e invenção do desejo de analista.
Vamos, então, a uma breve contextualização. O banquete se dá por ocasião da comemoração de um concurso de tragédias que Agatão ganhou.
Na noite posterior à sua vitória, ele convida algumas figuras ilustres, entre as quais não se encontra Platão, que será quem, no entanto, deixará o
testemunho fabulado desse simpósio. Ali eles são convidados a fazer um
elogio ao amor, que devia ao mesmo tempo ser belo e verdadeiro. A palavra circula entre os convidados e o penúltimo a assumi-la é Sócrates, que
recorrerá a um diálogo que teve com a sacerdotisa Diotima.
O ponto de fulgor e virada do texto está na entrada de alguém que não
foi convidado e que, coroado de folhas de hera, como Dionísio, penetra
a festa: Alcibíades. É também com flautistas e quizomba que aí vem. Já
embriagado, pede uma grande taça e entorna, ordenando a todos que façam o mesmo. Espantado por encontrar Sócrates deitado no divã, deixa
a todos apreensivos quanto ao que pretende, não sabemos se o que tem
a dizer é um elogio ou se vai soltar suas pragas, “depois eu te castigo”,
diz adiando um pouco o intento de desmascarar Sócrates publicamente.
Por fim, sacudido por sua sanha, Alcibíades pega fitas e folhas, a fim de
cingir “a admirável cabeça deste homem”. Coroado com suas folhas de
hera – isso não é um detalhe: a música, a embriaguez, os coribantes em
seu transe, é Dionísio que Alcibíades traz consigo – iguala Sócrates a
Mársias, o sátiro a quem Apolo teria tirado a pele num desafio; Mársias,
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que com o feitiço da música produzia o mesmo efeito siderante que Sócrates com suas palavras. Erixímaco pede que ele diga algo, explicando
que, antes de sua chegada, estavam elogiando o amor, faz teu elogio de
Sócrates, diz logo o que tem a dizer, os convidados provocam. Embriagado, ele vai dizer a verdade... Pede inclusive que Sócrates o corrija caso
ele sem querer falseie, mas diante e acerca de um tipo como esse, tão
desconcertante e perturbador, como poderia ser diferente?
A acusação fascinada que Alcibíades fará é que Sócrates fingiu estar
enamorado, seduzido pelo belo corpo do rapaz, mas quando este cedeu
às supostas investidas e deslizou ao seu leito, Sócrates permaneceu perfeitamente senhor de si mesmo e não se deixou absolutamente seduzir.
Ele confessa a sua posição escrava e narra, numa belíssima passagem, a
sua condição de homem mordido:
Pois foi no coração, ou na alma, ou seja lá como isso se chame, foi
aí que me atingiu o dente, a mordida dos discursos filosóficos. Quando o ouço, o coração me bate bem mais que nos coribantes em seus
transes, suas palavras fazem correr minhas lágrimas... Não sou o único
com quem ele se conduziu dessa maneira, mas também com Cármides,
Eutidemo... e outros em número muito grande, os quais ele engana fazendo-se de enamorado, enquanto assume de preferência o papel do
bem-amado que aquele do amante. (PLATÃO, 2016, p. 169)

Aquilo que Lacan (1960/1992) designará no Seminário 8 como a metáfora do amor consiste propriamente naquilo que Sócrates se mostra
inábil ou indisposto a fazer, assentindo à posição do amado sem, contudo, se dispor a tomar o outro como objeto de amor. A impassibilidade
ou austeridade de Sócrates é um elemento importante a ser destacado.
O filósofo que passou para a história por sua posição de ignorância,
por seu famoso só sei que nada sei, afirmará que se há alguma coisa que
ele próprio sabe, é sobre o amor. Na visada de Lacan, é justamente por
saber algo sobre o amor que ele não assente ao seu logro, e o que sabe
é que o agalma (ou, se o quisermos, o objeto precioso) que os enamorados suporiam Sócrates possuir, ele não o possui; recusando-se pois a
se colocar como objeto digno de um desejo. Lacan lê aí uma impossibilidade de amar, tomando sua suposta coragem como uma indiferença em relação a tudo que se passa ao seu redor e justifica: “Sócrates só
pode recusar a isso porque, para ele, nada há que seja amável nele. Sua
61

Da transferência ao desejo de analista, o desejo de Sócrates

essência é esse ouden, esse vazio, esse oco [...], essa kénôsis [esvaziamento da própria vontade] que representa a posição central de Sócrates” (LACAN, 1960/1992, p. 198). A insciência socrática é o “não-saber
constituído como tal, como vazio, como apelo do vazio no centro do
saber” (LACAN, 1960/1992, p. 198). Por que não interessaria a Sócrates
blefar é um enigma que, como tal, encetou numerosas construções de
respostas – seja em seus amantes, seja em nós que legamos suas máscaras –, mas por conta de sua posição, Lacan encontrará em seu discurso
um primeiro analista. Em nosso jargão, diríamos que Sócrates recusa a
demanda de amor a ele dirigida e faz o que seria o primeiro manejo de
uma transferência.
A impassibilidade socrática denota um insuportável: ser tomado de
modo passivo, aqui em equivalência a ser amado [érôménos]. Em contraste, está a ausência de pudor e de temor com que Alcibíades, publicamente,
profere seu elogio. Falando de Sócrates, expõe a si mesmo, em uma cena
tão eletrizante quanto bufa. Em Alcibíades, haveria uma falta de rejeição
à feminilidade, uma ausência de temor da castração inerente à capacidade
de ser tomado como objeto pelo outro.
A máscara de um Sócrates que não se dobra, resistente ao cansaço, à
embriaguez, à beleza corporal dos rapazes está bastante presente no estranho elogio que Alcibíades dirige a ele. Na leitura que Foucault fará do
Banquete, em seu Uso dos prazeres, temos que o domínio de si, tão crucial
para um grego antigo, está no centro do que imanta tantos jovens à sua
presença, como pudessem recolher a partir de sua postura ascética uma
relação com a verdade (FOUCAULT, 2007, p. 47).
A leitura de Lacan também incide aí: Alcibíades quer aquilo que Sócrates possui, “este poder graças ao qual você se tornaria melhor” (PLATÃO,
2016, p. 171), uma beleza que difere de todas as outras, presente na metáfora do sileno, sendo a feiura de Sócrates uma máscara que guardaria seu
tesouro. Alcibíades, depois de tentar envolvê-lo no que denomina suas
ciladas e jantares, resolve ser direto e dizer que Sócrates lhe parece ser o
único amante digno de si, e lhe propõe uma troca, oferecendo sua beleza
para ter acesso à verdade. Parece um pouco ridículo dito assim, mas o
que está em jogo é o que há de tão cotidiano no amor; e o que Alcibíades
aponta, ainda que sofra por isso, é que “o desejo não é a posse do objeto,
senão a emergência à realidade do desejo como tal” (LACAN, 1960/1992,
p. 89). Emergência que Alcibíades experimenta, junto à perturbação de
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não ter nada que pudesse oferecer para trazer seu amante ao seu lado,
“nem eu podia irritar-me e privar-me de sua companhia, nem sabia como
atraí-lo” (PLATÃO, 2016, p. 171). À sua proposta, como de costume, Sócrates troça, dizendo: “Não é pouco o que imagina estar ganhando às minhas custas, você propõe trocar ouro por cobre” (PLATÃO, 2016, p. 171).
É propriamente neste ponto que podemos articular a posição de Sócrates diante do apelo que lhe dirige Alcibíades com o desejo de analista,
uma vez que o analista teria de saber responder à transferência, não como
quem possui o objeto causa, senão como quem provoca e consente ao seu
aparecimento. O que tanto interessa a Lacan é que a metáfora do amor
opera a partir do que Sócrates provoca sem satisfazer, consentindo, no
dizer de Kierkegaard, que os jovens se inflamassem na alegria do contato
sem oferecer jamais algo sólido como alimento (RABINOVICH, 2000, p.
25), e a partir precisamente do discurso que Alcibíades se vê impelido a
lhe dirigir, ou seja, da experiência de tão despudoradamente se desnudar
através das palavras que lança como flechas. O engano do amor, pois, não
se dá sem palavras.
Termino com uma citação do seminário A transferência:
Observemos que na atitude de Alcibíades, existe algo, eu diria de sublime, pelo menos de absoluto e de apaixonado, que beira uma outra
natureza e uma outra mensagem, a do Evangelho, onde nos é dito que
aquele que sabe existir um tesouro num campo, e não se diz o que é
este tesouro, aquele é capaz de vender tudo o que tem para comprar
esse campo e para gozar desse tesouro. É essa a margem que distingue
a posição de Sócrates daquela de Alcibíades. Alcibíades é o homem do
desejo. (LACAN, 1960/1992, p. 201)
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METALINGUAR: TRADUZ INDO1
Viviana Senra Venosa2

“Uma língua, entre outras, não é nada além da integral dos equívocos que
sua história deixou persistir nela”, diz Lacan (1972/2001, p. 492), em O aturdito.
— Vamos verificar na fonte!
— Que fonte?
— Ué, no original...
— Ah, tá. E ele existe, esse tal de original?
— Pô, o cara era francês...
— Mas o cara antes desse cara falava e escrevia em alemão.
— Hum... E agora?
— E agora que temos duas originalidades: Unbewusste e L’une-bévue...
— Que mancada!
— Ora pois...

Transformar um substantivo em verbo é fazer de um objeto um aconEste texto foi apresentado em um Café Cartel em 2019 e é produto de uma articulação dos fragmentos da produção ao longo do trabalho em Cartel, declarado no FCL-SP,
chamado Traduzindo: O momento de concluir, composto com Rafael Rocha Daud, Vitor
Morgado Rodrigues, Tarcila Mercer de Souza e Marina Rachel Graminha (mais-um).

1

Viviana Senra Venosa participante de FCCL do Fórum do Campo Lacaniano-São
Paulo (FCL-SP).
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tecimento. Se a metalinguagem não existe, metalinguar é fazer um acontecimento de linguagem – de uma língua em outra língua, ou, como
diz Lacan (1977-1978) na primeira aula deste Seminário 25: “... se deve
metalinguar, isto é, traduzir... nunca falamos de uma língua senão em
outra língua”. Alinguagem como um todo – o conjunto de todos os
conjuntos que não possuem a si mesmos como elementos – só existe
enquanto paradoxo, por isso faz ex-sistir alíngua que cada um suporta
nas suas mancadas.
Um cartel de tradução é uma mancada e tanto. No entanto, o instante
de verter alíngua desde aoutra faz acontecer – metalinguar – uma ficção.
Traduzir é metalinguar d’alíngua estranha para nossa entranha. Nossa! Nossa? Fingimento nosso para consistir um conjunto. Pergunto-me:
Qual a melhor palavra? E para quê?
Qual é a senha – mot de passe – que abre a passagem de um lugar para
outro? M. D. Magno (1985, p. 8), comentando sua tradução da primeira
aula deste mesmo seminário – O momento de concluir –, diz que “traduzir não é mesmo trair, mas contrair para atrair”.
Uma tradução acontecendo em quatro vozes + uma: metalinguamos
aos pedaços, pés-pelas-mãos, mancando. Isso tem um preço, portanto,
um valor. Mastigar cada pedaço em découpage gustativa. Dilacerar a palavra do mestre para fazer passar o elefante pelo buraco da agulha. Impossível? Tanto quanto analisar e persistimos nas veredas do significante.
E fala-se e falha-se, e metemos o bedelho e as línguas n’alíngua: fodendo
com a origem. Perseguindo quatro originalidades mais uma, insistimos
na ousadia de transmitir. O quê? O intransmissível do acontecimento.
Por enquanto, chega mais!
— Você vem? Já chegou?
— Tô indo...
— Tu viens?
— J’arrive...
“I’m overdue. I’m really in a stew. No time to say goodbye. Hello! I’m
late, I’m late, I’m late” – ali se disse o Coelho a Alice. Já já, não é agora.
Bientôt. Logo mais. À tout à l’heure (leurre... leurs...). Ecco!
E fez-se o Logro! Rendez-vous!
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O gerúndio, tão mal tratado em brasileiro, recebeu um tratamento
neste título: uma escansão da ação em andamento a modifica em um
pedido, demanda, convocação... Oferta? Quem morder a isca (leurre)
que peque o significado.
Vamos lá... En allant não é tô indo. J’arrive é eu chego. Só que o que é é,
e o que não é não é. É? Em partes... L’article partitif est employé devant les
noms exprimant une quantité indénombrable... Est-ce qu’il y a du cartel?
Cheguei! Tem cartel aí?
Se virar tarefa, é cartel? E a lição de casa? É obrigatório? Mas se não
fizer, não anda... Anda logo! Tô no atraso? Anda logro!
Pra quê que a gente tá fazendo Isso mesmo? Isso aí! Onde? Vem cá!
Vou demostrar: é monstruoso!
Quando opera, é enorme. Mas o que faz operar? Uma ação: Real,
Simbólico, Imaginário. Lacan em ação: passa por cima, passa por baixo, passa pra cá, passa pra lá... tira, põe... deixa ficar... Toma e retoma a
questão: traduzindo o momento de concluir. Ouve: Quem ficou com o
traduzindo? Ouve: Quem ficou com o momento de concluir? Cê para
com Isso! Separou? Só se for com Isso. Mas traduzir é tarefa de Cartel?
Só se for com Isso. Só se for no campo semântico da empreitada, ou
seja: executamos. Traduzir implica executar. Se traduzir é metalinguar e
não há Outro do Outro, passar de uma língua para outra língua tem um
preço e uma perda: lost in translation. Não se faz Isso sem implicância,
no reflexivo. Eu me implico, Tu te implicas, Ele se implica, Ela se implica, Nós nos implicamos. Fazer-se implicar é um traslado: a partida é a
entrada e a chegada é a saída. Mas a entrada é a saída.
Le moment de conclure, metalinguamos: Chega! Mas se metalinguarmos de novo, transla em Assez! Ou Enough!, e a chegada se perde na translação.
“Quando chega?” provavelmente não é a pergunta bem dita. “Quem
chega?” melhor dizendo. Olha lá vem chegando o sexzuado, que gozado,
tenta fazer a relação sexual existir para o caralho. Devoto do argumento,
“quem” é sua razão de ser. Tá na hora? A boa hora é quando chega! Por
isso eu disse: a entrada é a saída.
Le psychanalyste est un rhéteur. “O psicanalista é um retórico”, diz Lacan (1977-1978), ele retorce, o que implica que ele retifica, para continuar equivocando. Ce qu’il soutient, o que ele sustenta é o desejo. Mas o
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desejo não é indestrutível? Sim, Freud sacou que a conta não fecha, que
não basta (pas assez, not enough). Já Lacan, sacou que a conta não fecha,
não flecha, não chega lá por impossibilidade. O texto é para ser lido.
Em voz alta. Assim: interpretado. Ai! Tão mal dita a interpretação.
Shame on you.
Saca-rolas é a função analítica que se opera no sexzuado, que já chega
coitado: “alguém coitou para eu existir”, diz ele, “culpa da mãe, culpa do
pai... a culpa é minha e eu coloco ela em quem eu quiser!” – o sexzuado,
coitado, pensa que não pensa e que isso o faz senhor. Mas chega sofrendo, chega sofrendo o efeito de quem pensa lá onde ele não é. E quando
“Chega!”? É a saída, quando está disposto a se dispor do posto da crendice. No meio do caminho, translou de traduz indo para “Chega!”.
Como traduzir um chiste? Mais fácil seria comê-lo. Ou ainda: deixar-se comer por ele. Emprenhar pelos ouvidos. Sabemos, desde Freud,
que compartilham da graça do chiste aqueles que fazem parte da mesma
paróquia. Quando se ri junto daquele que enuncia o chiste, há transmissão de saber insabido. Já o ensino tem a ver com o signo, não com o
significante. Mas Lacan chamou sua doutrina de seu ensino. Danadinho
ele, né? Danado da Peste da Psicanálise! E por quê? Ora, ele diz que
“em relação a vocês, eu só posso estar aqui em posição de analisante do
meu ‘eu não quero saber nada disso’” (LACAN, 1972-1973/2010). Ele
faz uma retorsão, pois “O psicanalista é um retórico – para continuar
equivocando, vou dizer que ele “retorce”, o que implica que ele retifica –
o analista é um retórico, ou seja, ‘rectus’, a palavra latina, equivoca com
retorsão” (LACAN, 1977-1978). Então ele faz uma retorsão para transmitir. Em francês, educar também pode ser dito como élever, que tem
como campo semântico levantar. Na transmissão, tem algo de tiramissu,
o doce italiano cujo nome-apela: “– eleve-me!” Como no entusiasmo da
partilha significante de um chiste compartilhado.
Fazer um cartel de tradução é uma mancada e tanto, eu disse pouco
depois do início. O original está em francês, mas antes dele está em alemão. O Inconsciente teria língua? A pergunta é besta, é claro que não.
É estrutura como linguagem e linguagem como saber insabido. Alíngua
como estrutura significante, pura diferença. “Existem apenas os suportes múltiplos da linguagem, que se chamam ‘alíngua’, e o que é preciso
é que a análise chegue – por uma suposição – a desfazer pela fala o
que foi feito pela fala” (LACAN, 1977-1978). Como traduzir um chiste?
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Muitos precisam de bula e perdem nesta passagem: lost in translation...
“E a palavra tem uma característica muito curiosa, é ela que faz a coisa”
(LACAN, 1977-1978). Que fazer seria este? “A ideia de vizinhança, é
simplesmente a ideia de consistência, se nos permitirmos dar corpo à
palavra ideia. Não é simples” (LACAN, 1977-1978). Mas vamos lá: em
francês se diz: “tupérruérr”, eu escuto: “Tu perds ou erres”, estranho a
ausência do segundo pronome antes do verbo (gramaticalmente está...
errado!), mas o equívoco já está feito: há momentos em que você perde
ou erra, e este é o ganho de uma análise.
Lembrando que, neste Seminário 25, Lacan chama o fazer da tradução
de metalinguar. Metalinguar é verter de uma língua para outra língua. E
que M. D. Magno (1985, p. 8) diz que traduzir não é mesmo trair, mas
contrair para atrair. Há algo de contágio em uma transmissão. Deixar-se
emprenhar pelos ouvidos pode ser extremamente atraente.
“O momento de concluir”, metalinguamos “Chega!” em um chiste que
não se traduz de volta ao francês. “Chega” não funciona como “On Arrive”, nem como “Assez”. “Chega” carrega o bífido de chegar e de bastar.
Transformar o substantivo do inconsciente freudiano em verbo é
um dos modos pelo qual digo que Lacan operou. Freud havia feito a
passagem do inconsciente como adjetivo para o inconsciente como
substantivo, e foi um ato inaugural enorme, sem dúvida. No entanto,
na época de Lacan, havia alguns a consubstanciar o ego. Por isso digo
que Lacan verbalizou o inconsciente: uma nova retorsão pode recuperar a psicanálise de um destino pouco psicanalítico. Isso pois, a consistência que nos garante o ser (verbo), também nos substancializa em
um ser, e o sexzuado sofre desta existência em palavras. Ele, o sexzuado chega em uma análise coitado: “alguém coitou para eu existir”, diz
ele e denuncia: “culpa da mãe, culpa do pai...” E o analista sustenta a
bavardage dessa historinha de a’parentalidades, dá linha para a cadeia
que prende o sexzuado, a fim de fazer aparecer o equívoco: tu perds
ou erres, pois não há relação sexual. E isso quer dizer, sigo com Lacan
(1977-1978): “que no homem... e sem dúvida por causa da existência
do significante... o conjunto do que poderia ser uma relação sexual é
um conjunto... é um conjunto vazio.”.
A melhor palavra é um mot-de-passe: uma palavra que permita passar
de um lugar para o outro, que permita passar do ser substantivado para
o verberado. Muitos verbos, aliás. Com o verbo se pode fazer. Mas isso
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é apenas parte da trajetória do desejar. Quando se faz a luz, não se faz
apenas a dualidade luz & sombra, mas também o vazio de luz.
Sacar que há vazio e que se pode saber-aí-fazer, isso não é nada! E para
se chegar aí, tem os tempos de uma análise. O momento de concluir foi
também trabalhado como significante neste cartel. Houve um traslado:
o que é traduzir? O que é ler? Do que se trata a pesquisa das palavras de
passagem? Do que se trata numa análise?
Lacan nos adianta:
O uso da escrita para equivocar pode ser útil porque precisamos de
um equívoco para a análise. Precisamos de um equívoco – e é esta a
definição da análise – porque – como a palavra implica – o equívoco
rapidamente escorre para o sexo. O sexo – eu disse – é um dizer. (LACAN, 1977-1978)

Quando se chega em uma análise, não se sabe. Não se sabe muitas
coisas. Incluindo aonde é que se vai parar. E quando vai parar. Quando
“chega!”?
Uma maneira que encontrei de falar sobre isso, e provavelmente não
será minha única nem última palavra, é que quando se entra em análise, quando deixa de denunciar a-culpa-do-pai-culpa-da-mãe, passa-se
a escutar o seu enunciar: quando se saca qual é o sexo do qual se fez
zoado – o final se anuncia. Algo da estrutura se revela. Ou seja: algo
do saber se faz metalinguar. Não ele-mesmo, o saber, pois insabido e
sem sujeito, mas com a perda e o erro da tradução, afinal não há metalinguagem. E assim caminha até o momento do diz que deu, diz que
dá e... Chega!
E continua desde um outro lugar: lugar de chegada, com a possibilidade de um a’divertido. Mais uma volta: “O psicanalista é um retórico”,
diz Lacan, “ele retorce, o que implica que ele retifica, para continuar
equivocando” (LACAN, 1977-1978).
E o Cartel? Esteve aí: “traduzindo-o-momento-de-concluir” é o significante que trabalhamos juntos, separados com Isso, o tal mais-um
como função que circula – elucubra para sustentar o desiderativo, legitimando o impossível.
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Agora dissolvidos, sem muitos resolvidos, seguimos sustentando, tentados que somos.
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OS NOMES DO PAI1
Beatriz Elena Maya2

Trago um eco de nosso Simpósio Interamericano em Pereira, no qual
a discussão sobre o pai introduziu posições diversas em torno de repensar as estruturas ou, mais precisamente, os tipos clínicos. Algumas
perguntas ficaram: o que introduz de novo para a clínica psicanalítica
a lógica dos nós borromeanos? O que acontece com as estruturas clássicas: neurose, perversão, psicose? A teoria dos nós explica a partir de
outra perspectiva essas estruturas ou as transforma?
Não creio conseguir respondê-las todas, mas são meu ponto de partida para percorrer um caminho com vocês. Acredito que como pano de
fundo está o pai como suporte para pensar algumas possíveis mudanças
na teoria lacaniana e, portanto, na clínica. Vou fazer referência somente
a um dos nomes do pai em Lacan, o pai lógico introduzido no Seminário
19: ...ou pior. Para isso, recordemos a releitura do Édipo feita por Lacan.
Retornar a duas lições do Seminário 5: as formações do inconsciente nos
permite situar a metáfora paterna como uma formalização significante que substitui os pais de carne e osso. A intenção de Lacan (19571958/1999, p. 173) pode ser lida como a tentativa de tirar a função do
pai de uma leitura sociológico ambientalista.
Desde esse seminário, Lacan está elevando o pai a uma categoria de
significante operando como uma metáfora em relação ao desejo da mãe.
Lacan vai mudando sua posição frente a uma noção como a do pai. De
situá-lo como o centro, seguindo Freud a partir do Édipo, passa a desConferência proferida no FCL-SP, em 19 de setembro de 2019, pelo Laços Epistêmicos do segundo semestre.
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AME da EPFCL, membro do Fórum Medellín e do Fórum Pereira da IF-EPFCL.
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cê-lo de seu escabelo de forma rigorosa, movendo as bases daquilo que
acreditávamos sustentar a clínica. Passa a dar-lhe uma consistência lógica no Seminário 19. Parece-me uma mudança fundamental para pensar
a clínica, mas antes de trabalhar isso, darei alguns passos para trás.
PRIMEIRO PASSO
Um momento em que Lacan faz uma virada no que se refere ao pai e
sua posição ante Freud está em Radiofonia. Ali lemos:
Isso nos dá a oportunidade de passar para o avesso (esse é o propósito
de meu seminário deste ano) da psicanálise, como aquela que é o discurso de Freud, que nele está suspenso. E isso sem recorrer ao Nome do
Pai, do qual eu disse abster-me, viés legítimo a considerar da topologia
que esse discurso deixa transparecer. (LACAN, 1970/2003, p. 428)

Então, Lacan vai pensar os discursos sem o recurso ao Édipo, mas
com o recurso do objeto a. É por isso que nos remetemos ao Seminário 17: o avesso da psicanálise, capítulo intitulado “Do mito à estrutura”
(LACAN, 1969-1970/1992). Retornei a ele sem o preconceito do Édipo
como condição sine qua non da psicanálise e encontrei algo que não havia visto antes. Ali, Lacan coloca a castração como efeito de linguagem,
e não como efeito do Significante do Nome do Pai, ao situar o pai real
como impossível. A que se refere Lacan com a expressão “pai real como
impossível”?
Em primeiro lugar, nos assinala que o mito lido em sua enunciação,
o que é diferente de seu enunciado – que consiste naquilo que lemos
literalmente –, não trata da morte do pai, mas de seu assassinato como
condição do gozo. Quando Édipo responde pela verdade, não é a venda que lhe cai dos olhos, são os olhos que caem como vendas, o que o
reduz a não sofrer a castração, mas ser a castração. “Ou seja, aquilo que
resta quando desaparece dele, na forma de seus olhos, um dos suportes preferidos pelo objeto a” (LACAN, 1969-1970/1992, p. 114). Aqui, o
personagem do mito deixa de ser um personagem para se elevar a uma
função, tal como no Seminário 7: a ética da psicanálise. Antígona é a manifestação da individualidade absoluta. Édipo, por sua vez, ao responder
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ao enigma da esfinge, apaga a pergunta pela verdade, situando-se como
amo castrado. Assim, a sucessão do trono não vem do pai, mas da castração em si.
Lacan nos remete também, nessa lição, aos sonhos de Freud sobre a
morte do pai, por trás dos quais o que se esconde é um anseio por sua
morte. Um desses sonhos em particular, muito analisado por Lacan, é o
que enuncia “ele não sabia que estava morto” (LACAN, 1969-1970/1992,
p. 115), o que leva à conclusão de que ninguém sabe nada sobre a morte. E Lacan acrescenta: “todo homem nascido de um pai, sobre o qual
dizem que é na medida em que está morto que ele – o homem – não
goza daquilo que tem para gozar” (LACAN, 1969-1970/1992, p. 116),
ficando assim estabelecida a equivalência entre o pai morto e o gozo.
Assim é como o mito de Totem e tabu o assinala, uma equivalência entre
o pai morto e o gozo. É isso que Lacan chama “um operador estrutural”
(LACAN, 1970/2003, p. 428). Eis o sulco que aproveita para introduzir
o pai real como impossível, dado que é impossível que o pai morto seja
o gozo. Então, mais além do mito de Édipo, o que há, segundo Lacan, é
um operador estrutural chamado pai real.
Assim são as coisas, o mito é um “enunciado do impossível” (LACAN,
1969-1970/1992, p. 118) que vem da própria linguagem, que origina
o sujeito e que traz aparelhada uma função legisladora que preexiste e
nada tem a ver com pai de carne e osso. Insisto, é a própria linguagem
que legisla recortando o gozo. O Seminário 6: o desejo e sua interpretação, com o grafo do desejo, mostra isso claramente. Citemos Lacan:
“Reside no nível do pai real como construção de linguagem, como aliás
Freud sempre assinalou. O pai real nada mais é que um efeito de linguagem, e não tem outro real” (LACAN, 1969-1970/1992, p. 120).
Pois bem, e sobre o pai da realidade, o que diz Lacan? Estabelece que
“a posição do pai real tal como Freud a articula, ou seja, como um impossível, é o que faz que o pai seja imaginado necessariamente como
privador” (LACAN, 1969-1970/1992, p. 121). Essa frase explica por que
na clínica os pacientes quase sempre falam do pai da realidade. Diante
disso, me pergunto: se os analistas se deixaram envolver nessa lógica
que podemos qualificar de imaginária, isso não levaria a fazer da psicanálise mais uma psicologia? Realmente, o que importa é a castração,
e não a privação. Lacan define a castração, no Seminário 17, como “a
operação real introduzida pela incidência do significante, seja ele qual
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for, na relação do sexo. E é óbvio que ela determina o pai como esse real
impossível que dissemos” (LACAN, 1969-1970/1992). O pai real. Não
se trata, pois, do pai da realidade. Trata-se do pai como função castradora, sendo a linguagem aquela que castra o sujeito.
Lacan não poupa críticas aos analistas de sua época e reconhece estar
pisando um terreno perigoso ao mexer nessas noções, mas também não
se nega à possibilidade de nos despertar. Diz:
Isso nos conduz, como veem, ao sonho – ligeiramente, é o caso de dizer. Só o faço para despertá-los. Disse que o que Freud elucubrou – não
evidentemente no nível do mito, nem do reconhecimento dos votos de
morte no sonho dos pacientes – é um sonho de Freud, porque o analista
deveria, a meu ver, se desprender um pouquinho do plano do sonho.
(LACAN, 1969-1970/1992, p. 120)

Pergunto-me: acordamos ou continuamos pensando que na psicanálise se trata do Édipo? Em lições anteriores, Lacan (1969-1970/1992,
p. 110) já havia dito explicitamente: “Para concluir por hoje, direi que
o que nos propomos é à análise do complexo de Édipo como sendo
um sonho de Freud”, e é por isso que desenvolve a lição sobre o mito
e a estrutura.
Então, retomar este seminário ao qual nos envia Lacan em Radiofonia,
permite-nos situar a castração como efeito da linguagem e de um pai
real como seu agente. Isso obriga a pôr em suspenso a ideia de que as diferentes estruturas dependem de uma resposta ao nome do pai: neurose
se é recalcado, psicose se se trata de foraclusão ou recusa e perversão se
é desmentido. Falarei disso na outra conferência.
SEGUNDO PASSO ATRÁS
Avançando, podemos nos perguntar: o que nos oferece de diferente
o Seminário 18: de um discurso que não fosse semblante? Aqui, Lacan se
pergunta o que é um pai. E nos conta o que respondeu Freud: “o nome
que implica essencialmente a lei” (LACAN, 1971/2009, p. 161). Mas Lacan o interpela partindo da realidade atual; não é necessário um pai bio-
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lógico para que nos reproduzamos, não se requer nenhum nome do pai,
o que não objeta que a psicanálise se refira ao pai como uma referência,
“a ele se refere alguma coisa” (LACAN, 1971/2009, p. 162).
Toma, pois, o mito de Édipo à luz disso que ele observa e propõe que
o mito está longe de falar do patriarcado. Tratar-se-ia do pai castrado.
Mas o que lhe interessa é abordar a castração do ponto de vista lógico,
o que o leva a afirmar que “o pai é não apenas castrado, mas castrado
justamente a ponto de ser apenas um número” (LACAN, 1971/2009,
p. 162). Por essa via da lógica matemática, Lacan vai pôr em questão
o familismo do Édipo, do pai de família, o pai como uma invenção
de cada um, do qual fala em análise de uma maneira que lhe permite
evitar a castração. A histérica o traz como o pai castrado, o obsessivo “está na dúvida de não existir, no que concerne ao Pai não menos
mítico”, diz Lacan (1971/2009, p. 165), e, na psicose, alguém que se
levante assumindo a lei, o que é psicotizante. O próprio Lacan diz que
somente abre o assunto e que continuará a abordá-lo no seminário
seguinte, o 19, ...ou pior.
UM PASSO ADIANTE
Efetivamente, o pai ficou aberto no Seminário 18 pela via lógica. Para
me referir especificamente ao pai que vamos chamar “O pai que unega”,19 precisemos que Lacan se propõe a dar à castração uma “articulação que não a anedótica, fazendo uso de funções lógicas”20 (LACAN,
1971-1972/2012, p. 42). Para isso, ele se apoia em Aristóteles e suas categorias lógicas, mas introduzindo uma variação que nos interessa muito
e que compete à Existência, que ele escreve . Lacan precisa:
Eu gostaria de destacar a diferença que há entre, de um lado, esta
introdução do existe como problemática, isto é, questionando a própria
função da existência, e, de outro lado, o que implicava o uso das particulares em Aristóteles, ou seja, que o uso do alguns parecia trazer consigo
a existência. Como o todos era tido como abarcando esse alguns, o próprio todos assumia o valor do que ele não é, ou seja, de uma afirmação
de existência. (LACAN, 1971-1972/2012, p. 43)
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Fica então aberta a pergunta pela subversão que Lacan vai fazer da
existência para pensar o que nos interessa: o pai que Unega. A princípio,
questiona a existência partindo de uma tese: a inexistência é prévia ao
necessário que exige ser nomeado ou produzido; por exemplo, o sintoma surge de um inexistente. A lógica do 0 e do 1 permite ilustrá-lo: o 0
é o símbolo que faz inexistente a existência. Por isso, a inexistência não
é o nada, dado que seu símbolo, o 0, a designa, a faz existir como inexistente. A inexistência é um número que faz parte dos números inteiros.
Assim se vê na teoria de Frege, que mostra a Lacan que a concepção do
conceito de vazio não é o nada, é o inexistente que Frege vai escrever 1
na teoria dos números inteiros, o mesmo da repetição que, como o sintoma, funda-se no inexistente – no caso da repetição, é o gozo. Assim,
“a existência se enraíza no símbolo. É isso que define o ser falante”, diz
Lacan (1971-1972/2012, p. 103). Trata-se de pensar uma existência sem
essência. Voltaremos a isso depois de analisar o que segue.
O PAI QUE UNEGA
Unegar é um neologismo que aparece no Seminário 19, de 1971-1972,
em relação ao pai. Aqui, Lacan nos entrega uma noção de pai que avança em relação aos trabalhos feitos por ele em seminários anteriores, nos
quais revisou o Édipo freudiano, reescrevendo-o, como disse, com a
metáfora paterna, especialmente no Seminário 5, introduzindo outras
perspectivas sobre o pai.
O que diz a respeito do pai no Seminário 19? Lacan se propõe novamente a apresentar o mito do pai da horda primitiva, inventado por
Freud e apresentado em Totem e tabu, como algo estrutural para não
deixá-lo em um acontecimento ou em uma história que narra uma gênese. Se é estrutural é porque apresenta “todo-homem como sendo sujeito à castração” (LACAN, 1971-1972/2001, p. 123). Para introduzir esse
pai, Lacan escreve a universal , que quer dizer “todo macho é
servo da função fálica” (LACAN, 1971-1972/2001, p. 88). Para objetar
essa universal, introduz o ao-menos-um-que-não, justamente aquele
que indica o que “suporta o Nome do Pai mítico”. Esse pai mítico escapa
à função fálica, é a exceção necessária para confirmar a regra. Pois bem,
Lacan vai situar o pai como uma função de exceção frente à função fá-
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lica, é o que escreve . Ele não só escreve essas duas fórmulas mas
também faz um quadrado junto a outras duas fórmulas: x.x, isto é,
“não existe esse x, para dizer que não é verdade que a função fálica seja
o que domina a relação sexual” (LACAN, 1971-1972/2001, p. 122); e
x.x, a função do não-todo.
Vejamos o quadro completo:
x.x

existência

		
contradição
		
.

x.x
falta

falha

indecidível

desejo
objeto a		

x.x

(LACAN, Seminário 19, 1971-1972/2012, p. 194)

Ele indica como a existência está enlaçada a um dizer que não, x.x.
Temos aí o pai enunciado como “um dizer que não”, função lógica necessária
para fazer existir as outras. Precisemos: para que essas quatro fórmulas existam como um conjunto que articula os homens e as mulheres, requere-se o
pai da exceção que diz que não, isto é, o pai como função lógica. “É esse Um
sozinho que se determina por ser o efeito do dizer que não à função fálica”
(LACAN, 1971-1972/2012, p. 123), é esse pai que Unega.
Evidentemente, não se pode confundi-lo com o pai do Édipo que impõe
a lei. Lacan está longe dessa proposta. É somente um articulador lógico para
pensar a estrutura da “suposta relação sexual”. Ademais, ressalto que não se
trata de “um dito que não” como seria a forma de transmitir uma lei, mas,
repito, “um dizer que não”. Nessa fórmula estão implícitas as elaborações que
faz Lacan sobre o dito e o dizer em O aturdito, texto de 14 de julho de 1972,
apresentado no intervalo entre o Seminário 19 e o 20: mais, ainda.
Com essa fórmula do “dizer que não”, introduz o pai como aquilo que escapa à castração que “não é forçosamente algo humano” (LACAN, 1972/2003).
Atreve-se a dizer que pode ser um animal, tal o carneiro do sacrifício de
Abraão ou um orangotango.
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Do percurso pelo Seminário 19, podemos deduzir que a castração é pensada nesse momento por Lacan a partir da lógica. Por isso, sua fórmula x
a escreve. Aqui é onde o pai se une à castração, mas não como o tínhamos
pensado. Lacan diz sobre isso: “Até lá, vocês ficam reduzidos a futriquinhas
– ou seja, o papai disse que vão te cortar isso fora –, como se essa não fosse
a típica idiotice” (LACAN, 1971-1972/2012, p. 32). Evidentemente, zomba
daquilo que se falou sobre a castração. Em outras palavras, a castração é
lógica porque ela não vem do nome do pai, tal como o pensava na metáfora
paterna, e sim da linguagem. Diz Lacan: “Mas há em algum lugar um ponto
em que se pode dizer que tudo que se articula de significante enquadra-se
no âmbito de x, da função de castração”. Pensando a lógica da castração,
dirá que:
Seria que existe pelo menos um para quem isso não funciona, essa
história de castração. Foi justamente por isso que ela foi inventada. É
o chamado Pai, e é por isso que o Pai existe pelo menos tanto quanto
Deus, ou seja, não muito. (LACAN, 1971-1972/2012, p. 35)

Chamo a atenção para a expressão: “o pai foi inventado como uma exceção
à castração!!!” Ou seja, foi preciso inventá-lo para poder saber sobre ela. E
creio que daí se deduziu que era o pai quem castrava, quando do que se trata
é que o pai ex-siste como um real. Assim, imaginária e logicamente, sabe-se
que a castração está aí.
A tentativa de Lacan para tirar o pai da realidade e levá-lo à lógica continua
em O aturdito, texto no qual, esclarecendo a função do órgão elevado à categoria de significante, denuncia um estancamento da experiência analítica e
propõe dedicar-se a um ressurgimento do discurso analítico. O que fez com
que Lacan propusesse um estancamento? Ele assinala uma confusão entre o
que Freud propôs e traz o seguinte exemplo:
A mixórdia é insuperável, pelo que nela se salienta da castração, dos
desfilamentos por onde o amor se alimenta do incesto, da função do pai,
ou do mito em que o Édipo é reduplicado pela comédia do Pai-Orango, do penorante Otango [Père-Orang, du pérorant Outang]. (LACAN,
1972/2003, p. 457)

82

Livro Zero

Todas essas noções enumeradas por Lacan são qualificadas de emaranhado, ou seja, de confusão, mas chama a atenção principalmente que designe
o pai mito de Totem e tabu como uma comédia. Se Lacan fala de um estancamento da experiência, e o refere à noção confusa de pai introduzida por
Freud, é porque o que nos vai oferecer, tanto nesse texto quanto no Seminário 19, afeta nossa clínica.
Questiona o tempo todo a lógica que universaliza e a subverte introduzindo
a exceção. Dessa maneira, poderá reconduzir a ideia do Édipo até afirmar:
“O Édipo é o que eu digo, não o que se crê” (LACAN, 1972/2003, p. 462).
Dirá mais adiante: “elucubração freudiana do complexo de Édipo” (LACAN,
1972/2003, p. 465). Não é uma definição muito nobre do complexo, essa de
elucubração, palavra que indicaria uma divagação que, na verdade, aparta do
assunto o trabalho com o real, o que implica a produção do pai real.
Então, esse ao menos um que diz que não, que Unega é um elemento lógico
sobre o qual se sustenta a sexualidade humana ou, melhor, a relação de cada
um com a castração. O seminário se chama ...ou pior; os três pontos situam o
verbo faltante que, a meu ver, trata-se do Unegar, o verbo que introduz uma espécie de pai, o pai da ex-sistência, o pai real, o pai como função lógica evidenciada no negar, o Um pai da singularidade a emergir como produto da análise.
Qual é a importância desse pai que Unega? É o fundamento lógico e estrutural para que cada sujeito faça aí argumento ante a função fálica, uma
insondável decisão.
Esse pai do dizer que não, essa função lógica, corresponde ao que Lacan
esclarece em O aturdito em relação ao dizer diferente do dito. Se o dizer determina o dito, ou seja, se um real, um pai real como dizer, determina o dito,
é desse pai do Um dizer que há que se servir, e antecede o desenvolvimento
sobre a pluralização dos nomes do pai, justamente no ponto em que mais
adiante vai situar o pai que nomeia.
Sobre esse passo do 19 ao O aturdito, Christian Fierens (2009) propõe que
há uma báscula, uma inversão da concepção do não-todo. Assim o enuncia:
Enquanto foi introduzido na linha da particular máxima antes do
verão de 1972, o não-todo se inscreve como impossível tratamento de
tudo fora de universo desde o primeiro mês do verão de 1972. Propomos esboçar as consequências clínicas dessa virada na concepção do
não-todo. (FIERENS, 2009, p. 65, tradução nossa)
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Para explicar-nos isso, parte de um exemplo de particular máxima:
[...] a palavra ‘algun(s)’ pode ser entendida efetivamente em dois sentidos diferentes, um máximo e outro mínimo. Quando digo ‘alguns A
pertencem a B’, posso deixar indecidida a possibilidade de que ‘todos os
A pertencem a B’ (sentido mínimo da particular) ou, ao contrário, pode
querer dizer por acréscimo que há ‘somente alguns A que pertencem a
B’. Dito de outro modo: ‘não todos os A pertencem’ (sentido máximo).
(FIERENS, 2009, p. 66, tradução nossa)

O autor explica que “a particular máxima, no sentido do não-todo,
leva mais longe quando re-envia a um certo uso dos conceitos para
uma práxis dada” (FIERENS, 2009, p. 67, tradução nossa). Esclarecer
esse ponto nos permite fazer uma revisão da clínica que praticamos.
A ideia é que a forma como compreendemos essa particular máxima
não nos deixe na indeterminação, os que sim e os que não, fálicos,
os que há e os que não. A posição de Fierens (2009, p. 68, tradução
nossa) é conceber uma clínica que funcione sob a particular máxima,
mas que permita “[...] captar o estatuto da exceção sem que nenhum
exemplo ou nenhum objeto particular nunca possa sustentar o lugar”.
Um exemplo disso é o objeto a.
Essa reflexão de Fierens evidencia que a mudança de Lacan entre o 19
e O aturdito não se deu só porque passa de uma lógica de conjuntos à
topologia do Cross-cap, mas também porque Lacan mudou a maneira
de apresentar as fórmulas. Enquanto no Seminário 19 começa com a
negação do todo, em O aturdito começa com a negação da existência, o
que tem consequências. Explico-me. No Seminário 19, lemos: “O quantor universal se definirá de outra maneira, quando a letra A invertida for
munida, como faço eu, da barra que o nega, . Propus o traço essencial
do não- todo, x.x” (LACAN, 1971-1972/2012, p. 43).
Em O aturdito, por sua vez, o não-todo aparece enunciado assim:
Neste ponto, baixo minhas cartas para expor o modo quântico pelo
qual a outra metade, a metade do sujeito, produz-se por uma função que
a satisfaz, isto é, com seu argumento. De dois modos depende o sujeito aqui se propor, ser dito mulher. Ei-los: x.x e x.x. A inscrição
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delas não é costumeira na matemática. Negar, como assinala a barra
colocada acima do quantificador, negar que existe um não se faz, e menos ainda que paratodos se paranãotodize. (LACAN, 1972/2003, p. 466)

Desde o Seminário 19, como dissemos, Lacan propõe uma existência
sem essência e, creio, é o que consegue afinar em O aturdito. Tal negação
da existência situa a particular máxima do não-todo fora do universo,
como Lacan o afirma. Isso nos permite pensar na linha do pai que é uma
existência sem essência, mas que opera. “Trata-se de um todo fora de
universo, que se lê de chofre a partir do quantificador, como não-todo”
(LACAN, 1972/2003, p. 466), implicando que o sujeito que provém daí
não seja um particular que não se opõe a nenhum universal. Isso introduz outra coisa: trata-se de um singular, fazendo com que tenhamos que
extrair as consequências de tudo isso para pensar a clínica da singularidade, que é diferente daquela da particularidade.
Deixo esse tema aberto para desenvolvê-lo em outra oportunidade.
Mas posso antecipar algo, orientada por uma citação de Dominique
Fingermann (2018, p. 33) que me deixou pensando. Ela diz: “Uma análise é didática quando ensina ao cartel (e à Escola) algo inaudito, inverossímil por ser singular, e não apenas tributo particular do universal da
castração. O efeito didático se prova quando afeta o cartel”.
Destaco o inverossímil por ser singular, e não só atributo da particular
universal, porque me parece que está em consonância com o que Fierens
propõe. Foi uma das perguntas deixadas em nosso último simpósio: qual
é a diferença entre o singular e o particular? Um caminho se abre com essa
lógica. O singular é o que considera o não-todo fora de universo, diferente
do particular que remeteria à particular mínima do universal.
Pensar nesse jogo de particulares e universais máximas e mínimas que
Lacan estabelece apoiando-se em Aristóteles, mas subvertendo-o e introduzindo o singular fora de universo, não só lhe permite começar a pensar
a relação dos sexos e um pai lógico, mas também uma maneira de pensar
uma clínica, tal como Fierens o enuncia, que vai mais além do particular
em direção a uma clínica do singular, que é a clínica do confim.
Tradução: Maria Claudia Formigoni
Revisão: Ana Laura Prates
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PSICANÁLISE E POÉTICA1
Beatriz Maya2

Que a psicanálise tenha se interessado pela literatura, desde Freud
até Lacan, isso não é novidade para nós. Talvez, Lacan tenha se ocupado desse tema de duas maneiras. A primeira, como busca de um
saber que os escritores da literatura, em geral, poderiam ensinar à
psicanálise, considerando a estrutura do inconsciente tal como a de
linguagem, ali onde a palavra metafórica e metonímica é o material
comum para a produção. A segunda, ali onde a letra é o que interessa, mais por considerar outro aspecto do inconsciente, o real, vemos
um Lacan interessar-se pela poética dos chineses, até o ponto de afirmar, no Seminário 24: L’Insu:
Se vocês são psicanalistas, verão que é pelo forçamento que um psicanalista pode fazer soar outra coisa além do sentido. O sentido é o que
ressoa com a ajuda do significante. Mas o que ressoa, isso não chega
mito longe, é antes de mais nada frouxo. O sentido, isso tampona. Mas
com a ajuda do que se chama escrita poética, vocês podem ter a dimensão do que poderia ser a interpretação analítica. (LACAN, 19/04/1977)

É surpreendente que Lacan nos oriente pela via estranha, e até exótica
para nós, da poesia chinesa: ele tece um laço entre esta e a interpretação. Mas o que há de comum entre o ato do poeta e o do analista para
que Lacan faça essa afirmação? Já no Seminário 15: o ato psicanalítico,
na primeira lição, ele compara o ato analítico com o ato do poeta, mas,
Conferência proferida na PUC-SP, em 20 de setembro de 2019, pelo Laços Epistêmicos do FCL-SP do segundo semestre.
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AME da EPFCL, membro do Fórum Medellín e do Fórum Pereira da IF-EPFCL.
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desta vez, para distanciá-los em relação ao fazer de cada um – de qualquer maneira, vê-se Lacan interessado pela comparação dos dois atos;
enquanto no Seminário 24, todo o interesse reside em aproximá-los.
Sabemos que a clínica psicanalítica opera com a palavra, que se desdobra na associação livre e vai até a interpretação. Mas o que é que a
poesia chinesa propõe como inovador e que pode ensinar à psicanálise?
Procuremos responder um pouco essas perguntas. No contexto em que
Lacan faz sua recomendação, assinala um texto específico, A escrita poética Chinesa, de François Cheng, que faz um rigoroso percorrido pela
escrita chinesa e, entre muitas coisas, nos conta como a poesia clássica
chinesa “é toda ela canto escrito, ao mesmo tempo que escrita cantada”
(CHENG, 2007, p. 12).3
Devemos levar em conta que, na China, a poesia era uma arte da letra,
do ideograma, mas, ao mesmo tempo, pinturas que se faziam enquanto
o artista cantava: levava um ritmo e, com isso, o que se efetuava era o
estouro da significação – que se atingia combinando o que se chama
caracteres simples para obter caracteres complexos. Os poetas chineses
se propunham, com sua escrita, segundo Cheng (2007, p. 13)
[...] eliminar o gratuito e o arbitrário de todos os níveis do sistema,
um sistema semiótico que reside em uma relação íntima com o real, de
modo que não haja ruptura entre signos e mundo e, por consequência,
entre homem e universo.

Pode parecer que existe o propósito de dar sentido a todo o circundante, com o qual poderíamos questionar a proposta de Lacan sobre a
interpretação associada à poesia chinesa, dado que não é o sentido das
palavras o que interessa. Já retornaremos a isso.
Agora, há uma estreita relação entre a pintura e a caligrafia, porque em
um espaço em branco se caligrafava um poema, que não era um agregado,
senão que fazia parte dela, estabelecendo-se assim uma relação ternária:
caligrafia, pintura e poesia eram a base de uma arte completa – daí que se
chame a pintura por poesia silenciosa. A obra pictórica é a execução de
uma projeção interior, assim como na caligrafia existe ritmo, a partir do
chamado “sopro vital”. Quer dizer, não se trata de copiar o circundante,
3

Todas as traduções de François Cheng neste texto são de nossa autoria.
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trata-se de criar à maneira do Dao ou Tao que tem um duplo sentido: por
um lado, a via, por outro, o falar. Cheng (1998-1999), em um dos artigos
nos quais nos fala de sua relação com Lacan, sugere que, talvez, este seja
um dos pontos que mais interessou a Lacan, dado que se faz um jogo homofônico, em francês, desses dois sentidos, a Via e a Voz (la Voie, la Voix),
mostrando sua relação com algo central para a psicanálise.
Mas a letra não somente tece um laço direto com a poesia e a pintura, senão também com os mitos e a música. Assim, não se tratava de
uma linguagem denotativa que descrevia o mundo, senão como “uma
representação que organiza as relações e provoca atos de significância”
(CHENG, 2007, p. 16). Então, na China, as artes não estão divididas.
Um artista se dedica à prática tríplice poesia-caligrafia-pintura, como
uma arte completa na qual se exerce o que Cheng chama por todas as
dimensões de seu ser: canto linear e figuração espacial, gestos de encantamento e palavras visualizadas.
Já sabemos do interesse de Lacan pelo tema da letra e da escrita, sobretudo ao final de sua vida. Da letra, ele mesmo disse que é a borda do
furo no saber, ou litoral entre saber e gozo, no Seminário 18, lição de 12
de maio de 1971 (LACAN, 1971/). Mas, já no Seminário 22: RSI, a letra
é o termo com o qual se define o sintoma. O tema possui tantas arestas,
que hoje somente poderei tomar algumas para ir construindo o caminho
que me leve ao encontro do que Lacan chama de (o grão) ponto nodal do
texto.
A caligrafia na China é uma arte maior, ali onde o poeta descobre “o
ritmo de seu ser profundo”, diz Cheng:
A espessura e a elasticidade dos traços, suas relações contrastadas e equilibradas, permitem-no expressar os múltiplos aspectos de sua sensibilidade:
força e ternura, impulso e quietude, tensão e harmonia. Ao obter a unidade
de cada ideograma e o equilíbrio entre os caracteres, o calígrafo, à medida
que expressa as coisas mesmas, alcança sua própria unidade. Gestos imemoriais e sempre retomados, cuja cadência, como em uma dança com espada,
se plasma instantaneamente à mercê dos traços, traços que se lançam, que
se cruzam, que voam ou se afundam, que ganham sentido e agregam outros
sentidos ao sentido codificado das palavras. Cabe, de fato, falar de sentido no
que toca a caligrafia, porque sua natureza gestual e rítmica de nenhum modo
permite esquecer que opera com signos. Durante uma execução, o calígrafo
sempre tem, de algum modo, em mente, o significado do texto. Por isso, a
escolha de um texto nunca é gratuita nem indiferente. (CHENG, 2007, p. 18)

89

Psicanálise e poética

Não eram traços qualquer, tinham ritmo, o calígrafo traçava e gesticulava e isso tinha uma função sagrada. Assim, a procura por uma
palavra-chave que iluminava o poema inteiro, revelava um mundo oculto. Então, o poeta interpretava e seu trabalho era encontrar a palavra
precisa. Não é essa a tarefa do analista, na busca de revelar um real,
um fragmento de real? Contudo, embora o analisante acredite poder
encontrar a tal palavra precisa, o único possível é o encontro com um
gozo opaco que não se pode dizer, mas que se pode chegar a revelar
como decantação possível na experiência do passe. No Seminário 24 que
citamos, L’Insu, Lacan fala do real em termos de ser o que não cessa de
não se escrever, mas acrescenta que “... o real, é o possível esperando que
se escreva” (LACAN, 08/03/1977). Como se pode escrever um real? Talvez, uma das maneiras seja com um significante novo, do qual ele fala
nesse seminário, como criação do sujeito. Também, nos diz ali que “o
real comporta a exclusão de todo sentido” (LACAN, 08/03/1977). Assinala um paradoxo, posto que essa definição do real é contrária à prática
analítica, já que esta se baseia nas palavras que visam a um alcance, e
é evidente que se trata de alcançar um real. Podemos conjeturar que,
como na poesia, onde a palavra perde seu valor de uso, aí justamente
pode-se alcançar um real.
É por isso que Lacan convoca o ato do poeta, o qual define como uma
façanha: porque consegue que o duplo sentido das palavras esteja ausente,
substituindo o sentido ausente pela significação sobre a qual esclarece não
ser o que se crê. É um termo empregado por um uso muito específico, o
que quer dizer aí é vazio, um termo vazio. Lacan nos leva, em seu texto,
a uma pergunta que, na verdade, poderíamos ler como uma afirmação:
“Por que alguém não inventaria um significante novo; um significante
novo, por exemplo, que não teria, como o real, nenhuma espécie de sentido?” (LACAN, 17/05/1977). Essa é a via em direção ao real. Assim, o
ato do poeta é inspiração para o ato do analista. Vale esclarecer que um
significante que não teria nenhuma espécie de sentido é o que Lacan definira, bem antes, como (a) letra – mas levando em conta ao menos três
momentos sobre a letra. Retornarei sobre isso mais adiante.
Na China, o poema na pintura revela uma relação com o espaço e
a temporalidade particular. Para entender isso, é importante destacar
duas noções que se observam nessas práticas, “sopro rítmico” e “vazio e
plenitude”. Com relação ao sopro rítmico, uma obra autêntica deve absorver o homem na corrente vital universal, sendo o que anima a obra –
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por isso, o ritmo é tão importante. A oposição vazio-cheio é uma noção
fundamental da filosofia chinesa, e na pintura se encontra como espaços
habitados e desabitados, espaços pintados e espaços em branco, entre os
traços soltos ou quebrados e os traços plenos.
Executar uma pintura ou caligrafia é um exercício espiritual que conecta os opostos, mundo interior e exterior, sujeito e objeto, o visível e
o invisível, mas com uma transformação circular. O vazio introduz o
infinito e o sopro rítmico que anima o universo. Todas essas explicações encontramos em A escrita poética chinesa, de François Cheng, mas
em seu artigo já mencionado, Lacan e o pensamento chinês, ele também
aporta algo mais claro sobre essa questão, destacando, em sua discussão
com Lacan, a ideia do “sopro, esta entidade dinâmica, capaz de engendrar a Vida, ao mesmo tempo que o espírito e a matéria, o Um e o Múltiplo, as formas e suas metamorfoses” (CHENG, 1998-1999). Esse sopro
emanaria do Tao ou vazio de origem, sendo o sopro o um. Inevitável
evocar todo o interesse que Lacan dedicou em explicar o sujeito pela via
da matemática, a partir do 0 e do 1.
Vejamos o capítulo 42 do Dao de Jing, que resume o pensamento chinês:
O Dao de Origem gera o Um
O Um gera o Dois
O Dois gera o Três
O Três produz os Dez mil seres
Os Dez mil seres se aderem ao Yin
E abraçam junto a seu peito o Yang:
A Harmonia nasce com o Sopro do Vazio Mediano
(CHENG, 2007, p. 35).

A explicação de Cheng a este poema assinala um ponto que pode nos
permitir vislumbrar uma aproximação, mais uma vez, com a psicanálise:
O Tao de origem designa o Vazio original de onde emana o sopro
primordial que é o Um. O Um se divide em dois sopros vitais que são o
Yin e o Yang. O Yang, que concerne ao princípio da força ativa, e o Yin,

91

Psicanálise e poética

que concerne ao princípio da doçura receptiva, estão virtualmente em
estado de engendrar os Dez Mil seres. Mas ao Dois, acrescenta-se o Três,
ou melhor, no coração do Dois o Três vem intercalar-se. Pois o três não é
outro senão o sopro do Vazio central. (CHENG, 1998-1999)

O interessante é que ele mostra que o pensamento chinês não é dualista, senão ternário com o vazio médio como operador. Pensamento que
se aproxima das categorias lacanianas que pensam um sujeito em três
dimensões: real, simbólico e imaginário. Agora, como opera o vazio na
poesia, que é o que Lacan nos coloca como modelo?
Cheng analisa com Lacan O Livro do Caminho e da Virtude, cap. 1, do
qual depreendem uma questão muito importante e que é algo que não
se modifica: trata-se do próprio vazio, “de onde o que é sem-ter Nome
tende constantemente em direção ao ter Nome; o que é sem-ter Desejo
tende constantemente rumo ao ter Desejo” (CHENG, 1998-1999). Detenho-me nessa interpretação, para além do que o próprio Cheng nos
diz, porque evoca uma passagem enigmática do Seminário 22, na qual
Lacan fala do furo que cospe nomes: está se referindo a uma noção de
pai renovada, na qual trata o pai como nome que vem a inserir uma
ordem, justamente a que opera o vazio central de que fala a poesia chinesa – trata-se de criar uma ordem, um equilíbrio, uma transformação
mútua entre os outros dois sopros. Deixo isso como hipótese.
A poesia chinesa se move em três eixos, lexical, prosódico e simbólico,
e explora os limites da linguagem, convertendo-se em uma das ações
mais elevadas do humano, com um papel sagrado e uma função social
eminente, quer dizer, ela tece um laço para além do estético. Distinguem-se na poesia chinesa as palavras plenas, que seriam os substantivos, dos verbos e das palavras vazias, que seriam os pronomes, os advérbios, as preposições, conjunções, comparativos, partitivos etc.
Nesses três eixos, os poetas fizeram elipses ou supressões, por
exemplo, das palavras vazias, dos pronomes pessoais, com a crença
de que introduziriam profundidade, ou seja, o vazio, porque consideram que aí se entrecruzam os signos e se intercambiam, de maneira não unívoca, multiplicando-se o sentido. Recordemos o que
assinala Lacan do fazer poético enquanto um certo paradoxo, posto
que, abolindo o duplo sentido, criam-se novos sentidos com o intuito de bordejar o real.
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Não é sem a letra que se engendra um laço entre o sujeito e o
mundo, porque a poesia se propunha a fazer coincidir o objetivo
com o discurso interior, e Cheng nos diz que: “No núcleo desta
coincidência é onde se alcança o estado fora de palavra” (CHENG,
2007, p. 52). Expressão enigmática, que, talvez, coincida com uma
das acepções da noção de Real que Lacan nos transmite. Outrossim, as relações do dentro e do afora parecem traçar a banda de
Moebius, a qual permitiu a Lacan imaginar a relação de continuidade entre esses espaços – isso não coincide com o que os chineses propõem em sua poesia? Eles interpretam o mundo, mas, ao
fazê-lo, interpretam a si mesmos. É surpreendente ver isso no que
eles chamam de “sentimento e paisagem”, como se suscitassem um
ao outro, contemplando a relação sutil do sujeito e do objeto no
que podemos chamar um co-pertencimento, conseguido com o que
chamavam de “combinação” e “incitação”, que se assemelham à metáfora e à metonímia. Em outro lugar, Lacan se surpreenderá porque os chineses privilegiam a relação sujeito/sujeito em detrimento
da relação sujeito/objeto, partindo da ideia de que todo metaforizado é sujeito (CHENG, 1991, p. 20).
Não posso omitir esta passagem de um texto de Yan Yung, citado por
Cheng, por sua beleza e pelo que tenta nos transmitir:
A poesia está feita de um material que não guarda relação com os
conhecimentos livrescos. Procura um sabor que não pode dar um
simples raciocínio. Certamente, sem passar pela leitura de muitos
livros e o domínio do raciocínio, não se pode pretender alcançar o
cume da criação poética. Importa, antes de tudo, no entanto, “não
empreender o caminho somente da razão” e “não cair nas redes das
palavras”... A poesia expressa o mais íntimo do homem. Os poetas,
com o apogeu dos Tang, estavam animados por um impulso inspirado (onde privavam a paixão e o saber). O que procuram se parece
à gazela que perfila seus córneos entre os ramos das árvores; está
plenamente presente, mas não deixa nenhum rastro tangível que
permita apreendê-la. Sua poesia tem uma maravilhosa transparência. O efeito brilhante que produz é tão inapreensível como um som
em suspensão no ar, como as cores dos objetos, como a lua refletida
na água ou a figura atrás de um espelho. Onde as palavras se detêm, o pensamento se prolonga indefinidamente. (YAN YUNG apud
CHENG, 2007, p. 112)
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Isso não evoca a experiência analítica? Será que Lacan pensa o trabalho analisante dessa maneira, auxiliado pela interpretação do analista?
O tempo sofre um rompimento quanto à lógica linear, pela via da
omissão de advérbios, sufixos e partículas modais que devem acompanhar os verbos. Mas, apesar de tudo isso, eles não pretendem simplificar
a linguagem, senão “incrementar o jogo entre o nominal e o verbal e
introduzir, implicitamente, na língua, a dimensão do vazio” (CHENG,
2007, p. 67). Algumas palavras conclusivas do próprio Cheng nos explicam melhor essa questão:
O aspecto ordenado, aparentemente estático, desta representação não
deve deixar esquecer o que se está na presença de uma linguagem dinâmica, cujos elementos se implicam uns com os outros. Linguagem
aberta, estilhaçada, que coloca em questão a relação entre o dito e o não
dito, entre ação e não ação e, no final das contas, entre sujeito e objeto.
Para os poetas, somente esta linguagem, movida pelo vazio, é capaz de
gerar a palavra na qual circula o “sopro”, e, por conseguinte, somente ele
é capaz de transcrever o indizível. (CHENG, 2007, p. 68)

Justamente, não é o indizível detrás do qual marcha o analisante?
Um indizível que cobrira com seu sintoma de maneira rebelde ao
real, um indizível que nos diferencia do poeta que busca a palavra
precisa? Também, o paralelismo, um recurso estilístico, permitia outra forma de introduzir o vazio, conseguindo impor uma nova ordem verbal, um universo em devir (porvir). Não podemos ignorar
esse assunto do manejo do tempo, se considerarmos que a interpretação analítica aponta para um sujeito em devir (porvir). Vale a pena
seguir o rastro desse recurso (percurso) para poder extrair verdadeiramente sua importância.
Por isso, essa noção de vazio convoca os analistas a pensá-la em
relação à interpretação: porque o chamado à associação livre contempla fazer, como eles, deixar que as palavras joguem seus próprios
jogos, e, talvez, como o poeta chinês, o analista permita ao analisante
que “seus signos se tornem polissêmicos, multidirecionais em suas
relações com os demais signos; e através dessas relações transparece
o sujeito, ao mesmo tempo ausente e ‘vivamente presente’” (CHENG,
2007, p. 69), tal como pensam os chineses.
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De que maneira a interpretação, à maneira da poesia chinesa, introduz o vazio central que, para Lacan, não é mais do que a causa mesma,
aquela que manca em relação ao sentido? Que palavras há de empregar
o analista e com que composição, que intervenção teria que forçar, de
tal maneira que, como para eles (os poetas chineses), o sentido se faça
estilhaçar?
No Seminário 24, antes de Lacan oferecer-nos o parágrafo que tratamos de decifrar, ele diz:
É certo que a escrita não é isso pelo qual a poesia, a ressonância do
corpo, se expressa. Mas é surpreendente que os poetas chineses se expressem pela escrita. É fundamental tomar de maneira mais precisa, na
escrita chinesa, qual é a noção de poesia. Não que toda poesia – a nossa
especialmente – seja tal como podemos imaginá-la por aí. Mas, talvez,
sentiram justamente ali algo que seja diferente, diferente do que faz com
que os poetas chineses não possam fazer de outro modo a não ser escrevendo. [...] Há algo que passa a sensação de que não estejam reduzidos
a isso, e é que eles cantarolam. François Cheng enunciou diante de mim
um contraponto tônico, uma modulação que faz com que isso se cantarole – pois da tonalidade à modulação, há um deslizamento. (LACAN,
19/4/1977)

Sendo isso o traço para esclarecer a interpretação como ato do analista, vejamos um pouco do que se trata o contraponto tônico e a modulação, posto que é o cerne que há de se isolar para pensar a interpretação.
O lu-shi é o novo estilo da poesia chinesa, que se caracteriza pela
deformação deliberada das regras. François Cheng destaca como um
de seus aspectos uma economia: diz que, aos olhos do poeta chinês
representa um “mínimo completo”. O lu-shi possui um sistema fônico,
lexical, sintático e simbólico, elementos que se sustentam e se implicam reciprocamente.
O sistema fônico é o que contempla a cadência, a rima, o contraponto
tonal e os efeitos musicais. A língua chinesa é de tons, dado que é monossilábica, e por isso a tonalidade é a que dá o valor formal à poesia;
são tons horizontais, chamados de estáticos ou planos, e oblíquos, que
seriam os dinâmicos. A combinatória desses dois é o que se chama de
contraponto tonal e que levam a um movimento inquieto no poema.
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Esse contraponto, e a tonalidade que implica, evocam a interpretação
que não se faz pela busca do significado de um dito do paciente, senão
o relançamento para novas associações, onde a homofonia encontra seu
lugar. O chiste e o lapso seriam o modelo que o inconsciente entrega
como forma de manifestação, o inconsciente linguagem, posto que é
preciso considerar o inconsciente do esp-de-um-laps, chamado real por
Lacan, marcado por alíngua. O próprio inconsciente tem tonalidades,
possui modulações, que devem ser escutadas para se operar com elas.
Mesmo assim, a poesia chinesa conta com a cesura em determinado
ponto, de acordo com o verso, mas o que interessa é o seu efeito: Cheng
a define como uma parede frente à qual vem a dar as ondas rítmicas,
produzindo pequenas colisões no ritmo. Isso não evoca uma das formas
de interpretação que Lacan propõe como a interpretação por excelência,
o corte? Essa estrutura da poesia do lu-shi poderia ensinar o que pode
produzir o trabalho analítico, porque além de seus efeitos no ritmo, a
nível sintático, tem consequências já que divide o verso em dois segmentos que se vinculam como causa e efeito. A interpretação apontando
sempre à causa do desejo, ao vazio central como diriam os chineses,
uma escansão ou corte divide o enunciado do analisante e o remete à
causa, como se estivesse escrevendo um poema à maneira chinesa.
Sem entrar nas normas da prosódia, o que François Cheng nos mostra
é que o contraponto tonal é um sistema dinâmico no qual um elemento
se desensolve e se transforma, atraindo a seu semelhante e suscitando
seu contrário segundo as regras de correlação e de oposição.
Em seu texto O aturdito, Lacan deixa enunciadas várias formas da
interpretação analítica: a homofônica, a gramatical, a lógica, o próprio
corte, todas remetidas ao vazio que o desenvolvimento de sua topologia
lhe permitiu fazer, mas, sendo esse um texto de 1972 e o seminário comentado de 1976, poderíamos pensar que, neste último, sua teoria da
interpretação avança suportada pela poesia chinesa. Em O aturdito já
tinha feito uma referência à poesia articulada à interpretação:
Afirmo que todos os lances são permitidos aí, em razão de que, estando qualquer um ao alcance deles, sem poder reconhecer-se nisso, são
eles que jogam conosco. Exceto quando os poetas os calculam e os psicanalistas se servem deles onde convém. (LACAN, 1972/2003, p. 493)
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Qual é o cálculo do poeta? Em outros seminários anteriores, Lacan
fez referência à poesia para introduzir a interpretação sob a forma do
enigma, como um semi-dizer, assinalando que nisso consiste a ética da
interpretação do analista. Também se refere ao nível em que são recebidos os efeitos da interpretação e os situa do lado da invenção do sujeito (LACAN, 1967, 26/11/1967). É uma clara referência para que o
ato interpretativo estimule a invenção do sujeito como faz o poeta, uma
invenção frente ao real.
A poesia chinesa nos mostra sua materialidade de duas maneiras, o
traço e o fonema, justamente duas arestas ressaltadas por Lacan que o
permitem não limitar a letra à escritura, senão que implica o moterialisme (LACAN, 1975/1998), onde o inconsciente tem seu apoio.
Moterialisme é um neologismo de Lacan que implica o material da
palavra, sua realidade material tal como enunciou Freud – na qual se
incluem tanto sua tonalidade quanto sua modulação. É por isso que as
ressonâncias da poesia no corpo são homólogas às ressonâncias da interpretação no mesmo corpo. Bem antes, Lacan já o havia advertido,
desde seu Discurso de Roma, que essas ressonâncias devem ser abordadas no que ele chama de a poética da obra freudiana, acrescentando que:
Não cabe duvidar de que o analista possa operar com o poder do símbolo, evocando-o de maneira calculada pelas ressonâncias semânticas
de suas manifestações. [...] Essa seria o retorno a um uso dos efeitos
simbólicos, como uma espécie de técnica renovada da interpretação.
(LACAN, 1953/1996, p. 295).

Poderes da palavra que ressoam em sua invocação. Ressoam é uma
palavra que Lacan remete à réson do poeta Ponge (LACAN, 1953/1996),
palavra sobre a qual dirá que, partindo do aparato gramatical, tem a ver
com algo que se imporá intuitivamente como ressoante e que o que se
impõe aí é o real (LACAN, 1971-1972/2012). Para que ressoe e consoe
com um corpo ali sensível. Assim, a interpretação renovada indica melhor o que acontece nesse sujeito articulado ao corpo e à linguagem, esse
parlêtre ou falasser de que Lacan nos fala em seu ensino.
Rastrear o enodamento que essa prática promove pode nos ensinar
a maneira de intervir na construção de um novo nó, que seria o final
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de análise. Então, assim como os chineses fazem um nó em sua criação, situando como ponto de partida e suporte a letra, a caligrafia e ali
onde o inconsciente real joga com o suporte material, com o lapsus, por
exemplo, com a letra, portanto, a interpretação tem de responder a isso
para efetuar um laço entre o sintoma e o real, com o que talvez, se possa
tocar este último com enodamentos diferentes, via experiência analítica.
Tradução: Leonardo Lopes, FCL-SP
Revisão: Rafael Atuati
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A GARANTIA AME1
Beatriz Maya2

1. O QUE É
É uma garantia que a Escola outorga a alguns de seus membros, os
quais “tenham dado provas”, tal como disse Lacan. E eu o cito:
I. O AME, ou analista membro da Escola, constituído simplesmente
pelo fato de a Escola o reconhecer como psicanalista que comprovou
sua capacidade. É isso que constitui a garantia proveniente da Escola,
destacada desde o começo. Sua iniciativa compete à Escola, onde só se é
admitido com base no projeto de um trabalho e sem consideração para
com a proveniência nem as qualificações. Um analista praticante só é registrado nela, no começo, nas mesmas condições em que nela se inscrevem o médico, o etnólogo, e tutti quanti. (LACAN, 1967/2003, p. 249).

Essa simples definição de Lacan deixa em suspenso o que
seria dar provas; suponho que não sejam as mesmas pelas quais tenha
sido admitido como membro de Escola, aquelas que o igualam a um
médico ou a um etnólogo; não é por ser um praticante de psicanálise
que, por isso, dá provas, nem pelo projeto de trabalho pelo qual foi
admitido. Então, o que seria dar provas de ser analista? O que é que
leva um colega a propor o nome de outro, tal como ficou consignado
nos princípios da Escola?
Conferência apresentada em 21 de setembro de 2019, nos Laços Epistêmicos do
segundo semestre na sede do Fórum do Campo Lacaniano em SP.

1

2

AME da EPFCL, membro do Fórum Medellín e do Fórum Pereira da IF-EPFCL.

101

A garantia AME

2. COMO SURGE
Essa garantia tem uma função, Lacan (1967/2003, p. 248) o diz assim:
“Isso não impede que a Escola garanta que um analista depende de sua
formação”. Que dependa de sua formação implica desenvolver o que seria a formação do analista, mas também que o que o faz analista é seu
ato; como se pode saber do ato do analista? Provavelmente através da
supervisão, mas isso não é realmente um índice; talvez pela participação
com trabalhos nas distintas jornadas que seu fórum ou sua zona organizem, talvez... mas... Não é porque se faz conhecer um pouco que é AME.
3. PARA QUÊ
Vou me centrar nesse ponto que, para mim, é o mais importante. Uma
das funções do AME assinaladas na Proposição diz:
É o que lhes proporei, dentro em pouco, como o ofício a ser confiado,
no tocante à demanda do tornar-se analista da Escola, a alguns a quem
denominaremos passadores. Cada um deles terá sido escolhido por
um analista da Escola, aquele que pode responder pelo fato de que eles
estejam nesse passe ou que retornaram a ele, em suma, ainda estando
ligados ao desenlace de sua experiência pessoal. (LACAN, 1967/2003,
p. 260-261).

Vou comentar esses dois parágrafos por sua importância quanto à garantia da Escola e, nela, a do AME. Se afinal Lacan não diz que os passadores são eleitos por um AME, mas se refere aos Analistas de Escola,
temos que saber um pouco da história da Escola de Lacan. No início,
assim foi estabelecido, posto que os primeiros AE foram nomeados por
Lacan, não pela passagem por uma experiência de passe. Eram então
analistas com Experiência, que poderiam dar conta do momento pelo
qual passavam seus analisantes.
Na Escola da Causa Freudiana, isso mudou: afinaram esse ponto, passando a ser os AME aqueles que poderiam nomear os passadores; podemos nos perguntar: por que os AE não poderiam ser também os que
nomeiam os passadores? É simples: se um AE é nomeado por sua prova
do dispositivo do passe e não por sua experiência, é provável, e o temos
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visto em nossa Escola atual, que sejam pessoas sem muita experiência
clínica, ficando esta conferida aos AME, que seriam os únicos que podem responder por este ponto.
Então, uma das funções ou responsabilidades de AME é nomear passadores, peça chave na experiência do passe. Isso implica que a Escola
cuide, por meio de seus dispositivos, das nomeações de AME, razão
pela qual há todo um procedimento para a escolha. Agora, bem, Lacan
nos diz que o Analista que nomeia o passador pode responder se estão
no passe ou se retornaram a ele, o que nos sugere várias perguntas ou
precisões. Nesse momento, Lacan pensava o final pelo atravessamento
da fantasia com a equação desejo do analista, que implicava o “des-ser”
do analista e a destituição subjetiva, indicando ao analista que essa era
a medida para saber se seu analisante passava por ali, mas depois disso
há outras propostas de final que se aproximam mais a tocar o real, e não
somente vislumbrá-lo através da janela da fantasia.
A outra pergunta é: o que Lacan quer dizer com retornar ao passe?
Assunto enigmático, que deixo para que discutamos a partir da maneira como vocês o tenha compreendido. Por agora posso aportar o que
Ricardo Rojas disse em uma das Atas do III Encontro de Escola. Ali,
argumenta que o tempo lógico do passe tem três passos: o primeiro, que
seria o do passador, o segundo, que tem a ver com o final, e o terceiro, o
atravessamento do umbral da porta do analista com a queda do sujeito
suposto saber. A proposta de Ricardo Rojas é que esta fase alude a que
seja possível um desmentido do final e que se retorne à análise. Ele se faz
muitas perguntas acerca do porquê dessa possibilidade.
O que, a mim, fica claro sobre esse enigma de Lacan é que teria havido
um movimento para adiante no analisante e um retorno, e o que há no
intervalo não sabemos, talvez o passe possa nos dar resposta disso, posto que muitos de nossos passadores são passantes depois.
Seja qual for a ideia de final em Lacan, segundo o momento de seu
ensino, não podemos perder de vista o objetivo último do assunto: o que
se põe em jogo no passe. Se afinal se trata de dar conta do desejo do analista, desejo, como todo desejo, inominável, somente dedutível como
um dizer a partir dos ditos de um passante e reeditados pelos passadores no testemunho do passe, considero que, se não se o confunde com
um anseio consciente de desempenhar um ofício, o desejo há de passar
pelo mesmo desfiladeiro do final, ou seja, o desejo do analista tem con103
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tato com o real. A partir disso, deduzo que o AME há de saber se seu
analisante está no momento do passe, o que o tornaria sensível a poder
recolher e transmitir o dizer do passante. Todo AME há de se confrontar
com algo que considero estar do lado do ato; refiro-me àquilo que lhe
permite optar por um ‘sim’, quando entrega o nome dopassador, homólogo, mas não igual, ao ‘sim’ do cartel do passe.
Não se trata de um cálculo consciente, seguindo uma lista de prescrições; é uma aposta a priori de um a posteriori que se demonstra na
análise, que há de continuar mais além da designação. Em minha experiência, com dois dos vários designados, fiz a aposta que logo reverti,
antes que fossem sorteados, porque o que se seguiu em suas análises
demonstrou um retrocesso. Em um dos casos, me pareceu que uma inibição no falar fazia impedimento para a transmissão do testemunho;
no outro caso, decidir participar de uma instituição criada como dissidência do Fórum o situava completamente fora da experiência que faz
o coração de nossa Escola. Creio que o AME deva estar revisando suas
designações a partir do trabalho que seus analisantes fazem; por isso
deve atualizar sua aposta.
Com relação ao trabalho do passador em sua própria análise, mais
além do momento de sua designação, é importante recordar que ser designado diz de um momento de passe, mas não de haver terminado sua
análise. O próprio Lacan o deixa assinalado como um mal-entendido
quando diz: “função do passador: ela não constitui nem uma promoção, nem mesmo a sanção de que uma análise tenha sido realizada com
sucesso, mesmo que fosse somente pelo analista que apresenta o mesmo”.(LACAN, 1969/2011, p. 74).
Vejo que o passe produz um efeito em alguns de empuxo ao fim, como
se diz na Colômbia, aos trancos, dando passadas ou passos largos que
saltam os pontos centrais; há um afã do fim que antecipam com respostas em cartéis ou leituras pessoais sobre final de análise, com o que
chamo de gulodice3 pelos testemunhos de AE, o que revela uma idealização do passe e da nomeação, deixando entrever um afã de certo reconhecimento pela via de um título de Escola que, à minha maneira de ver,
é mais para a Escola mesma do que para ser portado como estandarte
pelos possíveis nomeados. Dominique Fingermann diz, na Wunsch:
3

Engolosinamiento, no original, em espanhol. (N.T.)
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O paradoxo do passador decorre sem dúvida da duração do momento do passe, em que alternam como uma porta que bate o impasse e o
passe, a angústia e o sinthoma por vir, momento paradoxal do ato em
potência: esse tempo desconfortável é o tempo do passador. (FINGERMANN, 2011, p. 13).

Paradoxo que surge posto que o passador está no passe e na análise e,
no entanto, pode escutar o passo do passante. Entretanto, ainda lhe falta
um advir de seu sinthoma; ele somente pôde vislumbrar o caminho do
real, o mesmo que o passante lhe conta de seu percurso e que ainda lhe
resta, a ele, por fazer.
Pergunto-me como não converter em um checklist o que Dominique
tão lucidamente recorda sobre o que o passador tem de fazer em seu
ofício e que, para tanto, tem de ter em conta o AME para designá-lo.
Refiro-me ao que o passador deve escutar e entender a demonstração
do passante, reconhecer os momentos cruciais, as soluções de descontinuidade, as passagens de angústia produzidas, a evidência da fantasia,
os cortes do analista que põem fim à solução de continuidade que é a
transferência, o que deve impressionar suficientemente sua placa sensível, como diz Dominique (2011, p. 13), e muitas outras coisas mais a se
considerar. Parece-me que ela propõe algo que, por sua experiência no
CIG, pôde deduzir a posteriori, e não algo que se teria que considerar a
priori. Um checklist que poderia ser o fundamento de alguns testemunhos também, fazendo do passe não um ato, mas uma ação que responderia a uma demanda explícita de acordo com uma doxa específica. É
como entendo o que Lacan diz em uma nota de 1974:
Não basta que um analista acredite ter obtido o fim de uma análise,
para que, de analisante que chegou a este termo, por tê-lo, ele mesmo,
elaborado, se faça um passador. O fim de uma análise pode ter feito
somente um funcionário do discurso analítico. É o que acontece frequentemente hoje. (LACAN, 1974/2011, p. 79).

Nota dirigida aos AME precisamente, que foi lida por parte de alguns
colegas como a prova cabal de que Lacan não espera para o passe o fim
da análise. É muito evidente que ele está falando não do passante, mas
do passador, aquele que um analista pensa suscetível de ser designado
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porque chegou ao final. A pergunta é sobre o que queria dizer ser um
funcionário do discurso analítico; diria que se trata do analista que
põe em função o discurso mesmo em outros que serão seus pacientes,
com o que o seu momento de “placa sensível” terá passado; já não é
possível situá-lo no lugar do passador, ele já passa à poltrona do analista. No entanto, Lacan não nega a esse analisante a possibilidade de
ser passante. “O funcionário não é necessariamente indigno do passe,
onde ele testemunharia seus primeiros passos na função: é o que tento
coletar” (LACAN, 1974/2011, p. 79). Se já não é digno de ser passador, é digno de ser passante para testemunhar de um saber com “Um
risco: é que esse saber, ele terá que construí-lo com seu inconsciente,
isto quer dizer, o saber que ele encontrou, crescido em seu próprio eu,
e que talvez não convenha à referência de outros saberes” (LACAN,
1974/2011, p. 80). Frase que atesta que, se bem o analista é produto de
sua análise, não é nem com e nem pelo saber obtido de seu inconsciente que poderá oficiar. Ademais, é claro que os mesmos AME psicanalistas oficiantes do discurso bem podem ser dignos de participar como
passantes na experiência.
Tudo isso renova a pergunta sobre o que não hesito em qualificar
de ato, a eleição de um passador, um ato que pode ter efeitos de interpretação ali onde um paciente se detém no redemoinho do gozo
para não avançar até o ponto onde o horror necessário é a ponte ao
real. Uma designação pode permitir avançar um pouco mais além,
é a prova que só a posteriori se pode verificar. Algum passador o
demonstrou a mim, quando a recepção do testemunho que o passante lhe entrega remove todo o andaime de sua própria experiência, sendo tocado no mais íntimo; faz-se possível um passo a mais,
não sendo o último; participar da experiência lhe permite efeitos em
sua própria análise. Também é um “ato de decidir-se” a designar, se
afinal essa expressão é empregada por Lacan em seu Seminário O
ato psicanalítico (LACAN, 1967-1968, não editado), mas referido a
quem faz o ato de submeter-se a uma análise, pondo em jogo o que
ele chama a evidência, para o caso de um analisante ou de um analista, quando o ato implica instalar-se na função; aqui, se trata do ato
de por em evidência que há um sujeito em um momento de passe. O
assunto é que, nos dois exemplos anteriores, o ato corre por conta de
quem se decide a ser analisante ou analista, implicando-se somente
a si próprio em seu ato, enquanto o ato de designar um passador
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implica dois: o AME e o designado. O que traz como consequência
que o designado já não será o mesmo, algo se modifica em sua relação à análise, à Escola, e o que é mais importante, ao real, quando
sua designação é vivida não como reconhecimento algum, mas como
simples possibilidade de uma escuta do real.
Saber, então, como designar um passador fica por conta e risco do
AME, de um juízo íntimo sobre o momento de seu analisante, juízo
que talvez não se possa enunciar de maneira articulada sem correr
o risco de se converter em prejuízo, o que não é mais que um “não
penso” para que o analista esteja ali. No entanto, tem que saber algo,
Colette Soler propõe:
Concluo, portanto, que para designar um passador, tarefa dos AME
em nossa Escola, é preciso ter-se uma ideia de qual é o problema típico
da fase final da análise, além dos problemas particulares que cada analisante se empenha para resolver em sua análise. (SOLER, 2011, p. 5)

Saber do final permitirá “identificar” o que ela chama de “turbulência”
no possível passador, que descreve como “o tormento, o luto, ou o regozijo inquieto da fase final ainda não terminada” (SOLER, 2011, p. 3).
Dedicar-me nestas páginas a pensar uma das funções do AME, a designação de passadores, responde à ideia que tenho de uma garantia
que a Escola outorga, como disse no início, àqueles que tenham dado
provas. A prova que corresponderia a ter passadores implica um bom
tempo de oficiante do discurso, o necessário para levar seus pacientes
a esse momento crucial que lhe permita discernir se em algum deles
há um passador. Para isso, é prudente que a Escola averigue suficientemente que tenha havido um tempo de decantação que possa ter tornado
alguém suscetível a designar um passador. O AME não somente deveria
portar a extensão mas deve, sobretudo, portar a intensão.
Tradução: Maria Laura Cury Silvestre.
Revisão: Luiz Guilherme Coelho Mola
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A TRANSMISSÃO EM PSICANÁLISE1
Jorge Chapuis2

Transmissão
O assunto da transmissão é central na psicanálise por vários motivos...
1- Desde sua invenção estava em Freud a aspiração de que a psicanálise fosse tida em conta no campo da ciência. Creio que com Lacan
tenhamos deixado de lado pretender que a psicanálise seja uma ciência.
Mas mantemos absolutamente nossa autoexigência de que seja rigorosa
e, nesse sentido, muito pelo contrário, temos a vocação de empregar todos os elementos que o pensamento humano mais ou menos associado
à “ciência” conseguiu elaborar.
2- Desconfiemos daquilo que sob o significante “ciência” querem nos
fazer engolir. Já sabemos... a experiência reprodutível em laboratório, a
questão do sujeito observador, do objeto de uma ciência e seu sujeito
etc. De minha parte recuperaria a inclinação popperiana sobre o falseável, mas para demarcar, para deixar a esta “ciência” sem sujeito com o
que lhe cabe, para relaxarmos sobre o tema e ocuparmo-nos do que é
nosso. Porque nosso é o “sujeito da ciência”, justamente isso que as ciências necessitam descartar para realizar seu trabalho.
O que queremos transmitir?
Por quê? A experiência analítica, claro. Mas ela ocorre no “segredo” de um consultório, entre “dois”, um deles sabendo que o “dois”
Conferência proferida no Laços Epistêmicos na sexta à tarde, do dia 28 de junho de
2019, no FCL-SP.

1

2

Analista praticante da EPFCL, membro da EPF-Fórum Psicanalítico de Barcelona.
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é inacessível, materializado pela impossibilidade de inscrever a relação/proporção sexual. Não é que “dois” não se relacionem, mas não
se incorporam do modo que nosso intelecto concebe ou desejaria a
relação entre dois.
Podemos falar da experiência analítica, mas não transmiti-la.
Certo? Hummmm... Depende, depende obviamente do que entendemos por transmitir... Problemas do falar... Conseguimos
reproduzir a experiência, com o que sabemos que “algo” se transmite. Mas o quê?
Temos o passe... Claro que aí se transmite, supõe-se que atesta
que foi construído um analista que é convocado a dizer algo sobre
os pontos cruciais da psicanálise. Ou seja: se espera que transmita
algo...
De cada um de nós se espera que transmita... falamos de ensino,
muito pomposo para meu gosto.
Esta breve introdução para comunicar algo do que penso sobre
este tema...um certo marco de contexto.
Não darei mais voltas.
Tenho claro que o que interessa não é transmitir um saber (se se
entende de maneira standard de algo que signifique algo).
Interessa transmitir o discurso analítico. Quer dizer: a possibilidade de uma forma de vínculo. Mas não se trata de alguém que entrega
uma informação a outro. Incorpora-se por uma prática que, se se
obtém êxito, modifica o sujeito da experiência.
Tanto o transforma que já tão somente lhe cabe re-produzir este
discurso, ainda que tão pouco o modifique, que o reduz a seu fantasma e seu sintoma. E, se consegue bons controles, pode ser que os
mantenha na linha. Ou seja, fazem falta psicanalistas.
Mas o fato de que sejamos sujeitos da ciência nos permite investigar o campo em que nos movemos, dotá-lo de uma lógica (no sentido mais amplo que possa dar), interrogarmo-nos sobre a experiência
analítica, de que trata, como funciona...
Responder é tentar revelar, comunicar as estruturas, as formas, a
conformação do campo em que estamos imersos. Fazer hipóteses e
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confrontá-las com a experiência desse campo em que todo o tempo
estamos preenchendo com metáforas.
A aposta lacaniana
A proposta de Lacan é fugir da metáfora sabendo que sempre se cai
nela. Para isso, a matemática é idônea, porque inventa estruturações
vazias de conteúdo. E a topologia é fundamental. Revela a estrutura
e ao mesmo tempo a mostra. Oferece imagens que conseguem nos
cativar ao mesmo tempo que nos enfrentam com os paradoxos da
própria estrutura.
Tentarei mostrar como Lacan enfrenta o desafio de transmitir um
momento de nossa experiência. Também como a estrutura posta à
luz pode permitir, já desprendida de sua primeira aplicação (podemos dizer, metáfora), pode explicar outros desvios da experiência.
Trago alguns significantes que iremos manejar para ajustar algo do
contexto desde o lado que se convencionou chamar “formalização”...
ainda que seja discutível...
Topologia: estrutura/relação de elementos.
Escrita/Álgebra: a maneira de escrever a estrutura. A álgebra não
é mais do que uma série de letras com normas que regulam como é
correto escrever. É uma linguagem que não comporta sentido nem
significação... poderíamos dizer que está vazia. Na realidade, fala da
estrutura ainda que quando a lemos já estamos dando uma “interpretação” (assim se chama em informática).
Números: aqui estão implicadas muitas coisas, conjuntos tipos
e classes, infinito, Aleph, o número cardinal e o ordinal, o número real, o contínuo, a compacidade... Mas... devemos ter em conta
que o nosso interesse está na estrutura topológica desses conjuntos
numéricos. O número áureo. Sem.15, Sem.16, Sem.17 (discursos),
Sem.18 (não-todo/fórmulas da sexuação) Sem.19 (infinito, um,
dois e três...)
Noção de ex-sistência: a noção de interior/exterior revela-se deficiente para o que encontramos na clínica. Por um lado, é ambígua porque
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depende de como se concebe o objeto sobre o qual se aplica. Deve sua
rigidez à concepção esférica, à herança da filosofia e à lógica de classes
e é incapaz de dar conta de algo excluído e ao mesmo tempo central
no sujeito da psicanálise (do inconsciente). Momento de eclosão desta
noção (Sem.7/Sem.8).
Superfícies: são as primeiras grandes estrelas da topologia
lacaniana. Fascinam, iluminam e deslumbram... Em particular
algumas superfícies singulares (Sem.9). O particular de
uma superfície é que possui duas dimensões. Permitem-nos
definir a forma de relação de duas variáveis/conceitualizações
absolutamente díspares entre si. O Aturdito resume grande parte
de suas elaborações em termos de superfícies de duas variáveis:
demanda/desejo e explicar as noções do momento: interpretação,
fantasma, corte, final de análise. Voltaremos a nos encontrar
com as superfícies nos últimos seminários: Sem.24 (combina Bo/
Subtoro); Sem.25 (idem); Sem.26 (combinatória sub-nós). E por
fim seu encontro com Jean-Pierre Petit (reversão da esfera e plano
projetivo/SupBoy/fantasma fundamental).
Nó: enodamento, laço, cadeia, trança. Lacan encontra um instrumento (pouco investigado formalmente em sua época) capaz de
transmitir as relações estruturais (agora do falasser) que afloram na
experiência analítica. Procura-se abordar o real, a gestão dos furos.
Sem.19 (aparece Bo-três); Sem.20 (rodelas de corda); Sem.22 (RSI);
Sem.23 (Bo4).
Tomo o assunto desde O Aturdido que me ocupou bastante. Lacan
diz expressamente:
Esta exposição deve ser tomada como a referência – expressa, ou seja,
já articulada – de meu discurso no ponto em que me encontro: contribuindo para o discurso analítico.
Referência que nada tem de metafórica. Eu diria: é do estofo que se
trata, do estofo próprio desse discurso – se, justamente, isso não equivalesse a cair na metáfora. (LACAN, 1972/2003, p. 472)

Recordemos este momento. Ainda não havia investigado o nó
borromeano. É bem conhecido que na lição de 9 de fevereiro de
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1972, na metade do Seminário 19, comenta que lhe “entregaram” o
nó borromeano. O atribui à relação entre demanda, recusa, oferta
(1971-72/2003, p. 89): “nesse nó que hoje propus, cada um adquire
seu sentido somente a partir dos outros”. O Aturdido está datado de
14 de julho de 1972. Sem dúvida é um ponto de inflexão, um certo
fechamento da topologia de superfícies, que em breve retomará no
Sem24 para integrá-la à topologia borromeana.
O Aturdido diz muito... é necessário decifrá-lo. Seu discurso não
é outra coisa que o discurso analítico. Quer mostrar como está articulado por “dentro”, ou seja, como se articulam as concepções que
acarreta. Pensa que “seria factível fazê-lo com uma pura álgebra
literal” para não cair na metáfora. (Penso claramente que as letras,
os matemas tampouco são a estrutura, mas concordo que nos distanciam mais do engano da imagem.)
O “estofo” do discurso psicanalítico não são as superfícies em si,
as linhas etc., isto é, as imagens às quais recorreu ao longo de sua
exposição topológica (por isso este livrinho que escrevi tem por
subtítulo “Um abuso imaginário e seu mais além”), mas as relações de estrutura que a topologia é capaz de descrever. Reconhece
que caiu na metáfora ao se fazer imagem, mas também que isso foi
necessário com a finalidade de “me fazer entender” pelos psicanalistas.
Essa dupla posição é paradoxal – por um lado, desvaloriza o aspecto “metafórico” da topologia e, por outro lado, o considera necessário para a transmissão da psicanálise – e pode ser rastreada
em múltiplas ocasiões ao longo de seu ensino, especialmente nos
seminários.
Desde o Seminário 19 vem fazendo desenhos; continuará a fazê-los.
Mas neste texto (O Aturdido) decide não fazer nenhum. A aposta é descrever a estrutura. Parece dizer: “se faço desenhos os conduzo à confusão, se faço signos algébricos não me entenderão nada: tento dizê-lo”.
Quando me deparei com O Aturdido tampouco entendia nada, sobretudo dessa parte topológica. Dava-me conta de que era como um
resumo já bem estabelecido dos 10 anos anteriores (1962-1972), mas
era muito obscuro. Apostei em dar imagens às estruturas que ele relata.

113

A transmissão em psicanálise

Um exemplo: o cross-cap:

Qual é a confusão? Sabemos que é uma superfície de uma só face
etc., etc... Mas qualquer representação “oculta” que a particularidade do
cross-cap está em cada ponto da superfície: a todo momento, em cada
ponto há uma só face e a ficção de que existem duas. Que essa linha de
cruzamento é também ficção imaginária, que não há linha.
A representação separa em duas partes o paradoxo, a parte entrecruzada e a parte “esférica”, mas é pura ficção. Como o fantasma: não há
sujeito barrado ($) e objeto a separadamente.
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Nessa época, o final de análise está teorizado como atravessamento do
fantasma. Avanço rapidamente e se quiserem depois discutimos... O crosscap é a estrutura do fantasma, conhecemos algo de como está encarnado,
mas fundamentalmente adquirimos a estrutura... algo disso deveria se
escutar em um passe. Nessa época era o que conduzia a uma nomeação.
Dizer, decifrar, representar
Aprofundemos um pouco mais... Um exemplo para mostrar a pirueta
de Lacan para “dizer” uma estrutura que é enganosa, mas que ao “se
apresentar” pode transmitir algo de um funcionamento que entendemos como paradoxal devido à nossa “imbecilidade”.
Há que “decifrar” esse “dizer” porque esse texto não vem acompanhado de
nenhum desenho ou formulação algébrica, excetuando-se as fórmulas da sexuação, que escrevem os lugares da exceção e do desfalecimento da função fálica.
Tomemos este parágrafo:
Mas falemos do fim da análise do toro neurótico.
O objeto (a), ao cair do furo da banda, projeta-se a posteriori no que
chamaremos, num abuso imaginário, de furo central do toro, ou seja, naquele em torno do qual o transfinito ímpar da demanda resolve-se pela
volta dupla da interpretação. (LACAN, 1972/2003, p. 488)
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Temos objetos: toro, banda, objeto a, dupla volta, transfinito da demanda.
Temos as operações: finalizar, cair, projetar, resolver-se.

Façamos uma hipótese topológica que tenha sua lógica...
Toro, banda, objeto a.
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O neurótico estrutura sua demanda e seu desejo como um toro. Assim
ele se apresenta na entrada da cena analítica.
Como é esse toro neurótico? A estrutura da neurose é um toro constituído pelas voltas da demanda. O que fazem essas voltas? Enroscam-se
ao redor de algo. De quê, de algo que está aí?
No Seminário 9 (a partir da aula 14) há uma certa localização do objeto a no furo central do toro que aparece em:
Os dois toros entrelaçados: relação do sujeito com o Outro, demanda
do sujeito organizada pelo desejo do Outro. Sujeito da demanda e do
desejo: disposto à experiência analítica e à interpretação.
Interpretação: dupla volta em torno do desejo e demanda ímpar...
E quantas voltas dá a demanda?
Tantas quantas sejam necessárias para que o corte feche as duas voltas
do desejo e se produza a emergência do sujeito.
Por que duas voltas do desejo? Bem... todo aturdido trata disso, porque são necessárias duas voltas para registrar que houve um dizer esquecido por trás dos ditos.
“Que se diga fica esquecido por trás do que se diz em o que se ouve”
(LACAN, 1972/2003, p. 449).
Uma primeira volta de apresentação e outra de re-presentação, o analisante está quando se apresenta como significante e mal aparece o sujeito quando uma segunda re-presentação do significante o faz emergir
como sujeito dividido ou barrado.
Não entro no assunto da demanda transfinita ímpar (é de uma topo-lógica avassaladora) e na sutileza da banda de Moebius (sujeito barrado) como puro corte ou como pura borda retorcida.
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Então, mediante a “interpretação”, as voltas da demanda, depois de
haver dado duas voltas ao redor do furo central, se fecham produzindo
um corte. Um corte sobre a superfície tórica.
Este sujeito barrado moebiano (Lacan fala da “contrabanda do sujeito”) tem duas faces mas em continuidade, as duas caras que constatamos são um fenômeno local, é superfície retorcida, torcionada. E evanescente... Lacan insiste nisso, a banda pode reduzir-se a seu próprio
corte de uma volta, também a sua própria borda de um oito interior.
O oito interior apresenta uma torção, é uma linha no espaço que, se
queremos representá-la em um plano, somos obrigados a desenhá-la
cruzando-se a si mesma. Portanto, está relacionado com os nós, com o
unidimensional imerso em um espaço de três dimensões etc.
Essa subjetividade tão evanescente de puro significante adquire algo
de substância com um “suplemento” para manifestar-se em sua “verdadeira” estrutura.
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O sujeito barrado “solto” se adere a um “recorte esférico”, um suplemento para a sua contra-banda.
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Duas superfícies muito diferentes, uma na qual todos os pontos estão
em conexão e outra que funciona muito bem em termos de lógica binária e desconhece outra possibilidade.
Costurando a borda de uma banda de Moebius e uma rodela esférica,
temos um cross-cap.
Por que uma rodela esférica? Porque é necessário pelo menos um
ponto onde se sustente uma fixação/ficção do verdadeiro. O esférico
fixa e sustenta essa ficção, a lógica com a qual nos movemos por nossa
civilização. Uma lógica universalizante.

Quando o sujeito barrado se apresenta aderido a um “recorte” esférico
– uma fixação/ficção do verdadeiro – no encontramos na presença do
fantasma fundamental, estruturado como o cross-cap.
A (a)esfera, plano projetivo, cross-cap, essa superfície ou estrutura na
que se pode muito bem ser elucidada por dois tipos diferentes de corte,
justamente de uma ou duas voltas...
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Quase no final de sua vida (1979), Lacan tem outro encontro com a
topologia de superfícies singulares, precisamente com o motivo do “fantasma”, com o esférico e o a-esférico. A reversão da esfera, a superfície de
Boy (outra versão do plano projetivo), depois de ter recuperado o “toro”
como elemento fundamental para fundir a concepção borromeana dos
três registros e a topologia de superfícies.
Voltemos para aquela frase...
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Estamos em 1972 e sem dúvida corresponde à teorização sobre o final
que encontramos exposta na Proposição de 9 de outubro..., ou seja, em sua
proposta para o passe. Digamos que se trata do passe clínico, porque Lacan já introduz aqui no Aturdido uma via a mais na cura: o tempo que vai
do atravessamento do fantasma à queda do objeto a. Essa via fica situada
como o tempo do luto que o analisante tem que fazer de sua relação com
o analista na medida em que este representava o objeto causa de desejo.
Poderia situar-se o atravessamento do fantasma (e final de análise, segundo a concepção desse momento e nesse texto) quando se produz na (a)
esfera (a estrutura, o fantasma) o corte em duplo laço que separa a rodela
esférica (o objeto a causa de desejo) da banda de Moebius (sujeito barrado
em seu evanescimento). Esse corte é, por sua vez, a borda do $ e do objeto a.
Podemos imaginar então que a rondelle “se projeta” no furo do toro,
situando-a assim “por abuso imaginário” no furo central do toro. Também pode imaginar-se que as voltas da demanda conformam esse furo
circular em torno do qual giram enquanto dão “a dupla volta da interpretação” em torno do furo central, terminando com o primeiro transfinito: “o transfinito ímpar da demanda”.
Mas isso é uma percepção, como havia dito, do toro visto de fora. O
objeto a não está no furo central do toro, nem em nenhum outro lado
do toro, ainda que se o possa imaginar como estando aí onde o havia
situado em a Identificação.
Tradução: Camila Andrade Alvarenga
Revisão: Luís Guilherme Coelho Mola
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O IMPOSSÍVEL DO GRUPO
PSICANALÍTICO E O POSSÍVEL
NOS FÓRUNS1
Jorge Chapuis2

O título desta intervenção não é invenção minha. A proposta me pareceu interessante porque contém na primeira parte uma afirmação, digamos uma asserção, impossível de refutar e bem interessante de trabalhar.
A princípio, podemos declinar da primeira afirmação, uma vez que implica em si mesma várias declinações dependendo de como é entendida.
1. É impossível que exista grupo psicanalítico. Um impossível forte,
desmentido pela realidade... existem grupos psicanalíticos, e como existem!... há um monte deles.
2. É impossível que as agrupações psicanalíticas façam grupo. Depende do que entendemos por grupo.
3. Nos grupos psicanalíticos há algo de impossível. Mas claro!!! Nesse
sentido o impossível não se submete à afirmação, já que sempre há um
impossível. Desde o momento em que se define um campo qualquer,
organizado por qualquer um dos 4 discursos, o impossível já está aí.

Conferência apresentada no Fórum do Campo Lacaniano em SP, em 29 de junho de
2019, pela manhã, na atividade Laços Epistêmicos do primeiro semestre.

1

Analista praticante (AP) da EPFCL e membro da EPFCL-Fórum Psicanalítico de Barcelona.

2
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Sustentemos como condição de contexto que falamos dos grupos psicanalíticos constituídos como associações, por exemplo, nossos Fóruns,
colégios clínicos, federações, escolas..., deixando de lado grupos de estudo, cátedras, cartéis, centros de pesquisa, editoras etc.
Impossível
Nesse sentido, convém retomar um texto que Michel Bousseyroux expôs
aqui em São Paulo em 2013. Está registrado em seu livro Penser la psychalyse
avec Lacan, marcher droit sur cheveaux . Eu o tenho bastante presente porque
algumas semanas atrás estava terminando de corrigir uma tradução para o espanhol para publicar nas edições S&P.
Podemos tomar o impossível de Freud sobre os três ofícios (ensinar, governar,
analisar), o da lógica modal, o da seta superior dos discursos lacanianos (do
agente/semblante ao Outro) ou os 12 impossíveis da ciência de Navla Farouki,
J.‐M. Alimi, G. Dowek, L. Rolland, P. Avocat (ilustrador) – “Quand la science a
dit... c’est impossible”.
Se há impossíveis por todos os lugares, por que nos preocupa tê-lo dentro de
nossas associações?
Talvez porque não consigamos incorporar a fatídica inacessibilidade estrutural do 2 (não se pode mais que percebê-lo, enunciá-lo e negá-lo em todos os
fatos, tudo nos empurra a isso), sinal que faz a matemática diante da “impossibilidade” com a que estamos destinados a lutar pelo nosso “ofício”; a impossibilidade absoluta de que se escreva no inconsciente a proporção/relação sexual.
Esse é o nosso impossível, o que nos corresponde e que nos conforma, esse
que a partir do nosso campo faz signo a todos os outros: não se pode escrever a
relação/proporção sexual. Lacan não o formulou utilizando o termo “impossível”, mas o “não existe”. Vou por esse caminho para dar lugar ao assunto... porque enquanto falamos de “impossível” nos situamos no campo da lógica, ou do
lógico, enquanto, com o “não existe”, estamos num campo mais amplo…
E aqui entramos em cheio na problemática do Real. De isso que até o fim
de seus ensinamentos (de seus dias…) Lacan tenta assentar de alguma forma.
Vou dizê-lo assim: de alcançar uma escritura para o real, embora isso possa ser
matizado…
Estou indo muito rápido e simplificando... Temos a época em que o real era
uma forma de dizer aquilo que não entrava nas categorias “manejáveis” por
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nossa subjetividade: o S e o I. O Real como “impossível”, sobre o qual nada poderia se dizer. Com o descobrimento do encadeamento borromeu de 3 consistências, [Lacan] consegue cingir o real ao definir com precisão seu lugar: articulado borromeanamente com o S e o I. E, logo, expandir o Real elevando-o
à ex-sistência, sustentando que se trata do próprio enodamento. Enodamento
sinthomático, seja mediante o Nome-do-Pai, Édipo, realidade-psíquica ou nomeador/reparador mediante vários recursos.
O impossível é uma categoria do pensamento (a lógica modal sistematiza-o
do seu modo). Trata-se daquilo que não podemos fazer entrar em nosso pensamento lógico, independentemente da amplitude que damos a esse termo. Por
isso que as primeiras formas do Real lacaniano situavam-no aí, mas…
Que seja impossível não significa que não seja... E devemos nos ocupar disso,
alcançar algum fiapo disso em nossas experiências analíticas.
Com isso trataremos em nosso ofício, com os “adventos do real” como se
intitulava nosso último Encontro Internacional, com seus “avatares” nos dois
sentidos que tem essa palavra em espanhol: 1) emanação de uma entidade e
vicissitude, ou 2) sucesso (não sei se essa dupla significação se escuta em português). Com seus dois efeitos/afetos.
Por isso, voltando às nossas instituições, aos nossos grupos analíticos... vamos
relaxar.
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M. Vappereau lê a questão da articulação dos 3 registros no Seminário
22: RSI, desse modo. Para a relação das 3 funções (registros) é um erro
acreditar que haja uma norma para que se produza, para que essa separação exista. Os 3 existem unicamente em seu exercício, enodados pela père-version. Com o qual e pelo qual só os percebemos por um deslizamento
instantâneo da realidade psíquica/sinthoma, por um movimento gordiano impróprio (inversão de cruz entre 2 cordas) sobre 2 cruzamentos de
RxS (L. diria: lapsus), provocando uma vacilação do sinthoma.
Mas essa relação do Real com o impossível, que se dá no parlêtre, não
me parece simples de estender ao tratamento do social, e muito menos
aos agrupamentos dos parlêtres.
Por outro lado, temos em Lacan uma teoria do vínculo social.
Laço social
A teoria dos discursos, mas... a meu entender, se trata sempre de um
vínculo de um sujeito (aqui, sim, sujeito e barrado) com o Outro. Diante
do emaranhado de subjetividades, de uma agregação, essa ferramenta...
pode ser que nos diga algo, mas duvido que possa nos legitimar uma
análise do agrupamento em si mesmo.
Se os discursos fazem sua ronda no devir de cada sujeito, jogando sua
hegemonia em cada qual, atribuir algum a uma agrupação de psicanalistas seria muito forçado.
Gostaria somente de comentar a posição do impossível no sistema:
ele está indicado na seta que “conecta” o agente com o Outro, justo aí
na posição hegemônica que rege cada discurso, governado pela relação
impossível de dois elementos. Deixando seu produto na impotência de
alcançar a verdade que o mesmo discurso propõe. Por isso oscilam.
Mas nesse discurso que Lacan nos propõe, denominando-o discurso
do capitalismo, justamente a impossibilidade desapareceu. Isso é o que
acreditamos se estamos totalmente submersos nesse discurso e se não
conseguimos que nossos analisantes possam incorporar algum impossível que os faça entrar no giro dos 4 discursos que haverão de percorrer
para fazer uma psicanálise.
No Discurso Capitalista, o impossível é eliminado... Obturada a castração, há um todo possível que leva à sua reprodução sem fim.
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Parece-me problemático entendê-lo como algo hegemônico e absoluto ou como o único regulador dos nossos laços. Penso que ele nunca
se sustenta como um discurso puro. Estamos imersos num sistema capitalista, certo, mas daí a poder usar o Discurso Capitalista (tal como é
teorizado por Lacan) para produzir uma análise de funcionamento do
sistema... Eu me dou por satisfeito se ilumina algo da relação dos nossos
sujeitos atuais com os objetos que aumentam sua sede.
Lacan também ensaia o método borromeu para um agrupamento,
mas para um agrupamento de paranoicos!!!

No Seminário 23 temos desenhada uma trança de 8 cordas que corresponde a uma cadeia borromeana de 4, em que cada corda é um nó de
trevo. Paranoias e/ou personalidades, enlaçadas borromeanamente que
Lacan propõe para conseguir sustentar uma “família” de paranoicos...
De qualquer modo, me parece que não podemos sustentar o borromeu
para agrupamentos de parlêtres, dado que esses agrupamentos resistem
muito bem quando qualquer um de se seus integrantes se separa…
Talvez os nós olímpicos que Lacan apresenta para o amor no Seminário 21: L’Insu … respondam melhor.
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Salvo que... teorizemos cada corda como um pé do agrupamento “desencarnada”, coisa que a necessária permutação favorece.
O assunto dos discursos identitários
Vivo atualmente em Barcelona... A irrupção brutal de um nacionalismo identitário implantou sua hegemonia ideológica sem ser maioritário. Não me preocupa a doutrina ou a própria ideologia nacionalista,
não mais que qualquer outra, em todo caso. Mas sim quando, a partir do
identitário, se pretende redefinir a democracia e os direitos humanos.
Parece -me preocupante quando se chega ao ponto de reduzir toda
a consideração comunitária à vontade de construir uma sociedade na
qual qualquer dissidência deva ser excluída ou esmagada. Pude ver decretada a morte social: o homo sacer do qual nos fala Agamben...
Conviria fazer uma análise rigorosa desse cenário. Não é menor o
lugar que ocupa, em todo esse processo, como a vontade de ocultar
a apropriação da mais-valia por uma classe dirigente termina levando a um conflito social, político; e, principalmente, como se consegue
aderência a partir de uma conformação identitária para produzir uma
adesão incondicional...
Nossas instituições podem ser uma contrapartida. Convém que preservem sua “independência” de qualquer opção política, identitária (não
digamos religiosa ou moral), para revelar a falácia de qualquer sintoma
social como solução de enodamento que venham a colocar remendos a
identidades precárias.
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Refúgios de discussão e elaboração para permitir sustentar nosso
campo e fazer a demonstração de como a identificação ao sinthoma é
um caminho singular, diametralmente oposto à via identitária de alienação gozosa ao sintoma social hegemônico.
O possível
Não proponho a abstenção política. Absolutamente longe disso, senão
uma análise das nossas sociedades condicente com a experiência analítica. Com esse parlêtre que a psicanálise perfila, submetido aos discursos hegemônicos na pseudociência, os meios de manipulação coletiva,
a alimentação forçada do hiperconsumo, que nos trouxe a este iminente
desastre ecológico.
Por tudo isso me parecia razoável o “laboratório” que se propôs para
este tema no X Encontro de Barcelona…
Com a ressalva de que não fosse entendido como um comitê de “especialistas” que nos fixassem uma linha ideológica, senão como um verdadeiro laboratório de pesquisa da posição do psicanalista de hoje perante
as problemáticas da nossa civilização atual. Poderia gerar departamentos temáticos relacionados com diferentes campos... Apresentar verdadeiras pesquisas... Não foi outra a ideia subjacente do nosso projeto P&S
em Barcelona que fundamos há quase 20 anos...
Nossa problemática como instituição é con-formarmos como/em um
modo de agrupamento que torne possível manejarmos toda essa bateria de impossíveis. No núcleo, incidem os infinitos da não-proporção
sexual.
Aristóteles sentenciava em sua Metafísica que “o infinito sempre é em
potência, nunca em ato” e ficava muito tranquilo. Ao contrário, nós sabemos com Lacan (que recorreu a Cantor e a Gödel) que os infinitos do
campo da sexuação que conforma nossas subjetividades estão aí atuando o tempo todo. O desafio das nossas instituições é estruturar-se numa
prática que nos agrupe para sustentar a experiência analítica, mas que,
ao mesmo tempo, não desconheça a perfuração que o infinito sinaliza
em qualquer ponto do nosso campo.
Entendo que a arquitetura variável da Internacional dos Fóruns que
sustenta a EPFCL favorece os 5 espaços que ontem pela tarde indicava a

129

O impossível do grupo psicanalítico e o possível nos Fóruns

propósito da transmissão. Outra coisa são os buracos que aparecem por
todos os lados e os mal-estares que causam aos agrupados…
Nada disso se sustenta sem um agrupamento de analistas, que o torne
possível... Nada disso se sustenta sem analistas en-laçados (en-redados).
1. Os divãs... para transmitir a “peste”, a experiência.
2. Os encontros... para transmitir as estruturações encontradas na
experiência, a qual pode servir a outros para entender o que acontece ali.
3. O cartel para discutir e, no diálogo íntimo, nos sentirmos livres
para revisar, lançar hipóteses, confrontá-las: pesquisar com a presença
de outros.
4. O passe... para transmitir o modo em que uma experiência particular assegurou a transmissão da peste. E, com sorte, que o AE consiga
então mostrar algum descobrimento que surpreenda pela beleza formal e outorgue uma satisfação à comunidade.
5. A supervisão... dispositivo muito fundamental que nos permite
sempre recomeçar.
Evito deliberadamente mencionar aos colégios clínicos (Formações Clínicas), porque seu ensino (muito valioso, aliás, sobretudo na Espanha em
que a psicanálise está excluída da Universidade) ou um similar seria possível sem alguns analistas en-laçados.
Eu tento seguir a linha de que ontem à tarde comentava: decifrar essas
estruturas que Lacan manipula em sua última época, aprender delas e finalmente tentar utilizá-las. Esse é o meu momento.
Passar do impossível ao possível
Até 1972, J. Lacan fala do impossível como algo com o que nada pode ser
feito, está aí por fora do nosso campo. Considerando-o unicamente como ex-sistente: a topologia geral dos conjuntos que organiza o compacto. Mas se
esse compacto for torcido e fizermos com que “morda o seu rabo”, manifesta
o furo. E o ex-sistente (impossível, categoria do real, o “dizer” que ex-siste ao
dito) consegue um possível por esburacar-se e poder articular-se assim com
as outras categorias do espaço em que estamos imersos os falantes.
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Isso me deixa um pouco menos incomodado…
Com o qual, talvez, possamos compreender algo de nossa arquitetura institucional se a pensarmos em termos de um enodamento
borromeu... como dizia antes: teorizar cada corda como um pé do
agrupamento.
Temos os nós de 5 e 6 cordas... que entravam no “próximo seminário”
anunciado ao final de RSI... e que nunca se concretizou.

Podemos discutir sobre tudo isso... ou também posso contar minha
experiência pessoal nos fóruns com as cinco cordas deste violão.
Tradução: Camila Andrade Alvarenga
Revisão: Rafael Atuati
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PSICANÁLISE E UNIVERSIDADE1
Ricardo Rojas2

Antecedentes
Talvez como muitos dos que dedicamos nossa vida à psicanálise, esta
a reencontrei na Universidade, em meio ao curso me encontrei com
uma matéria chamada Psicopatologia, que estranhamente era ditada
por um analista da Internacional de Psicanálise, que nos apresentou
numas aulas muito divertidas os textos de Freud sobre as formações do
inconsciente e, finalmente, os mecanismos de defesa a partir do texto
de Ana Freud, mas ilustrado com exemplos da sua própria colheita.
Logo em estudos de especialização em Psiquiatria, por volta dos anos
1980, tive a sorte de que ainda havia psiquiatras que orientavam pela
psicanálise, em sua prática e nos diversos cursos que ministravam. Ao
mesmo tempo que me formava, passei a ser professor de cátedra em
faculdades de psicologia para tentar transmitir aquilo em que estava
me formando, a continuação da minha formação e análise em Paris,
e depois de alguns anos, retorno à Colômbia e à Universidade. Então,
mais de meia vida já em contato com a psicanálise e com a Universidade, sendo seguramente tudo isso o que me levou a sustentar a aposta
de poder dizer algo aqui hoje.
Desde 1918, Freud se perguntou acerca dessa relação entre a Psicanálise e a Universidade, e me parece que tanto ele como Lacan pensam que
o discurso universitário produz uma certa refração do discurso psicanalítico, ao que termina transformando em outra coisa. Para as instituições
analíticas, desde o começo, esteve claro que a formação e a produção
1

Conferência proferida na USP, em 19 de setembro de 2019.

2

AME da EPFCL, membro do Fórum Medellín e do Fórum Pereira da IF-EPFCL.
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dos analistas estão mais do lado dos objetivos dessas instituições do que
do lado da Universidade. O sintagma “uma pessoa não se faz analista na
Universidade”, transmitido pelos docentes analistas que ocuparam esse
lugar de professores, ganhou muita força e impediu que as universidades tenham criado um título de Analista, conferido por elas mesmas. A
formação é uma prerrogativa que as instituições analíticas conservaram
com as possibilidades de reconhecimento de dita formação, marcada
por certas particularidades próprias de cada instituição. Vemos também
que a existência da psicanálise, dessa maneira, não depende de sua aceitação na Universidade, o grau de aceitação tem variado desde sua invenção, sua possibilidade de subsistência não passa “por ali”, na medida em
que a formação não ficou amarrada à Universidade.
A presença da psicanálise na Universidade, como dizia Freud, está
marcada pelos benefícios que a teoria psicanalítica poderia ter para a
formação em outras disciplinas, pois a psicanálise tem muitas coisas
com as quais contribuir.
Chama a atenção que, à medida que a formação médica desaparecia,
desapareceu a pergunta pelo psíquico e o psicossomático desapareceu
como categoria diagnóstica; pelo menos na Colômbia, vejo um interesse
cada vez maior nos médicos de vir a fazer análise, igualmente tenho alguns pacientes de formação psicológica que praticam e investigam com
os modelos epistemológicos cognitivo-comportamentais e com as neurociências, que sinalizam para o pessoal que prefere o modelo psicanalítico.
Então fica a esperança de que, ainda que a presença da psicanálise na Universidade seja cada vez menor, sem embargo, pareceria que a resistência
provoca o interesse por outros caminhos, talvez seja algo que tenha a ver
com a lógica dos discursos que é o que vamos continuar abordando.
Os usos do Discurso Universitário
Na Colômbia, pelo menos se dá um uso dos matemas dos discursos
lacanianos como ferramentas que oferecem todos os rendimentos, para
serem injetados sobre qualquer tipo de fenômeno sociológico, antropológico, político ou sobre qualquer tipo de fenômeno em geral. Esse é um
tipo de investigação universitária que se diz qualitativa, em que um operador investigador, na maior parte das vezes sem ter passado por uma
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análise, estaria provido de ferramentas teóricas, entre elas a teoria dos
discursos, com as quais extrai as categorias de investigação que passam
a ser explicadas pela injeção da teoria sobre os fenômenos. Esse é um
uso que não encontrei em Lacan, talvez outros possam apontar a mim
onde ele faz esse uso.
Parece-me que temos de começar resolvendo a pergunta que tentava
Lacan fazer com a introdução de sua teoria dos discursos, adiantar
algo sobre o que o levou a pensar no assunto e qual era o seu objetivo.
Igualmente entender um pouco mais de sua estrutura que não parece
tão simples como fazem pensar aqueles que o usam como ferramenta
prêt-à-porter.
A produção dos Discursos por Lacan
Por fim, uma pista consegue me ajudar a destravar o assunto. Encontro essa chave em alguém que esteve aí no contexto da introdução da teoria dos discursos feita por Lacan. Trata-se do psicanalista francês Érik
Porge, que desliza um detalhe que chama a minha atenção. Esse detalhe
se encontra na lição de 26 de novembro de 1969, a primeira do Seminário 17: o avesso da psicanálise. Efetivamente, no momento em que eu
me perguntava o que haveria levado Lacan à produção desses seus quatro discursos, o transcritor, também presente no contexto do seminário
identificava o ponto preciso do advir dos discursos em Lacan, com seu
título Produção dos quatro discursos.
Qual é o contexto da produção dos quatro discursos? Alguns interpretaram que se trata dos acontecimentos de maio na França e que a produção dos discursos obedece à necessidade de Lacan de interpretar esse
fato social à luz dos discursos como uma ferramenta que vai ser criada
por ele durante esse ano do Seminário (1969-1970). Reaparece aqui o
repúdio a esse tipo de interpretação ao uso de ditos discursos, o que era
a origem da minha inibição para desenvolver essa potência.
Graças à leitura de Érik Porge, consigo identificar que o assunto era
mais simples. Tinha a ver com a letra e com as letras como estão escritos
os discursos; a explicação da produção destes estava aí na primeira lição
do Seminário 17: o avesso da psicanálise, tal como a Carta (letra) roubada – texto de Edgar Allan Poe analisado por Lacan como abertura dos
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Escritos – estava ao alcance de qualquer um, mas só visível para Dupin,
o poeta, três letras no terceiro deslocamento do lugar em que Lacan
transmitiu seu ensino, três letras que aparecem enunciadas de maneira
clara ao mesmo tempo que o início da escritura de seus discursos no
tabuleiro.
Vejamos este pequeno detalhe:
É um grande parêntese, e não posso avançar muito tempo nessa direção, mas é preciso acrescentar o que foi a característica da interpretação do local onde vocês me deixaram na última vez, a Escola Normal
Superior. E.N.S. – é absolutamente magnífico em iniciais. Isso gira em
torno do ente. Temos sempre que saber aproveitar os equívocos literais,
sobretudo quando são as três primeiras letras da palavra ensinar. Pois
bem, foi na rua d’Ulm que se percebeu que o que eu dizia era um ensino.
Isto não era antes, de modo algum, uma evidência. Não era nem mesmo
admitido. Os professores, especialmente os médicos, estavam extremamente inquietos. O fato de que aquilo de modo algum fosse médico
tornava extremamente duvidoso que fosse digno do título de ensino,
até o dia em que vimos chegar uns rapazinhos, os Cahiers pour l’analyse,
formados nesse lugar em que – como eu dizia muito tempo antes, justamente no tempo dos gags – por efeito de formação não se sabe nada,
mas ensinam isso admiravelmente. Que eles tenham interpretado assim
o que eu dizia – falo hoje de uma outra interpretação, diversa da interpretação analítica – tem justamente um sentido: é uma interpretação
diferente. (LACAN, 1969, p. 15)

Três são os momentos desde seus Seminários no Hospital Sainte-Anne
até a excomunhão da International Psychoanalytical Association (IPA)
e sua chegada à Escola Normal Superior (ENS), que o acolhe em 1964
para seu Seminário 11: os quatro conceitos fundamentais da psicanálise.
Neste terceiro deslocamento, também forçado, uma vez mais Lacan é rejeitado do lugar onde ensina, sendo acolhido pela Faculdade de Direito
onde começa seu Seminário 17: o avesso da psicanálise.
Sabemos da importância do TRÊS no ensino de Lacan e este Seminário 17: o avesso da psicanálise volta a apresentar-nos a repetição e a importância do três para esse conceito fundamental da psicanálise. Fazia
falta o TRÊS para que Lacan tomasse consciência da importância de seu
ato de ENSino que havia passado despercebido para ele: TRÊS deslocamentos e TRÊS letras (ENS).
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Lacan sentia profundamente, dois anos antes, em seu Seminário 15:
o ato analítico, que “o analista não (saiba) até o presente em nenhum
grado sustentar o discurso de sua posição” (LACAN, 1967-1968), que
o analista não soubesse desde onde sustentava sua posição nem no Ato
analítico nem em seu ensino, que resultava problemático desde o lugar
que a sustentava, um ensino na ENS. O ensino, nos indica Porge, está no
Centro de suas preocupações, como demonstra no tema do Congresso
em sua Escola em abril de 1979 fosse o do ensino, a seco.
Vejamos uma indicação importante de Porge:
O discurso psicanalítico permite a Lacan ligar a psicanálise em intensão à psicanálise em extensão, ao situar a posição do analista em extensão.
Com os quatro discursos, Lacan encontra algo que ele tinha buscado sempre, o matema de uma posição do analista. (PORGE, 2000, p.439)

Lacan encontra, assim, na origem da produção de seus discursos sua
preocupação pelo lugar do ensino na psicanálise e o problemático desta. O primeiro a se pensar era se dar conta do que havia acontecido
na Escola Normal Superior, onde seu discurso tinha tomado aparência/
semblante de ENSino, tornando-se problemático o lugar desde o qual
se sustentava dito discurso. Evidentemente, seus quadrúpedes vão permitir-lhe resolver a questão, porque a resposta liga inexoravelmente a
psicanálise em intensão, o Ato analítico, à psicanálise em extensão como
expansão deste. Isto é, a produção do primeiro dos quatro discursos: o
Discurso do Mestre, de 10 de dezembro de 1969,
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... é o que lhe permite avançar na solução do problema e esses questionamentos e avanços já podemos identificar em vários momentos de sua
intervenção no encerramento das Jornadas da Escola sobre o ensino, em
19 de abril de 1970:
Que algo seja para vocês, ao nos exprimirmos assim, um ensino não
significa que com vocês tenham aprendido alguma coisa […] pode ser
que o ensino seja feito para estabelecer uma barreira ao saber […]. Naturalmente, está em meus princípios não esperançados do fato de meu
discurso ser tomado como um ensino […]. É o tempo que é necessário,
devo admitir, para que se chegue a meu discurso ali onde ele foi feito
para servir […]. Nosso discurso não se sustentaria se o saber exigisse a
intermediação do ensino. Daí o interesse do antagonismo que enfatizo
aqui entre ensino e saber. (LACAN, 19/04/1970)

A Lacan parece-lhe algo evidente que o ensino era a transmissão de
um saber, mas não basta nomear algo para que o seja. Há ensinos que
não resultam em um saber e, inclusive, há ensinos que são antagônicos
ao saber. Tudo depende, nos indica Lacan, da posição ou do lugar que,
de um lado, tome o ensinante, posição que pode se matematizar, como
irá dizê-lo Lacan anos mais tarde, a partir do que ele chama nesta Alocução de fórmulas ou quadrúpedes, a partir da produção dos quatro
discursos que ele apresentou nesse ano do Seminário. Se surpreende de
que ninguém nem sequer os tenha colocado no tabuleiro, mas o justifica, como vimos antes, pela necessidade de um tempo necessário para
admitir o que o seu discurso entrega para servir-se dele. Ainda que advirta no final que não é pela intermediação do ensino como se sustentará seu discurso.
Nesta Alocução, nos mostra como seu quadrúpede é fundamental
para entender o lugar do ensinante e os efeitos pela mudança de lugar
em cada um dos quatro discursos, e igualmente como muda o Saber
com relação a esse mesmo câmbio de lugar nos discursos. Voltarei a esse
ponto mais adiante.
Há ensinos que não transmitem um saber e estão feitos mais para barrar esse saber, tudo dependerá da posição desde a qual se transmite o
saber, do lugar onde se situe o ensinante, do que se constrói como agente
do discurso. Assim, nos adverte que, apesar da eloquência com que se
apoderam de seu discurso, “no entanto, sei o que tenho que criticar, ao
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ser retomado nessa sequência, num estilo universitário que não engana
ao esvaziá-lo do ato que a criou”.Ou seja, a modalidade universitária
tenta impedir que seja evidente que o importado do discurso do psicanalista é resultado de um ato em que a causa do desejo se converteu
no agente do discurso. Assim como também se recorre ao pastiche e ao
plágio, mas sinaliza que essas duas maneiras mais além de disseminar
sua palavra “não têm a menor ideia” de seu discurso.
Já em sua alocução apresenta algumas saídas para seu ensino, deduzidas do avanço com a teoria dos discursos. Vejamos:
Muito pelo contrário, o saber faz a verdade do nosso discurso. […] O
que me salva do ensino é o ato. [...] O que realmente me cabe acentuar é
que, ao se oferecer ao ensino, o discurso psicanalítico leva o psicanalista
à posição do psicanalisante, isto é, a não produzir Nada que se possa.
Dominar malgrado a aparência, a ser a título de sintoma. (LACAN,
19/04/1970)

Concluímos com Porge, que o feito da escritura de seus quatro quadrúpedes que giram, completados no curso de seu Seminário, demonstra...
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... que, fazendo-o, funda para ele mesmo e os outros um abrigo mais
seguro que os muros da Faculdade de Direito, um abrigo lógico. Obrigado a abandonar o lugar de ensino, o da Rua Ulm, Lacan encontra
finalmente abrigo em um lugar do discurso que lhe provê a localização
de uma posição de analista e de analisante (como ensinante). Este ato é
acompanhado da divisão subjetiva, pois escreve um discurso do qual ele
mesmo é efeito, o que ao mesmo tempo o libera de ter que sustentá-lo de
seu próprio nome. (PORGE, 2000, p. 421)

Tomando todo o anterior, vamos tratar de entendê-lo um pouco mais
a partir da teoria dos discursos no que se refere ao Saber e ao lugar ou
posição do ensinante nos discursos, que é o que constitui a parte final
desta conversa.
A estrutura e lógica dos matemas discursivos
Vou adiantar algumas características estruturais e lógicas dos matemas discursivos lacanianos, que vão do mais simples até o mais complexo. Mas somente os necessários para avançar no assunto do saber e do
ensino, sem pretender esgotá-los, pois, como entenderão, é um assunto
complexo que ultrapassa a possibilidade de ser transmitido em alguns
minutos.
Os discursos implicam tipos de laço social entre os parlêtres, regulados segundo as leis do inconsciente, postas em relação entre términos e lugares, sendo os términos as letras tomadas da explicitação do
aparelho mesmo da linguagem, em que o significante (S1) é o que representa um S ante outro significante (S2) com seu resto metonímico,
o que implica que o não todo se pode dizer do sujeito e que vai ser representado pelo objeto a. Então, 4 letras, que alguns chamam álgebra
lacaniana: S1, S2, S e a.
Os matemas discursivos são construídos por Lacan a partir de letras, o
que tem uma série de implicações; uma principal, e que não é um assunto de significado, ainda que de cada letra possamos fazer uma prática
discursiva, persegue a estrutura, as condições de cada discurso, mais
além dos conteúdos e do que eles significam. Considera-se, realmente,
que essa letra muda de acordo com o lugar que ocupe no discurso, isto
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é, as letras têm mobilidade, no entanto, seguem uma ordem que é inquebrantável, o que estabelece como que um círculo entre elas, onde se dá a
possibilidade de giro à esquerda ou à direita, mas não a possibilidade de
mudança na ordem destas. Isto é, há uma ordem na estrutura do funcionamento, o que Lacan sempre advertirá como extraída da experiência,
da prática analítica e que, por sua vez, é o que lhe permite ser aplicável
na mesma experiência.
Poderíamos nos perguntar, por exemplo, por que sempre o S2 persegue ao S1, e poderíamos encontrar a explicação em que se trata de
preservar a cadeia que ordena e organiza como vetor a produção ou não
do sentido. Acredito que pensar os discursos como 4 términos que se
podem combinar de qualquer maneira nas diferentes posições, é não
compreender muito bem a complexidade da teoria lacaniana dos Discursos que, como sinaliza Lacan, funciona com 4 e com uma série de regras deduzidas da experiência analítica. Mas é que os discursos às vezes
são vistos como ferramentas com as quais se pode fazer qualquer coisa
e nos esquecemos de sua complexidade.
Essas letras vão ocupar lugares, é a maneira como Lacan foi construindo e apresentando-nos os Discursos um a um; começa pela forma
de laço que ele chama mais antiga, que é a do discurso do Mestre, mas
mais adiante nos dirá que não acreditemos que o assunto é histórico.
Fazendo girar para a frente as letras no sentido do relógio, nos diz que
aparece o discurso histérico. Por isso é o discurso do Mestre o que se
esclarece pela regressão do discurso histérico, ao se virar para trás no
sentido inverso do relógio. Esse giro levógiro permite entender que o
discurso da Universidade se esclarece por seu progresso no Discurso
analítico, e o duplo giro que converte o Discurso do Mestre em seu reverso faz aparecer o discurso do analista, do qual nos diz Lacan que só é
graças a seu acontecimento que conhecemos da ex-sistência dos outros
três. O assunto da permutação circular tem então sua complexidade e
não é um assunto de gira-gira.
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Da mesma forma, os lugares que permanecem estáticos e sobre os
quais irão situar-se as letras tomam diferentes denominações à medida que o ensino de Lacan avança, resultando três modos de escrever
os quatro lugares:

(desejo/verdade → Outro/perda
agente/verdade → trabalho/produção
aparência (semblante)/verdade → gozo/ mais de gozar)

O esquema topológico é representado por um tetraedro, no qual quatro elementos podem situar-se no espaço, mas não de qualquer jeito:
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Há uma geometria de vértices, na qual há vetores que chegam e vetores que partem com consequências particulares.
Fierens tem uma interpretação interessante dos quatro discursos em
relação às modalidades lógicas. Apresenta este quadro, o qual vai ser
lido como se indica a seguir:

Um discurso é uma prática de palavra constitutiva de um laço social
entre dois partenaires [...]. No entanto, os dois partenaires <ligados pelo
discurso na linha superior> são fundamentalmente díspares, o laço
social entre eles está marcado pela impossibilidade radical de fazê-los
“dialogar”: não há uma verdadeira relação entre eles. Incumbe-lhe a
cada um dos partenaires sustentar-se do seu lado: o primeiro dos dois,
o semblante se sustentará de uma verdade que o determina necessariamente, para dirigir-se ao segundo, o Outro; e este outro não poderá
responder mais que emitindo um produto contingente; este produto é
então um fruto possível dependente da verdade que determina a verda-
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de do discurso. Cada discurso engendra produtos sem saída ao interior
desse discurso. Tal é a aporia ou impotência de um discurso em geral.
A matriz de todo discurso compreende três lugares reunidos dois a dois
por modalidades <lógicas>. (FIERENS, 2015, p. 20).

Indica também que o discurso psicanalítico não funciona nunca só,
pois tem a particularidade de implicar o analista e o analisante nos outros discursos. O discurso analítico precisamente empurra cada discurso a se desenvolver a partir de sua impossibilidade e a demonstrar sua
impotência. Os discursos não funcionam sozinhos como costuma-se
apresentar nos trabalhos de aplicação forçada dos discursos aos fatos
sociais. Nem mesmo nenhum discurso é modelo de funcionamento
perfeito, não há discurso nem tão homogêneo nem tão compacto, os
discursos se veem enfrentados a essa aporia de serem levados à “última
potência”, isto é, à sua impotência, e assim cada discurso é levado a dar
voltas em prol de um novo discurso e uma nova tentativa de laço social.
O real dessa aporia é o esgotamento de cada discurso. É por isso que o
discurso analítico é a “ciência do real”, a ciência das mudanças radicais
do discurso, que sempre vão em sentido à sua própria impotência.
Como indica Fierens, no Aturdito, Lacan mostra três mudanças radicais do discurso (histérico → magistral, mestre → universitário, universitário → analista) que nos colocam de frente contra o impossível e nos
quais “será possível reconhecer sucessivamente nessas mudanças radicais: 1. O passo do inconsistente ao incompleto; 2. O passo do incompleto ao indemonstrável, 3. O passo do indemonstrável ao indizível.”
Igualmente me parece muito importante o indicado por Fierens em
sua relação com que a estrutura geral dos discursos pode figurar-se aí:
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Para cernir qualquer discurso é necessário compreender a história dos
quatro lugares, a série de letras que precedem cada lugar a que definitivamente se instala cada discurso. Assim, no lugar do semblante no
discurso do analista o objeto a do analista foi precedido pelo sujeito
barrado histérico, o significante mestre, o saber universitário; o sujeito
barrado no lugar do Outro no discurso do analista portaria toda a história dos Outros: o significante histérico, a fé mestre, o objeto escópico
universitário; o significante S1 não funcionaria mais como verdade do
analista, este lugar de verdade é esclarecido previamente pelo objeto histérico, o sujeito barrado mestre, o significante universitário.
É o programa no lugar do semblante para devenir analista; é a história dos Outros presentes na análise; são os produtos como séries de
resultados da análise; é, no lugar da verdade, a ignorância que supõe
todo um saber.
O que os discursos giram fundamenta a parcialidade dos discursos,
“em tanto um discurso não pode dizê-lo tudo, não há universo de discurso pelo que é impossível sustentar um discurso da totalidade, chega
um momento em que toma outro de propósito, há um giro. Há insuficiência e aparece um giro”. Lacan propôs no Seminário 20: Aun, a emergência do discurso psicanalítico em cada um dos giros do discurso.
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O ensinante, o saber e a função do escrito
Onde situar o ensinante e o saber em cada um dos discursos, de que saber se trata em cada um deles?, são perguntas que rondaram este trabalho.
Com Lacan encontramos claramente indicado em sua Alocução sobre
o ensino que o ensinante está sempre em S, já examinamos suas consequências para o Discurso Analítico.
Com relação ao saber poderíamos aplicar a mesma indicação situando-o como S2 e examinando seu lugar no discurso e o que dali se
desprende. Poderíamos olhar os matemas em sua integridade, a história
dos elementos que circularam, mas quero me centrar em uns detalhes
particulares. No Discurso Universitário, o saber está no lugar do Semblante ou do Agente, colocado no lugar dominante, o saber termina desnaturalizado; este saber está sustentado por um S1 como verdade que o
determina necessariamente, o S1 é tomado pela verdade, isto é, o autor.
Seria um discurso do mestre pervertido, como diz Bousseyroux, porque
o significante mestre se degenerou num masterchef, pois o significante master se converteu no significante mestre do espaço universitário
europeu desde 1989. Isto é, o discurso universitário está muito emparentado com o discurso do Mestre que ele ocultava, no lugar do Outro
explorado está o estudante, representado por uma a pelo que Lacan o
chama astudado e que está compelido à produção de algo, neste caso do
S, o discurso Universitário produz sujeitos letrados, mas perfeitamente
inúteis, ensinantes capacitados, mas a maior parte das vezes desempregados. Como indica Bousseyroux (BOUSSEYROUX, 2016, p.30):
O saber neste discurso é douto, doutoral, professoral, referido a autores de teses. É um saber de especialista. É um discurso de especialistas,
daqueles que conhecem um ramo, que não conhecem tudo, mas que
conhecem o todo de um ramo [...]. É também o discurso da burocracia,
da que Lacan considera que ela assegura o poder dos totalitarismos.

Em relação ao Saber, o saber do discurso do analista é aquele do saber textual, aquele correlacionado com a função do escrito, que, como
Lacan aponta, está intimamente relacionado à função da linguagem e
da palavra. Isso tem a ver com a produção no discurso analítico de um
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saber desprendido de toda significação, busca de um acontecimento do
real que permita ao sujeito saber-fazer-ali com sua sinthome, “engenheirá-las” para igualmente levar o discurso analítico à sua impotência
e que girem novamente os discursos – se espera que o giro não seja
redondo, senão que seja possível estabelecer um progresso. Portanto, o
psicanalista na Universidade e onde esteja colocado como ensinante no
lugar de analisante permite o acontecimento de um Saber específico, o
saber textual, mediante o qual a psicanálise em intensão e a psicanálise
em extensão permitem a expansão do Ato analítico.
Tradução: Camila Alvarenga
Revisão: Ivan Estevão
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EXTENSÃO COMO “EXPANSÃO DO
ATO ANALÍTICO”1
Ricardo Rojas2

Esta expressão “expansão do ato analítico” vem do Discurso na Escola
Freudiana de Paris (LACAN, 1970/2003, p. 273) e é muito importante
examinar seu contexto. Sabemos que este Discurso é a defesa que faz
Lacan em sua Proposição (LACAN, 1967/2003) na qual trata de esclarecer algumas más interpretações que se produziram. Lacan introduz esse
texto sinalizando que, em seu Seminário do ano anterior, o A lógica do
fantasma (LACAN, 1966-1967), introduziu a noção de ato e que isso se
constituiu em condição prévia para que a Proposição do 9 de outubro
aparecesse. Da mesma forma, nos diz que a função do ato na rede constitui a trama desse Discurso na Escola Freudiana de Paris. Ele se pergunta, em seguida, se a Proposição não seria também um ato e ressalta que
isso “depende de suas consequências, desde as primeiras a se produzir”
(LACAN, 1970/2003, p. 265). Digamos que ele não é categórico ao fazer a afirmação, mas hoje em dia, por suas consequências, poderíamos
afirmar contundentemente que sim, que tanto a Proposição como o Ato
de fundação (LACAN, 1971/2003) constituem dois atos de suma importância por sua abordagem institucional inovadora que foram o da
Escola e o Passe, e as consequências que saíram daí.
A frase do Discurso, mencionada no início, constitui o final deste parágrafo: “Mas a rede da que se trata é para mim de outra trama, por
representar a expansão do ato analítico” (LACAN, 1970/2003, p. 273).
Conferência proferida no Fórum do Campo Lacaniano-SP, em 19 de setembro de
2019, pelo Laços Epistêmicos do segundo semestre.

1

2

AME da EPFCL, membro do Fórum Medellín e do Fórum Pereira da IF-EPFCL.
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Isto é, Lacan está em franca discussão com seus contraditores, não
emprega nesse texto a palavra “extensão”, mas, como sugere nosso título,
refere-se a ela como “expansão do ato analítico”, como trama de uma
rede que representa sua expansão. O que se expande ou se estende nessa
rede não são os alcances de um discurso, mas o que Lacan veio precisando em seu Seminário 14: a lógica do fantasma (1966-1967): o que ele
nomeia como ato, desenvolvimentos que ele vai continuar fazendo no
seguinte Seminário 15 que terá por título O ato psicanalítico (LACAN,
1967-1968), o qual havia iniciado uns vinte dias antes do Discurso na
Escola Freudiana de Paris, pronunciado no dia 6 de dezembro de 1967.
Da mesma forma, nesse Discurso ele esclarece o que é para ele a rede,
e começa dizendo que não lhe importa usar esta palavra – seja qual for
o uso que, deste termo, certas opiniões tenham sido expressadas em seu
momento. Isto é, parte dos usos que deram a essa palavra seus contraditores, para desconstrui-la e situá-la no lugar tal como ele a entende.
Lacan nos remete a consultar a valente denúncia de alguém no International Journal, mas nos adverte ironicamente que fazê-lo nos revelará o
que se pode esperar dessa coragem. O que esse personagem denuncia é
que a Proposição afetaria o didático no pior sentido, por “um patronato
da didata sobre o seu bando” já constituído desde antes pelo fato de estar
em “plena transferência”, e que se estenderia da rua Lille (o consultório
de Lacan), à rua d’Ulm (sede do Seminário na Escola Normal Superior de Paris), isto é, denuncia os usos que Lacan faz da transferência e
os usos que poderia fazer da Proposição com seus analisandos. Ao que
Lacan responde: “Precisamente, parecia-me que a minha proposição
não denunciava a rede, mas, em sua disposição mais minuciosa interpunha-se no caminho dela” (LACAN, 1970/2003, p. 273). Colocar-se
de entrave a quê? Precisamente a todos esses efeitos da rede tecida pela
transferência. E talvez colocar-se de entrave aos efeitos institucionais de
uma IPA, tratando de evitar os efeitos expansivos do ensino de Lacan e
da prática de Lacan que lhes era intolerável. Movimentos institucionais
para tirar Lacan de circulação, pois o simples fato de que alguém se
retire de seu ensino, de seu círculo-rede, tornava-os merecedores de ser
considerados pela IPA como analistas em pleno exercício.
Para recolher algo de seus efeitos expansivos, Lacan introduz em sua
Escola e desde o princípio o não-analista, pois se trata de uma Escola
onde não haveria apenas analistas, e com a Proposição trata de colocá-los também ocupando um lugar importante nesse dispositivo central
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que é o passe, com ele Lacan trata talvez de introduzir um não-todo
numa óptica universalizadora, ir contra o Um do universo analista instituído na Internacional de Psicanálise.
O que não quer dizer que o não-analista não passe por uma análise,
um não exclui ao outro, “que interessante seria [diz Lacan] que alguns
da Ulm fossem à análise” (LACAN, 1970/2003, p. 273), seria parte da
expansão do ato, mas, de outra parte, do lado da extensão como referência, outros saberes não deixam de ser importantes aos não analistas e,
nesse texto, Lacan sinaliza que eles poderiam contribuir na leitura desse
saber referencial. Vejamos:
Meu discurso, por haver retido a sujeitos que não são preparados para
isso pela experiência da qual ele se autoriza, prova que aguenta a tarefa
de induzir esses sujeitos ao se constituir por suas exigências lógicas. O
que sugere que aqueles que a dita experiência, tem-na, nada perderiam
em se formar nestas exigências que dele se depreendem para restabelecê-las em sua “escuta”, em seu olhar clínico e, por que não, em suas
supervisões. Não as torna mais indignas de serem escutadas o fato de
que elas podem servir em outros campos. [...] É que a experiência do
clínico assim como a escuta do psicanalista não têm que estar tão seguras de seu eixo que não possam socorrer-se dos referenciais estruturais
que desse eixo fazem leituras. Eles não serão demais para transmitir esta
leitura, quem sabe: para modificá-la, ou pelo menos interpretá-la. (LACAN, 1970/2003, p. 274)

Importantíssimos comentários de Lacan nesse texto para situar as relações entre extensão e intensão, suas múltiplas influências e consequências, um não vai sem o outro, e é inconcebível a categoria de analistas
“ateóricos”, clínicos puros resultados somente da experiência, posições
caricaturescas nas quais alguns analistas acreditam ainda se sustentar em
sua enfatuação e o perpetuamento do que sinaliza Lacan como uma “produção estagnada - sem saída teórica”, que ele tentou sempre reanimar para
tirar dela sua “regressão conceitual” (LACAN, 1970/2003, p. 276).
Mas para avançar mais nas propostas de Lacan a respeito disso é necessário voltar à Proposição. Vamos a levar em consideração nesse caminho suas duas versões, a oral e a escrita, talvez considerando um pouco o que mais para a frente vamos considerar como a relação entre a
palavra, o escrito e o que é ler, com alguns textos nos quais Lacan tem
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essas duas versões; é importante fazer o exercício. Retomando o tema,
a pergunta que surgiria seria: a expansão de qual ato? Do ato analítico
“que se marca pelo fato de que o psicanalisante passou ao psicanalista”
(LACAN, 1970/2003, p. 270), passo de um Umbral com consequências
irreversíveis, Ato que deve-se localizar necessariamente no desejo do
analista, que não tem nada a ver com o desejo de ser psicanalista. Ato
e Desejo do Analista entrelaçados, produto de uma aventura chamada análise, na qual extraem planos (ou vestígios), significantes isolados
como um enxame de S Uns do final e dos quais Lacan adverte que são
um saber não sabido que deve ser encontrado por seus congêneres no
passe, isto é, pelo passador e pelo Cartel do passe. Esse Saber é outro
saber diferente do científico, assim que este último seja originário da
possibilidade de existência da psicanálise. Isso tem a ver com a diferença
entre o saber referencial e o saber textual, saberes que foram pensados
por Lacan como introduzindo os termos da psicanálise em extensão e
em intensão.
Na primeira versão da Proposição, Lacan sinaliza que a distinção entre
esses dois saberes historicamente tem estado presente na experiência do
pensamento, e que sem que o analisante o saiba, saber textual presente
na palavra e na íntima relação com o saber referencial, que remete ao referente, eu é “o que conota na denotação” (LACAN, 1967/2003, p. 576),
mais além do significante e do significado, referente que não está ausente, nos diz Lacan, do texto analítico como prevalência do texto freudiano em sua cogitação. Particularmente, o saber analítico diz respeito aos
efeitos da linguagem e também tem a ver com o sujeito e as estruturas
lógicas ordenadas pelo objeto a como Bedeutung. Aqui há um ponto
de passassem de um lado ao outro da banda moebiana. Mas, adverte
Lacan (1967/2003, p. 576), “[...] sobre uma enormidade de objetos que
estas estruturas implicam, sobre quase todos os objetos que por elas vêm
a condicionar o mundo humano, não se pode dizer que o psicanalista
saiba grande coisa”.
O saber textual é visto como o suposto saber, corpo de significantes do
inconsciente que permite ler o texto do sintoma e o singular do sujeito
que, tal como está escrito na linha debaixo do algoritmo da transferência, tem uma estrutura que adianta o enxame, sendo um saber furado
que vem a constituir o Sujeito-suposto-Saber. Este é talvez o saber que
trabalha na própria cura em direção à passagem final e que não tem
nada a ver com o que o psicanalista sabe, isto é, com o saber referencial,
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do que se diz que é um saber teórico ou especulativo, saber preestabelecido, saber dos manuais, dos especialistas, da técnica, que procede por
generalidades e universalizações, saber que se aprende em outro lugar
diferente da experiência.
No entanto, quando o analista escolhe saber, o lugar do não-saber é
central, é um saber nada “em reserva da estrutura de um saber oportuno”, em reserva como a recomendação de Freud de “abordar cada caso
novo como se não tivéssemos aprendido coisa alguma com suas primeiras decifrações” (LACAN, 1967/2003, p. 254), mas no qual:
Isto não autoriza o psicanalista, de modo algum, a se dar por satisfeito com saber que nada sabe <canalhada>, pois o que se trata é o que
ele tem que saber. […] O que ele tem que saber pode ser traçado pela
mesma relação “em reserva” pela qual opera toda a lógica digna desse
nome. Isso não significa nada em “particular” <não tem sentido>, mas
se articula numa cadeia de letras rigorosas que, sob a condição de não
se errar nenhuma, o não sabido ordena-se como quadro do saber. (LACAN, 1967/2003, p. 254)

Lacan diz que tudo isso se encontra no cruzamento dos problemas da
extensão com aqueles da intensão. Para nos introduzir no tema de como
tornar articuláveis “a terminação, objeto e finalidade” da prática da psicanálise, se apoia nos dois momentos de cruzamento: o início da análise
que ele associa à psicanálise em extensão, do qual diz que é “tudo o que
resume nossa Escola no que ela presentifica a psicanálise no mundo”
(LACAN, 1967/2003, p. 251), isto é, a presentificação nessa expansão
da psicanálise é a possibilidade de que haja psicanálise, de que haja entrada na análise e para isso é necessário um ato, o passo do umbral das
entrevistas preliminares e a psicanálise propriamente dita. Aqui vamos
vendo em que sentido se trata de uma “expansão do ato”. E o segundo
cruzamento, o do final, que ele associa à psicanálise em intensão e do
qual ele nos diz que é o didático, enquanto não se reduz a preparar operadores “[...] sua pregnante razão de ser, que é constituir a psicanálise
como experiência original, levá-la ao ponto em que nela figura a finitude” (LACAN, 1967/2003, p. 251).
Sinaliza que com o dispositivo do passe designa “unicamente na psicanálise como intensão a iniciativa possível de um novo modo de acesso
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do psicanalista a uma garantia coletiva” (LACAN, 1967/2003, p. 582). E
define a psicanálise em extensão como o que “acumula” certos interesses,
a investigação e a ideologia, que influenciam no suporte da garantia em
certas sociedades psicanalíticas, isto é, que acumula saber referencial. Aqui
pode-se entender bem por que este poderia chegar a ocultar o saber textual.
Ou, precisemos, partindo do saber textual e não do real, este que provoca “seu próprio desconhecimento, ou produz sua negociação sistemática”
(LACAN, 1967/2003, p. 573). Por dizê-lo de outra forma, quando se enfrenta o real na perspectiva da Escola aparece um afeto do “horror de saber”
(LACAN, 1973/2003, p. 313), horror na perspectiva da extensão, “horror
do ato analítico” (LACAN, 1970/2003, p. 286) no ponto de fuga da intensão, pontos de referência na Primeira versão da Proposição. Podemos pensar
na extensão na cura da mesma como referência ao fantasma, ao fantasma
como saber referencial, saldo de saber das conquistas de sentido, satisfações
que levam ao seu atravessamento; mas ficar num significante último que
tudo explicaria, ficar nas formações do inconsciente como as que entregam
um sentido que tudo explica, é ficar num mais próximo, é se desmentir e
não acordar ante o real horror do saber que desvela, desmentido do objeto
a como referente entre o 1 e o “a”, negociação da incurável repetição da
divisão do sujeito. Se faz necessária outra reflexão! Como sinaliza Lacan,
é preciso cernir o horror do saber para poder superar o horror ao ato, deve-se chegar até o máximo fora de sentido sem o qual não há final, nos diz
Colette Soler, é necessário um saber-fazer-ali-com esse horror da castração,
engenheirá-las3 {saber-fazer-ali-com} o sinthoma ou com qualquer forma de
enlaçar o nó que leve a uma nova relação ao gozo.
Vou ampliar um pouco o assunto do saber textual e sua relação com
o escrito. O saber textual evidentemente nos leva à dimensão da leitura
e se este saber textual está para ser lido, e nesse ponto nos conduz também às relações entre o textual e o escrito, o assunto é que é necessário
saber o que é ler para Lacan, o que é ler o saber textual da psicanálise
em intensão, que é ler o inconsciente, mas também poderíamos nos interrogar sobre o que é ler o saber referencial na psicanálise em extensão.
Seria fazer outro trabalho, fazer um seguimento em Lacan dessa noção de leitura, de suas relações com o escrito e com a letra. Mas me
parece que é uma noção fundamental ligada à questão da interpretação
e o dizer. Vou avançar alguns elementos.
3

Proposta de tradução.
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O que é ler o saber textual, o saber do inconsciente? Acredito que,
como já dito hoje, Lacan explicitava-o em a Proposição:
Uma cadeia significante, tal é a forma radical do saber chamado textual. E o que o sujeito da transferência é suposto saber, é sem que ainda
o saiba o psicanalisante, um texto, se o inconsciente é efetivamente estruturado como uma linguagem [...]. Qualquer clérigo de outro tempo,
e até sofista, divulgador de contos, ou outro talmudista, em seguida estaria aí a par. (LACAN, 1967/2003, p. 256)

Isto é, no saber textual está toda a estrutura do inconsciente estruturado como uma linguagem, pronto para o deciframento de qualquer
dos especialistas mencionados por Lacan, mas além deles há de ter em
consideração o que já foi mencionado:
O que ele tem de saber <o analista> pode ser traçado pela mesma
“relação”em reserva pela qual opera toda lógica digna desse nome. Isso
não significa nada em “particular”, mas se articula em uma cadeia de
letras tão rigorosas que, sob a condição de não se errar nenhuma, o não
sabido ordena-se como o quadro do saber. (LACAN, 1967/2003. p. 254)

Por essa dimensão do deciframento, se chega também a que esse marco do saber é o não sabido e tem a ver com a significação referente (Bedeutung) que se desliza entre os significantes, o que nos introduz essa
outra dimensão referencial do saber textual que está intimamente relacionado com o inconsciente chamado real, do qual falará na Resenha do
Seminário do Ato Analítico, em que diz: “Que haja inconsciente significa
que há um saber sem sujeito [...] mas essa [idéia] sobrevive porque esse
saber só se revela como legível” (LACAN, 1969/2012, p. 372). Como sinaliza Colette Soler (2011, p. 9), do inconsciente real “[...] não se concebe sem a função do escrito e da letra”. Isto é, como nos diz o título desse
seu artigo: A psicanálise não é sem o escrito.
Com a noção de saber textual, Lacan avança um elemento do que vai
continuar desenvolvendo no Seminário 20 ainda sobre a função do escrito
(LACAN, 1972-1973/2010, p. 91-105), que apresenta como intimamente
relacionada à função da linguagem e à função da palavra, três elementos
que ao mesmo tempo correlaciona com o a, o S (A) e Φ, que termina
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ajustando em uma estrutura de quatro partes como a dos discursos com
o $. É todo um desenvolvimento que permite compreender a estrutura de
quatro partes das fórmulas da sexuação e sua relação com o escrito. Além
do mais, em tudo isso estão as categorias modais aristotélicas levadas ao
escrito: não cessa de se escrever. o necessário; não cessa de não se escrever, o
impossível; cessa de não se escrever, a contingência e o cessa de se escrever,
o possível. Tudo isso tem suas consequências e nos mostra que as relações
entre o escrito, a escritura e a letra são bastante complexas e é necessário
adentrar nelas para decifrar o que significa ler para Lacan.
O inconsciente se sustenta pela palavra, como diz Lacan “só há inconsciente do dito” (LACAN, 1972-1973/1981, p. 128). Mas a palavra
implica outras coisas, tanto o partenaire ao qual se dirige, como sua estrutura de linguagem com seus elementos, os significantes, suas regras
de combinação, sua gramática, sua retórica e, igualmente, a lógica que
fixa o que há de mais real na linguagem. É a linguagem que permite a
palavra “dizer mais e outra coisa do que ela apontava enunciar” (SOLER, 2011, p. 10). A função do escrito aporta essa dimensão de leitura
que leva Lacan a afirmar que o inconsciente é o que se lê. O problema é
que o inconsciente é um saber falado, e do que se trata, como diz Colette
Soler (2011, p. 26), “é de ler o que ele tem de orografia [...]. Lacan emprega o termo ‘orografia’ justamente para indicar que a palavra oral tem
efeitos de escrito e que estes são os que se devem ler”. Pode-se perguntar
então, o que é o que se lê na palavra senão o que ela diz? E em princípio
é possível responder que é a letra como efeito do escrito.
Lacan (1972-1973/1981, p. 91) diz que “é muito evidente que, no discurso analítico, não se trata senão disso, do que se lê”, mas é evidente que
isso se pode ler “de uma infinidade de maneiras diferentes”, que é o que
faz com que “isso se lê mal, ou se lê ao contrário, ou não se lê” (LACAN,
1972-1973/1981, p. 104). A pergunta precisa seria: qual é a especificidade da leitura no discurso analítico? “[...] É que é sempre ao que se
enuncia como significante que vocês dão uma outra leitura, que não o
que ele significa?” (LACAN, 1972-1973/1981, p. 104) ou o que sinalizava no começo dessa mesma lição: “do que se lê para além do que o vocês
incitaram o sujeito a dizer” (LACAN, 1972-1973/1981, p. 91). Incitamos
ao sujeito a dizer besteiras, regra da associação livre, e para desenvolver
essa dimensão, nos diz Lacan: “não se pode fazer sem o dizer” (LACAN,
1972-1973/1981, p. 38); mais além dos ditos está o dizer, e aqui vemos
que o dizer está diretamente ligado com a letra. O inconsciente, como
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diz Lacan, “não somente vocês supõem que ele saiba ler, mas supõem
que ele pode aprender a ler” (LACAN, 1972-1973/1981, p. 105), e como
nos indica Marc Strauss:
O sujeito sabe ler, seu fantasma é uma leitura parcial e parcial da falta,
ele pode, além do mais, aprender a ler, outra coisa o que da alíngua para
o fazer traça fora de sentido. O psicanalista dá ao sujeito a leitura não
somente de au-sexo [ab-sexe] do sentido, para falar como em L’étourdit,
ou a travessia do fantasma em um vocabulário diferente, como também
a possibilidade para o sujeito de partir dali para aprender o faz o funcionamento da linguagem a partir da alíngua. (STRAUSS, 2011, p. 88)

A alíngua intimamente ligada ao moterialismo da mesma. Quero trazer esta observação de Claire Nioche (2012, p. 130-131):
Por outro lado, a escritura, no escrito, é também o que intenta cernir
um impossível para dizer. A escritura toma então outro circuito que a
palavra para aproximar o que a palavra não pode dizer: não é que ela
substitua a palavra no lugar desse impossível para dizer, mas que ela
<a escritura> tem a potência para mostrá-lo. Toda a questão está em
elucidar as relações da escritura com esse impossível para dizer. Diria
que a escritura tende de maneira assintótica no sentido do impossível
para dizer.

Quero deter-me aqui na apresentação dos elementos introduzidos por
Lacan na última parte do seu ensino em relação ao escrito, à escritura
e à letra, além de sua importância para a direção da cura e da interpretação. Haveria muitos elementos mais, mas excederia os fins de só uma
apresentação, porque ainda há muito por abordar.
Não quero deixar de lado o assunto de “O que seria ler o saber referencial?”. Durante os anos de seu retorno a Freud encontramos insistentemente a frase “saber ler”, precisamente nessa referência a Freud,
poder-se-ia pensar que saber ler é o que ele repete no título de dois de
seus Seminários, as estruturas freudianas de…, em que se pergunta se
saber ler é extrair essas estruturas da obra freudiana, e não me refiro
às chamadas pelos pós-lacanianos “estruturas clínicas”, sintagma nunca utilizado por Lacan que preferiu chamá-las “tipos clínicos” da velha
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Psiquiatria Clássica. Refiro-me às estruturas como o que ali se joga do
inconsciente estruturado como uma linguagem e às estruturas em relação ao gozo e ao real, que tomaria a forma de estruturas a revelar um saber ler essa referência fundamental da psicanálise que seria Freud. Mas
além disso, como indica Marie-José Latour:
Se ler não nos obriga a nada entender, “dirigir a atenção no significante quer dizer de entrada saber ler”. Saber ler é uma coisa diferente
que em uma hesitação aplicada palavra a palavra, outra coisa que um
exercício. A leitura que a psicanálise chama é aquela que toma as coisas
que chegam tanto pelo efeito das leituras como as coisas que também
chegam pelos esquecimentos e as impossibilidades e leitura. (LATOUR,
2011, p. 72)

Em seu Seminário, Lacan testemunha como ele se aplica em suas leituras, tanto dos textos de Freud, como dos escritos pelo nó borromeu,
como ele se aproxima a seus contemporâneos, em diversas disciplinas,
e como se aproxima a Schreber e à leitura de seus próprios textos. Com
relação ao Lacan, como saber referencial, encontramos nele algumas indicações de como nos aproximar de sua leitura. Marie-José Latour nos
comenta algumas falas de Lacan:
Sobretudo, não se atrapalhem tratando de captar tudo, parágrafo por
parágrafo, mas tentem primeiro ler tudo de ponta a ponta com segurança e conseguirão uma recompensa. Estreitar de perto os textos para tirar
deles nossos preconceitos nos conduz a um contraemprego da leitura
com objetivos informativos, mas que poderemos ler então “como a linguagem se perfecciona quando ele sabe jogar com a escritura”, ou seja,
quando ele consente em acolher em sua fluidez grão que vem a se opor.
(LATOUR, 2011, p. 72)

Finalmente, para terminar esta parte quero trazer uma maneira de ver
essa leitura do saber referencial transmitido por Christian Fierens para a
apresentação de sua Coleção Ler em Psicanálise na Editorial EME Éditions:
Não ultrapassamos nem resumimos os grandes textos. Podemos, em
última instância, escolher lê-los e nos deixar alterar por eles. Ler é entrar
na esfera da influência da letra. É tomá-la e fazê-la trabalhar como sig-
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nificante, isto é, dar a ela uma nova significância, prolongando sentido e
abrir-lhe caminho para que ela trace seu caminho até seu destino renovado. Longe de procurar fixar ou confrontar as significações do escrito,
se trata de colocar em vibração os equívocos do texto para fazê-los falar.
Tal prática já é inscrever-se na psicanálise. Ler em psicanálise consiste
em abrir o porvir dos textos fundadores dando a eles a potência de significante, isto é, de significar mais além do que significam graças ao ato
da leitura. (FIERENS; MERTENS, s. d.)

A leitura do saber referencial se constitui, então, em um ato de interpretação de um dizer, a extensão da psicanálise é a expansão do ato analítico aos
domínios da psicanálise em extensão, pois a leitura do saber referencial mostrará que há leituras de leituras, umas dirigidas ao sentido e outras que apontam para o real não só do saber textual como também do saber referencial.
A extensão não é a difusão do discurso sobre a psicanálise, nem a
multiplicação dos psicanalistas autodeclarados, mas a “expansão do ato”.
Condição para que haja falantes que se analisam.
Tradução: Camila Alvarenga
Revisão: Sandra Berta
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A FUNÇÃO AME:
UMA APROXIMAÇÃO A PARTIR DAS
PROPOSIÇÕES1
Ricardo Rojas2

Este título, de Analista Membro da Escola (AME), é outorgado
pela Comissão de Habilitação Internacional da Comissão Internacional da Garantia, como assinalam os Princípios da Escola, a
partir de uma proposta local, o que significa que tem seu ponto de
partida em um Dispositivo de Escola Local de Garantia, no caso da
América Latina, a CLGAL. O que quer dizer que as propostas surgem do interior dessa Comissão, a partir das propostas de qualquer
um dos Membros de Escola dos fóruns que fazem parte desse Dispositivo Local. Igualmente, a Comissão poderia fazer proposições
sem haver recebido propostas.
Não obstante o fato de que a CLGAL faz um chamado aos Membros de Escola à proposição, na época anterior ao momento em que
estuda as proposições que enviará ao CIG, a dimensão da importância das proposições não é de todo ponderada. Primeiro porque
esse direito somente veio a ser introduzido em nossos Princípios de
Escola em 2016; antes, as proposições somente poderiam ser feitas
por AME, o que constituía claramente uma cooptação e, por isso,
esse direito foi ampliado a todos os Membros de Escola.
Texto apresentado no Espaço Escola, em 21 de setembro de 2019, apenas para os
membros do FCL-SP.

1

2

AME da EPFCL, membro do Fórum Medellín e do Fórum Pereira da IF-EPFCL.
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Parece-me importante, primeiro, refletir sobre o que entendemos por
essa garantia da Escola AME, e, em segundo lugar, pensar um pouco
esse assunto da proposição de alguém e como essas propostas são manejadas pelas instâncias de garantia locais e internacionais, para entender
a importância da proposição em si mesma.
Quero de início recordar o texto Princípios concernentes ao acesso ao
título de psicanalista na Escola Freudiana de Paris, elaborado pelo Júri de
Acolhimento ou Recepção e pelo Diretório (Jacques Lacan). Encontramos o ponto 2, concernente ao título Analista Membro de Escola (AME):
O título AME é conferido pelo Júri de Acolhimento ou Recepção,
cuja função é garantir a capacidade profissional dos psicanalistas que
quisessem depender da Escola. [...] A Escola Freudiana não dá, portanto, nem autorização nem proibição de exercer a psicanálise. Ela
deixa ao psicanalista sua responsabilidade – que não poderia ser senão por inteiro – a respeito da cura psicanalítica empreendida sob
sua direção: o psicanalista só se autoriza de si mesmo.3 É em relação
ao exterior que ela outorga uma garantia, sem que se tenha que se
referir no entanto a qualquer autoridade da EFP para as iniciativas e
responsabilidades de ordem analítica que ela estima poder tomar. Esta
garantia é diferente do pertencimento à Escola. [...] O acesso ao título
de analista membro da Escola não tem necessidade de ser solicitado.
A decisão do júri é tomada a partir do que ele sabe sobre a prática efetiva do interessado. Além da concordância do psicanalista didata, da
concordância dos supervisores, os testemunhos concordantes sobre a
prática do candidato constituirão os elementos de apreciação para o
Júri de Recepção. Ademais, aquele terá muito em conta a participação
efetiva do interessado nos diversos grupos de trabalho da EFP (seminários, cartéis...), participação esta que poderá eventualmente dar
lugar a um trabalho escrito. (LACAN, 1970, p. 31-32)4

A pergunta que qualquer membro de Escola se faria é: com base em
que se deve fazer uma proposição? Creio que o assinalado por Lacan e
pelo Júri de Recepção ou Acolhimento deixa muito claro que se trata de
No original, em espanhol: “el analista no se autoriza más que de él mismo”. Optamos por usar para a tradução dessa frase a referência tal como está na Proposição
de 1967, na publicação: LACAN, J. Outros escritos. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 2003. p. 248. (N.T.)

3

Tradução direta da citação no presente texto, por não termos disponível o texto
original em português. (N.T.)

4
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uma somatória de condições. Vejamo-las de trás para a frente no texto.
Eu as dividiria, segundo o texto, em dois tipos de informação:
A. Os que têm a ver com a participação efetiva nas atividades ou grupos de trabalho da Escola (seminários, cartéis, jornadas etc.). Se alguém
que é membro de Escola está propondo alguém, é porque o viu participando efetivamente e regularmente, ou também partilhou de perto em
cartéis etc. durante esses muitos anos em que o está observando, tempo
suficiente para que alguém possa ser declarado como tendo sua formação dependente da Escola.
B. Os que têm a ver com a prática analítica do interessado. Se alguém
propõe alguém para AME é porque foi analista ou supervisor do interessado, porque conhece essa prática efetiva igualmente durante anos,
pelas duas condições anteriores, ou porque, por partilhar uma comunidade de experiência, sabe da prática efetiva da pessoa que está propondo.
Examinemos cada uma dessas vertentes:
A1. Trabalhos escritos como produtos da participação em seminários, cartéis, jornadas etc. Mas assinala-se que esses são eventuais, ou seja, que nem
sempre se produzem e que não podemos estabelecê-los como obrigatórios,
ou seja, que cada participação nessas atividades nem sempre gera um produto
escrito e, seguramente, se o faz, geralmente não dá lugar a uma publicação.
Desses trabalhos escritos, alguém toma conhecimento porque os lê, não porque pedimos um censo de publicações ao candidato; então, uma proposição
pode dar conta de um ou vários textos que quem propõe alguém teria lido
desse que está sendo proposto. Creio que, nesse sentido, faz falta um maior
intercâmbio de publicações e até um censo das mesmas que deveria estar na
página da IF.
A2. Participação efetiva do interessado nos grupos de trabalho da Escola
(cartéis, seminários, jornadas). Ou seja, quem propõe alguém como candidato a AME é porque partilhou cartéis, seminários ou jornadas com o proposto, porque sabe que o candidato efetivamente está presente no trabalho de
debate e dialetização próprios de uma Escola de psicanálise. A pergunta que
me ocorre é em relação ao nível de participação que se pediria a alguém que
possivelmente venha a ser AME de uma Escola que tem caráter internacio163
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nal: pediremos apenas participação em atividades nacionais ou as organizadas pelos Dispositivos Epistêmicos de Escola Local (França, Itália, Espanha ou
América Latina), ou pediremos sua participação em Encontros Internacionais?
Como poderia um Dispositivo Local de Garantia tomar conhecimento das propostas de participação aceitas ou recusadas em eventos internacionais, regionais
ou nacionais? Faço esta última pergunta, visto que nem todos podem sempre
apresentar trabalhos em uma atividade internacional, e de que outra maneira
conheceríamos sua participação efetiva? Parece-me que o Colegiado de Animação e Orientação da Escola deveria manter um censo dessas participações
ou propostas de participações em um lugar visível da Web, de tal maneira que
para os DEL de Garantia e para qualquer Membro da Escola fosse visível essa
participação efetiva. Igualmente para a participação de Membros de Escola que,
todavia, não são AME nas Diagonais Epistêmicas da Escola ou outras atividades
de dimensão de intercâmbio internacional. Hoje, ninguém pode visualizar qual
foi a participação efetiva de alguém, por exemplo, nos Cartéis da Escola. Por isso
me pareceu um pouco estranha a proposta de uma entrevista de engajamento
dos novos AME, quando o que vemos é que quem vamos distinguir com esse
título deve estar há muito tempo já engajado nas Atividades da Escola.
Com relação ao outro ponto:
B1. Testemunhos sobre a prática do interessado. Os membros de uma comunidade de trabalho podem ter notícia da prática de alguém por testemunho dos pacientes que começam a se aproximar da instituição analítica, por
referências ao interessado, pelo que ele partilhou em seus seminários e textos
para seminários e jornadas. Finalmente, a Comissão de Habilitação do CIG
pode ter notícias de passantes de um determinado analista não AME que se
apresentaram ao dispositivo do passe (tal informação deve estar à disposição,
essa seria uma das ideias da possível utilidade do Caderno do Passe).
B2. Testemunhos dos supervisores. Espera-se que os Membros da Escola
revisem, entre aqueles que com eles supervisionam ou supervisionaram por
vários anos, quem, por suas circunstâncias atuais e considerando os pontos
A1+A2+B1, pode ser proposto para merecer a distinção de AME da EPFCL.
Creio que essas proposições que incluem esse aspecto da supervisão podem
dar à Escola uma informação sobre o uso da supervisão em uma determinada
comunidade, supervisões entre colegas de uma mesma comunidade, ou que
somente se acredite nos êxtimos, por exemplo.
B3. A concordância dos psicanalistas didatas. Supõe-se que todo Membro
de Escola deva examinar entre os que foram seus analisados quem, a partir de
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sua própria experiência de análise e da presença dos pontos A1+A2+B1+B2,
pode ser proposto à distinção de AME.
B4. Creio que há um elemento muito importante assinalado no texto, que é
o fato de que os testemunhos sobre a prática efetiva do interessado devam ser
CONCORDANTES, mas creio que igualmente o devam ser sobre a participação efetiva nas Atividades de Escola do interessado.
A pergunta que me surge é como os Dispositivos de Escola Locais (DEL) da
garantia não se encontrariam com testemunhos concordantes?:
1. Sobre a participação efetiva. Seria muito estranho que alguém que se sobressaia por sua participação efetiva nas Atividades de Escola não leve à concordância quanto à proposição. É possível que, para alguns, não seja suficiente o
ponto B1, somente pela aparência de uma prática responsável, sem nunca haver
supervisionado o candidato, e somente pelo que ouviu falar da sua prática; seguramente muitos não se arriscam à proposição, mas podem confiar que os pontos B2 e B3 serão muito bem examinados pelo DEL, e seguramente confiarão
que esse ponto adquirirá mais força pela concordância sobre uma proposição.
2. Sobre a concordância de supervisores e analistas didatas quanto à proposição. É um elemento muito importante que as candidaturas sejam propostas
também pelos que supervisionaram e analisaram o candidato. Creio que os
DEL anteriores se encontraram em dificuldades, por não serem nem os supervisores e nem os analistas membros do Campo Lacaniano. Mas seria muito estranho, após quase 20 anos da constituição do Campo Lacaniano, que
alguém não supervisione com seus colegas da IF, ou com seus colegas locais.
Quanto ao analista ou analistas, creio que cada vez mais encontraremos os
indicados que se analisaram com analistas do Campo Lacaniano, mas haverá
seus limites. Igualmente, os DEL podem encontrar os limites da participação
efetiva dos Membros de Escola quanto à proposição de candidatos, por ser
uma função nova, pela inércia mesma que tem acometido os AME, entretanto, esse sistema de proposição vai colocar todos à prova.
Parece-me que o “bom sentido” de que falava Lacan (02/11/1973), em sua
Intervenção na Grande Motte5 sobre a nomeação AME por parte das Comissões, é que se realmente existisse a concordância entre os testemunhos, não
haveria maiores problemas, pois a Comissão não procederia senão a nomear
o que é evidente; com relação à participação efetiva, se existisse o censo dos
que participam das Atividades de Escola e isso estivesse ao alcance de todos,
5

Congresso da Escola Freudiana de Paris La Grande Motte. (N.T.)
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haveria então as evidências testemunhais. Quanto à prática efetiva dos interessados como analistas, supor-se-ia que, se analista e supervisores concordam, seria mais que evidente a nomeação.
Porém, se essa informação não existe, se o analista ou os supervisores são de
outra Escola ou não propõem alguém proposto por sua participação efetiva
nas Atividades, de que maneira procederia o DEL? Essa informação sobre os
supervisores e o analista de um proposto é geralmente da ordem do privado,
de modo que não me pareceria conveniente que se lhe pedisse, ao proponente, que averigue com o proposto com quem se analisou e quais foram seus
supervisores; se esperamos uma participação efetiva e se há convergência,
submeteríamos o proposto a responder mais de uma vez a essa pergunta.
Ademais, temo que isso tiraria a proposição da ordem do anônimo e que isso
se prestaria aos manejos imaginários do “pergunto isso porque acabo de propor seu nome” e a tudo o que está em jogo na ordem do congraçar-se com o
semelhante. Quem deve proceder em um segundo momento após a proposição é o DEL, que ao constatar que não tem essa informação, deve contatar
a pessoa. Trata-se de obter a informação por essa via, ainda que o candidato
tome conhecimento de sua proposição e não seja nomeado, por exemplo, mas
essa maneira de proceder apenas manifestaria a seriedade do procedimento
e que tudo foi levado em consideração para se tomar a decisão. Parece-me
que nesses casos, em que se requer a informação por via direta, deve-se considerar ainda mais a convergência de proposições entre vários Membros de
Escola e uma análise muito cuidadosa da participação efetiva nas Atividades
da Escola; inclusive nesse contato pessoal creio que os DEL deveriam sugerir
que seria muito interessante que seu trabalho clínico seja mais conhecido por
supervisores de nossa Escola, para que o exame de sua candidatura, em caso
de não se fazer efetiva a nomeação, seja mais objetivo. Não vejo muito claramente como uma nomeação que joga com fatos visíveis na Escola termine
em reserva, sob a justificativa de que, se parte desse processo se fizer abertamente, poderia trazer consequências com relação aos não nomeados, mas
me parece mais problemático o que um suposto segredo que termina sendo
conhecido, muitas vezes por várias vias, pode trazer. Creio que há elementos
na nomeação definitiva do candidato que não se podem dar por supostos; poderíamos terminar por nomear AME sem análise, ou com muito poucos anos
de análise, que nunca passaram pela experiência da supervisão e aos quais se
supõe uma larga experiência como analistas. Somente de uma larga experiência como analista podemos supor a sedimentação das provas que estamos
buscando para um AME. Não é conveniente, como dizemos na Colômbia,
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“forçar o amadurecimento”6 de um colega, pois seguramente o produto final,
assim como para as frutas, termina não sendo da melhor qualidade.
Quero abordar um último ponto. De que maneira saberíamos que efetivamente alguém poderia ter analisantes no momento final da análise para
assegurarmos de entrada que terão uma participação efetiva na função de designação de passadores? Creio que somente interrogando diretamente, porque apenas assim saberemos desde quando o candidato considera que sua
prática seja analítica, mesmo que tenha tido prática clínica anteriormente, e
saberemos se, em sua opinião, já tem analisantes em momento de passe. Isso
não assegura nada quanto à participação efetiva nessa função, mas eu creio
que isso deva ser explorado e considerado para a nomeação. Porém, acredito
que esse exame deveria ser feito no último momento do processo, para não
invadir com essa pergunta a analistas que ficaram no meio do processo do
exame de candidatura.
Parece-me que seguindo essas indicações de Lacan e examinando suas consequências, podemos, talvez, de saída, encontrarmo-nos com uns AME efetivamente engajados no redemoinho da Escola. Sempre haverá decisões problemáticas e essas deveriam ser examinadas nos Simpósios do Passe, e creio
que o CIG deveria estabelecer laços de discussão sobre esses assuntos entre os
DEL de Garantia existentes (França – Itália – Espanha – AL).
Creio que são, então, vários pontos que estão em jogo na proposição, e
aquele que propõe e os que selecionam os propostos deveriam ter reinventado alguns elementos.
Tradução: Maria Laura Cury Silvestre.
Revisão: Luiz Guilherme Mola
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PSICANÁLISE E DESCOLONIZAÇÃO:
QUESTÕES À POLÍTICA DA
PSICANÁLISE1
Adriana S. Marino2

Neste trabalho, abordo possíveis desafios à psicanálise quando se trata
da escuta de populações oriundas de comunidades tradicionais, como
os iorubás – presentes no Brasil como imigrantes, refugiados, nos traços
da diáspora em quilombolas, populações do culto tradicional iorubá,
candomblecistas e batuqueiros. As questões que apresento têm sua origem em um tempo de imersão em um condado situado no Estado de
Oyó (sudoeste da Nigéria), realizada entre agosto e setembro de 2018.
O texto compõe uma pesquisa mais ampla, mas que atravessa o tema da
política da psicanálise – em termos da perspectiva de sua escuta – inserindo-se no escopo das discussões propostas pelo Fórum do Campo
Lacaniano de São Paulo ao longo de 2019.
Parto da hipótese de que, mesmo sem qualquer pretensão de fechamento ao que possa ser da singularidade subjetiva e mesmo particular
a certas comunidades e povos tradicionais, nossa escuta pode apresentar anteparos oriundos de determinações que são constitutivas da nossa
própria subjetividade. Afinal, tanto nosso aparelho psíquico é construído segundo o protótipo do colonizado – na medida em que o simbólico,
o Outro da linguagem, antecede a nossa chegada neste mundo –, como
Texto apresentado no primeiro semestre de 2019, em um Encontro de Membros
do FCL-SP, cuja proposta de crítica assídua tratava do tema O analista na política x a
política do analista.
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a psicanálise encontra-se determinada em seus pressupostos epistemológicos, especificamente ocidentais.
Seus aportes foram e são desenvolvidos em conformidade a um contexto que antecede à sua própria fundamentação enquanto “ciência dos
processos mentais inconscientes” (FREUD, 1925/1996, p. 72). Em outras
palavras, as teorias desenvolvidas a partir da escuta psicanalítica se deram
no seio de um ambiente familiar e no interior de uma determinada sociedade, de modo a circunscreverem uma perspectiva da subjetividade em
termos de tempo-espaço. Não é fortuito que, para o avanço da psicanálise
e como psicanalistas, precisemos seguir um tanto inquietos, de modo que
a psicanálise prossiga a partir da soberania da clínica e, nesse ínterim, à
altura de sua época, como referiu Lacan (1953/1998, p. 322):
Que antes renuncie a isso, portanto, quem não conseguir alcançar em
seu horizonte a subjetividade de sua época. Pois, como poderia fazer
de seu ser o eixo de tantas vidas quem nada soubesse da dialética que
o compromete com essas vidas num movimento simbólico. Que ele conheça bem a espiral a que o arrasta sua época na obra contínua de Babel,
e que conheça sua função de intérprete na discórdia das línguas.

Há discórdias linguageiras – que apreendemos como efeitos do mal-entendido estrutural –, mas também aquelas das línguas. É por meio
do dispositivo simbólico da linguagem, ao menos desde a racionalidade
iluminista à sua instauração como selo da modernidade, que a civilização ocidental e sua concepção de ciência tendem a produzir e reproduzir discursos potencialmente colonizadores. Isso porque são pressupostos que não só modelam nosso modo de pensar e viver a vida, a cultura,
como também são constitutivos da nossa subjetividade.
Nesse sentido, mesmo sem confundirmos as concepções de linguagem e discurso em psicanálise com língua e discurso correntes, cabe observarmos, com Fanon (1952/2008), que o racismo e o colonialismo se
constituem como formas de pensar e viver transmitidas pela linguagem.
A colonização, enfatiza esse autor, carrega a estrutura de uma linguagem,
não sendo fortuito que o aprendizado de uma língua indique a aquisição
de uma cultura. Isso ao paroxismo de um antilhano que aprende a falar
francês e assimila os valores da sua antiga metrópole e tem a chance de
escapar “da sua selva. Quanto mais ele rejeitar sua negridão, seu mato,
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mais branco será” (FANON, 1952/2008, p. 34). Contudo, como afirma,
há negros que desconheceriam o Édipo e que seriam “incapazes de produzir uma neurose edipiana” (FANON, 1952/2008, p. 135).
No entanto, não acontece de aprendermos que a constituição subjetiva assenta-se no chamado complexo edípico e suas modalidades de
resolução? Sobretudo, que tal processo seria tão universalmente articulado ao ponto de o mal-estar nos ser também constitutivo? Mesmo se
não quisermos reduzir a escuta psicanalítica ao campo do diagnóstico
estrutural, ou seja, considerando uma diagnóstica ampliada, a concepção de sujeito em psicanálise se encontra lastreada em uma cultura dita
“civilizada”, assentada em relações familiares e sociais que são determinantes na produção de uma subjetividade, por fim, teorizada.
O sujeito da psicanálise como sendo o sujeito do pensamento/cartesiano – mesmo para ser subvertido em um processo de análise – já nos
indica uma espécie de filiação de nossa subjetividade à modernidade.3
Outra concepção, talvez, pudesse ser aventada em relação aos Neandertais. Mas o sujeito moderno constitui-se na relação com a alteridade, a
saber, com os outros semelhantes e o Outro simbólico, encontrando-se
submetido às leis da linguagem que constituem o inconsciente, de tal
modo que “a linguagem é condição do inconsciente” (LACAN, 19691970/1992, p. 42). O sujeito constituído neste caldo cultural simbólico é
o sujeito do inconsciente, do desejo, marcado pelo real da falta (derivada do complexo de castração), situando-se como falante.
Tendo em vista o que desenvolvemos até o momento, como pensar
uma escuta que se ofereça a outros modos possíveis de subjetivação?
Não obstante outras formulações sobre o assunto, em “A ciência e a verdade”, Lacan
(1965/1998) correlaciona o sujeito da práxis psicanalítica com o da ciência cartesiana: “sua práxis não implica outro sujeito senão o da ciência” (p. 878). Tal formulação
não deixa de considerar a subversão psicanalítica em relação à própria divisão constitutiva da subjetividade. Em seus termos, trata-se de considerar que, “ao contrário
do que se inventa sobre um pretenso rompimento de Freud com o cientificismo de
sua época, que foi esse mesmo cientificismo [...] que conduziu Freud, como nos demonstram seus escritos, a abrir a via que para sempre levará seu nome” (p. 871). A
justificativa para a referida correlação se deve ao caráter original do pensamento/
cogito cartesiano: “é impensável, por exemplo, que a psicanálise como prática, que
o inconsciente, o de Freud, como descoberta, houvessem tido lugar antes do nascimento da ciência” (p. 871). Desse modo, o cogito cartesiano é lido conforme a chave
do pensamento linguageiramente constituído, como “o pensamento” que “só funda o
ser ao se vincular à fala, onde toda operação toca na essência da linguagem” (p. 879).

3
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Inicialmente, podemos considerar que, se estamos diante de uma não
universalidade daquilo que seria um universal para a psicanálise, isso
implicaria possíveis impasses à escuta de um psicanalista. Em segundo lugar, não obstante as investigações de Lévi-Strauss (1949/1993),4
é importante observarmos que o autor não pretendeu universalizar as
estruturas elementares de parentesco para toda e qualquer comunidade
existente e ao longo do tempo. Daí a distinção, importante no âmbito do
aprofundamento de uma pesquisa como esta, entre sociedades totêmicas e animistas (DUNKER, 2015). Em função do recorte que proponho
para este texto – de apresentação de questionamentos –, não seguirei
essa trilha nem aquela aberta por Haute e Geyskens (2017) a sustentar
uma psicanálise sem Édipo, considerando elementos calcados em uma
antropologia clínica psicanalítica.
Então, seguindo, é possível que certos complexos teóricos funcionem à
nossa escuta e formação como revistas, propagandas e novelas estreladas por
brancos. Em outras palavras, como observa Fanon (1952/2008), certas teorias
podem funcionar como mais uma “imposição cultural”, na medida em que
o Ideal que se impõe é aquele do branco ocidental (FANON, 1952/2008, p.
164). Ainda segundo esse autor, o complexo edípico poderia funcionar como
recorte epistemológico e mesmo lógico no qual, mais além de suas coordenadas simbólicas, encontrar-se-ia uma psicopatologia ou simples ausência em
termos de ser. Acrescentaria, pelas vias do pior: o encontro com o exótico.
Se Lacan (1953/1998, p. 322) chegou a escrever que era o caso de
renunciar à psicanálise aquele que não conseguisse “alcançar a subjetividade de sua época”, atentando-se à dialética que compromete o psicanalista num “movimento simbólico”, em sua “função de intérprete
na discórdia das línguas”, com Fanon (1952/2008, p. 98), quero acrescentar que “é preciso recolocar estes sonhos [de Freud] no seu tempo, e
este tempo é o período em que oitenta mil nativos foram assassinados
[...] e colocá-los no seu lugar [...] onde mentira e demagogia são os
únicos senhores.”
No entanto, por meio de suas incursões antropológicas, Lévi-Strauss nos ensinou
que é possível localizar a estrutura edípica em diferentes comunidades e povos tradicionais. Pôde fundamentar a eficácia do simbólico em razão de um número limitado de leis de estrutura – apesar da diversidade de conteúdos míticos – que funcionam como sistemas que organizam a subjetividade tanto individual quanto coletiva.
O inconsciente seria, aqui, o campo por excelência do simbólico, transmitido pela
linguagem e, dada essa fundamentação, equiparou a eficácia dos tratamentos de
feiticeiros, xamãs, médicos e psicanalistas.
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Desse modo, quero dizer que a dialética que nos constitui como sujeitos ocidentais deve atentar para uma subjetividade que se produz e
se reproduz ao longo de um tempo em que “nativos foram assassinados”. Então, para avançarmos na “função de intérprete na discórdia das
línguas”, estejamos atentos ao que nos constitui enquanto sujeitos para,
assim, estarmos à altura do que pode ser uma subjetividade. Aqui, trata-se de chamar a atenção àquilo que caracteriza o discurso do mestre
ou senhor, especificamente em seu primeiro patamar, como sendo a cadeia significante constitutiva do inconsciente (S1 → S2) (LACAN, 19691970/1992). Trata-se de lembrar a indicação freudiana de uma subjetividade na qual se verifica o desejo inconsciente de abusar sexualmente do
outro, explorar e maltratá-lo. Curiosamente, como Freud (1921/2011)
mesmo referiu, temos um sujeito tal como um “mal selvagem”, em uma
alusão risível ao “bom selvagem” rousseauniano.
Por falar em “selvagens”, entre os iorubás, encontram-se termos ou
noções que não encontram correspondência biunívoca no ocidente. É
somente por aproximações explicativas ou, mais precisamente, de “interpretações selvagens” que se pode deduzir ou minimamente apreendê-las. A referência à interpretação selvagem tem seu sentido tal como
Freud (1913/1996) a circunscreveu, isto é, de uma interpretação sem o
estabelecimento da transferência. Aqui, como se pode notar pelo caráter
de chiste, o selvagem pode ser o psicanalista.
Os iorubás vivem e pensam categorias que o ocidente se acostumou
por distinguir, como: economia, filosofia, senso comum, história, justiça e religiosidade. São comunidades cuja tradição é oral e transmitida
pelas famílias. As crianças são criadas comunitariamente e oriundas de
casamentos poligâmicos, patriarcais e definidos pela força da tradição
de determinadas famílias de orixá ou mesmo islâmicas. É comum encontrar famílias islâmicas e católicas que cultuam seu ancestral familiar
orixá, sem haver, necessariamente, uma contradição.5
Ao nascerem no aiyé, recebem por oráculos orientações em termos
de destino, o que não quer dizer que não haja qualquer autonomia, daí
a importância de preceitos, consultas oraculares, oferendas e processos
de burilamento do orí e do iwá. Cada um que nasce encontra-se ligado
Diferentemente do que encontramos na diáspora, em que determinado orixá se
encontra atrelado à religiosidade e às comunidades de culto (ilé). São formas de culto dadas em função da separação das famílias tradicionais quando da escravização.
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a um dos odù extraído de oráculos, como o Éèrindílógún, e esses odùs
trazem uma série de ìtàn, com respetivos Eewò, além das características
do orixá ancestral da pessoa (ABIMBOLA, 1971; MARINS, 2012, 2017;
VERGER, 2002, 2018).
Com essa breve apresentação, trago notícias sobre alguns dos elementos que
compõem a noção de subjetividade nessa tradição. São noções estranhas à leitura de alguém pouco ou nada familiarizado com as nuances tonais e, sobretudo, com as concepções de mundo e de pessoa iorubá. Até o encontro com esses
povos em um condado de Oyó, havia certa aposta de que a escuta psicanalítica
implicava uma abertura suficiente para o que é da singularidade subjetiva e
mesmo dos atravessamentos socioculturais que concorrem para a produção
de diferentes formas de viver e, inclusive, de modalidades de sofrimento.
Apesar de uma ética assentada na destituição subjetiva, como concebemos a partir da psicanálise, com essa imersão, uma nova queda se
deu. Chão batido, fome e fascínio tornaram-se elementos nos quais os
iorubás me fizeram lembrar a distância-aproximação que nos suportava
em termos de tempo e espaço. Mais uma fratura do que, propriamente,
uma separação, na medida em que me lembravam, a cada vez, que a
proximidade intermediada por nossas cores de pele comportava diferenças de poder, tanto em sua dimensão verbal quanto de substantivo.
Precisei suportar um racismo que achava que nem era meu; uma dívida
simbólica daqueles que carregam a pele branca.
A aposta política contida no discurso psicanalítico centra-se em uma
subversão do sujeito, para que se possa passar da impotência do rochedo da castração à impossibilidade lógica em uma assunção à castração.
Trata-se de bem-dizer o sintoma em sua singularidade, rumo a alternativas diferentes daquelas coordenadas simbólico-imaginárias fixadas na
fantasia – coordenadas que fazem da neurose um lugar relativamente (in)
comodado de se viver (LACAN, 1971-1972/2012). É uma política que se
assenta em uma operação de separação dos ideais do Outro, dos significantes mestres que fazem com que o sujeito cole no sentido produzido
pela cadeia significante e em sua relação com a fantasia, que é, por sua vez,
situada como tentativa de obturar a falta do objeto (a) causa de desejo.6
Quando Freud (1917/2010, p. 251) afirmou que o homem não seria
Dito de outra forma, a fantasia é uma tentativa de obturar a castração. Daí que a
política da psicanálise oriente-se na direção da falta – um processo que perpassa a
falta-a-ser, passando pelo des-ser de analista e seu ser de objeto a (MARINO, 2018).
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“senhor em sua própria casa”, trouxe uma revolução no âmbito mesmo da civilização. Mas o risco sinalizado neste texto é o de que essa
revolução emerja como uma volta de 360°. Conforme pretendi apresentar neste texto, é preciso um posicionamento ético-político que possa
atentar para nossos próprios processos de constituição psíquica, em um
movimento de abertura para outras formas de pensamento, de viver a
vida e, portanto, também de subjetivação. Isso talvez implique no reconhecimento de limites oriundos de nossa própria constituição subjetiva
e de aportes teóricos que não podem ser transpostos para uma leitura
genérica de diferentes formas possíveis de subjetivação. Talvez uma volta a mais em torno de nossa assunção à castração; talvez uma psicanálise
mais porosa em seus próprios fundamentos; mais aberta às contribuições não ocidentais e estudos decoloniais. Eis uma pesquisa que segue.
Se não quisermos empregar selvagemente os aportes psicanalíticos
por sobre populações e comunidades tradicionais, como para qualquer
escuta – inclusive no ocidente, já que acontece de crermos que, mesmo nós, brasileiros, seríamos mais brancos do que talvez sejamos – um
exercício de abertura é necessário. Isso porque a ética da psicanálise se
opõe a qualquer direção que fortaleça a alienação. Então, para uma escuta suficientemente decolonizada, é preciso atentar para os efeitos da
colonização como constitutiva da nossa própria subjetividade.
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A URGÊNCIA DE SUSTENTAR O
ÉDIPO EM NÓS1
Ana Laura Prates Pacheco2

Eis, então, a urgência. Urgência que o artista – nesse caso Sófocles –,
sempre antecipado, transmite ao psicanalista. Urgência em responder
àqueles enlutados, que deitam lágrimas pelo Pai falido, suposto gerador
de laços e filhos estéreis. Pai! – eles gritam – não me ameaçarás com o
corte do membro? Pai! Não vês? Não vês que estou queimando? Não vês
que assim tão fraco, castrado, impotente, tu serás o culpado pelo fim da
família burguesa?
Urgência. Urgência em responder a outros, profetas da dita pós-modernidade, quando sequer ainda tivemos tempo de sermos modernos o
suficiente. Profetas anunciando que o enigma da Esfinge, uma vez decifrado, a fera domada já não mais ameaçaria Tebas com sua maldição. O
Édipo póstumo, na era pós-fálica, seria então, apenas um mito ultrapassado. Suas coordenadas já não seriam norteadoras do desejo; seu GPS
não mais orientaria a caça frenética a monstros virtuais da realidade
aumentada nas ruas da Polis.
A Urgência, entretanto vem do fato de que a Peste insiste em devastar
nossas cidades. E naquilo que nossos analisantes tagarelam no divã, o
enigma da Esfinge ainda comparece ao pé da letra. Tetrapous, Dipous,
Tripous. Óidipous como bem indicou Quinet (2015) em sua transcrição
Óidipous, filho de Laios, retomando o trabalho dos helenistas, especialTexto apresentado numa mesa com Beatriz Maya, em 19 de setembro de 2019, no
Laços Epistêmicos do segundo semestre no FCL-SP.
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mente de Pierre Vernant. Lacan (18/04/1977, 1976-77, inédito) não cansava de lembrar que, no fim das contas, os analistas precisam suportar
que os analisantes só falam de parentesco. O Complexo de Édipo é, portanto, bem atual em sua literalidade.
É verdade que Freud (1939/1974) já havia indicado tal literalidade em
seu texto testamento Moisés e o monoteísmo. O mito conta que Moisés
escreveu Gênesis, a criação; e depois Êxodos, a partida do povo hebreu
do Egito rumo à terra prometida na aliança com Adonai (o Senhor),
cujo nome impronunciável escreve-se no tetragrama YHVH. Freud se
interessa pela origem do nome Moisés, indicando que Mose na língua
egípcia antiga significava criança. Palavra que, uma vez composta, indicava a origem, tal qual a função do sobrenome: Assim, Amonmose, por
exemplo, é o filho de Amon. Como esclarece Soler (2010, p. 162),
[...] espera-se do patronímico a indexação de uma existência independente de qualquer qualidade, a não ser a descendência. Nesse sentido, o patronímico não é um significante, pois tende a designar independente do sentido. [...] O prenome que se acrescenta ao patronímico é
completamente diferente: ele inscreve uma escolha; é sempre o estigma
do desejo do Outro em relação àquele que acabou de chegar.

Ora, curiosamente, o mito fundador da religião do Pai, transmuta em
seu nome próprio o sufixo que indicava a filiação, com função patronímica. Daí a indicação precisa de Lacan, desde a montagem de seu esquema R, de que “falar do Édipo é introduzir como essencial a questão
do pai, observando que o NdP é uma necessidade da cadeia significante”
(LACAN, 1957-1958/1999). O Sobrenome do Pai, elevado à dignidade
estrutural, é a própria notação lacaniana da universalização da interdição do incesto demonstrada por Lévi-Strauss; sendo essa a lei insensata
que nos humaniza.
Em Televisão, Lacan (1973/2003) desenvolve um argumento que vai,
logicamente, do mal-estar na civilização exposto por Freud, ao impasse
sexual que provém do impossível: não há relação sexual – como se lê
no matema da sexuação. Eis o real dos fatos que poderia ser dito assim:
“a ordem familiar só faz traduzir que o Pai não é o genitor, e que a Mãe
continua contaminando a mulher para o filhote do homem; o resto é
consequência” (LACAN, 1973/2003, p. 531). Já em Moral sexual civili-
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zada e doença nervosa moderna, Freud (1908/1976) fala claramente do
fracasso na civilização em reprimir o real do sexo; mas é em O mal-estar
na civilização (1930/1996) que radicaliza seu antagonismo estrutural
com a sexualidade. Da experiência do menino ameaçado pelo papai,
Freud extrai a estrutura do recalque.
Lacan dirá que o dizer de Freud inventa a realidade psíquica que chama de Complexo de Édipo para atar as três dimensões que suportam
o espaço do ser falante: real, simbólico e imaginário: RSI. O dizer de
Lacan inventa o nó bo (noued bo) – nó borromeano desses três registros, o qual implica o quatro enquanto estrutural, reduzido ao Nome
do Pai. Eis aqui um ponto crucial: se o quarto nó fosse a realidade psíquica, ele seria homólogo à fantasia? Ora, lembremos que no esquema
R aprendemos que o Édipo e a questão do pai giram em torno de três
polos: o supereu (S), a realidade (R) e o Ideal de eu (I), sendo a presença
do Nome do Pai na estrutura o que possibilita a montagem da realidade, ou seja, da fantasia fundamental, como explicita na nota de 1966
(LACAN, 1958/1998). Para o Lacan borromeano, contudo, o quarto nó
não é fantasia, mas sintoma (ou sinthome). Não seria exatamente esse o
ponto da atualização do Édipo em RSI? Nesse caso, poderíamos propor
que Freud, ao reduzir o Real à realidade psíquica, vê no Édipo o mito
individual que o neurótico promove pela fantasia; atadura do furo e envelopamento do nó, em duas versões: o Édipo de Sófocles no teatro da
histeria e Totem e tabu no obsessivo.
Como trabalhei em um texto chamado “Que destino dar à mensagem
recebida?” (PRATES PACHECO, 2004), desde o Seminário 17: o avesso
da psicanálise, sabemos que o pai “é um lugar vazio e sem comunicação
que coloca no centro da enunciação de Freud um termo do impossível”
(LACAN, 1969-1970/1992, p. 116). A partir do nó bo, entretanto, passamos então do NdP para o Pai do Nome, o pai como nomeador: nomear a. Retomemos a questão dos Nomes do Pai, título do Seminário 21.
Chamo a atenção para a homofonia e a homonímia, na língua francesa,
entre o nome do pai e o não do pai (non du père). Eis a interdição do
incesto estrutural retomada no nó. É o nome que veicula certo número
de interdições cunhadas pela voz da mãe, diz Lacan. Assim, podemos
acompanhá-lo, quando adverte que aquele parentesco de que se fala no
divã, e que o psicanalista tem que suportar, coloca em valor o fato primordial que é da língua que se trata.
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Se o Édipo é o sintoma de Freud, o de Lacan é seu nó borromeu, ou nó
bo (noeud bo), que em francês equivoca com o monte Nebo, na atual Jordânia, local onde, no mito, Moisés teria morrido e onde estariam os dez
mandamentos, o decálogo que transmite a palavra do Pai. Para escrever
o Noeud bo, foi preciso, entretanto, o que Lacan chama de batismo do
Real. Ele apela para o termo inglês Naming que se refere à criação do
nome da marca, ou seja, aquilo que dá sua identidade. “O naming enquanto nome próprio precede a necessidade pelo que ele não vai mais
cessar de se escrever. E ele acrescenta: contanto que vocês não o tomem
do mesmo modo que o faz a verdadeira religião” (LACAN, 11/12/1972,
1973-74, inédito). Na Igreja Católica, o rito essencial do batismo consiste em invocar o Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. De fato, o
amor cristão foi o primeiro a enodar os registros borromeanamente, ao
inventar a trindade. Mas não podemos confundir a topologia dos nós
com uma reedição do more geométrico, a estética perfeita que Lacan faz
questão de evitar.
Eis a importância da atualização do Édipo na escrita do nó borromeu
– que implica na pluralização dos nomes do pai e sua articulação ao
sinthome. A partir da atualização do Édipo, chega-se à função pai como
sinthome. Como essa função é enlaçada? Lacan nos aponta em RSI: um
pai “só tem direito ao amor e ao respeito se de modo père-vertidamente orientado, tomar uma mulher como objeto a causa de seu desejo”
(LACAN, 1974-1975, 21/01/1975, inédito). Ela, entretanto, se ocupa de
outros objetos que são as crianças. Essa fórmula escreve a transmissão
de uma desproporção que, por sinal, já havia sido surpreendentemente
antecipada na “Nota sobre a criança”: “a criança dá à mãe, imediatamente acessível, aquilo que falta ao sujeito masculino: o próprio objeto de
sua existência, aparecendo no real” (LACAN, 1969/2003, p. 370). Não
equivalência entre mulher e mãe. Que não se leia aí um elogio à família
burguesa heteronormativa, pois Lacan esclarece que uma mulher nada
tem a ver com as mulheres; o conjunto mulher é vazio: “uma mulher
tanto quanto um homem não é um objeto a. A mulher não tem a sofrer
nem maior nem menor castração que o homem” (LACAN, 1974-1975,
21/01/1975, inédito).
Essa igualdade no que diz respeito à castração é retomada pela noção
topológica de equivalência ou, em outros termos, é exatamente porque
ambos os sexos são equivalentes em relação à castração que podemos
dizer que não há proporção/relação entre eles. A relação impossível
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pode, entretanto, eventualmente ser escrita no nível do sinthoma, porque aí, no que diz respeito ao sinthoma, não há equivalência.
Ora, a função do pai aparece, então, quando a heteridade é tomada
como sinthoma. Inclusão do Outro (heteros) no campo do Um: problemática da família borromeana, que já havia sido esboçada em Les non
dupes errent (1973):
Se o sujeito já nasce na linguagem e já determinado no seu inconsciente pelo desejo do Outro, porque não haveria entre tudo isso certa solidariedade? O A trama da estrutura na qual o sujeito é um determinado
particular; é concebível que ela se comunique com as outras estruturas:
as estruturas dos pais, certamente. (LACAN, 1973-1974, 20/11/1973)

De que ordem seria essa solidariedade na qual o sujeito é um determinado particular? Vejamos o que diz Lacan em L’insue (1976-1977,
18/04/1977, inédito):
Eu não reconheço todas as mulheres. Não há todas, salvo incestuoso;
o que Freud disse é que o mito de Édipo designa isso: que a única pessoa
com a qual se tem ânsia de deitar é com a mãe, e que, quanto ao pai, se o
mata. Em todo caso, com a castração fica-se bem certo de escapar disso.

Nessa mesma orientação, afirma que “não há relação sexual salvo entre
gerações vizinhas, a saber, os pais de um lado, os filhos de outro. É isso que
a interdição do incesto evita” (LACAN, 1976-1977, 18/04/1977, inédito).
A partir dessas indicações, podemos entender que aí está a solidariedade do nó entre gerações: é porque a função sinthoma do pai suspende numa miragem o não da relação sexual, escrevendo, por outro lado,
a não equivalência dos modos de gozo entre os falantes, que algo da
interdição do incesto se transmite enquanto nomeação. Extrai-se daí
que o “Complexo de Édipo é como tal um sintoma” (LACAN, 19741975, 21/01/1975, inédito). Eis sua atualidade e é essa a razão pela
qual concluímos com o dizer de Lacan de que “o parentesco revela
esse fato primordial: que é da língua que se trata” (LACAN, 19761977,18/04/1977, inédito). Ora, desde que Freud apresentou o discurso do analista, Édipo deitou-se no divã. A partir de então, segundo
185

A urgência de sustentar o Édipo em nós

Lacan: “é preciso que a peste se propague em Tebas para que cada um
se sinta concernido em particular por sua ameaça. O que se revela
então é que Édipo só matou o pai por não ter se dado o tempo de laiusar” (LACAN, 1973-1974, 17/12/1974, inédito). Para isso, teria que ter
tido o tempo necessário para usá-lo até gastar, e só então dispensá-lo,
a Laius, com a condição de ter se servido dele. Teria sido necessário o
tempo de uma análise.
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O CORPO, A PALAVRA E A
DOR: NARRATIVAS DE UM
TESTEMUNHO1
Carla Gonçalves Bohmer2

A partir de agora não poderão falar nem
entre vocês, nem com ninguém.
(ROSENCOF; HUIDOBRO, 1993)

A literatura e a arte apresentam diferentes modos de representar
e de lidar com a dor, seja do corpo, seja da alma. Podemos tomar
a literatura de testemunho como um desses mecanismos para lidar
com a dor.
Como o corpo se manifesta em seu discurso da dor? O escrito, a
palavra podem reconstruir um corpo mutilado, torturado?
Trabalho com a hipótese de que a palavra dá contorno ao corpo, faz
circul(ação), circula e põe em ação o corpo. Para isso, tomei como
base a leitura do livro Memorias del Calabozo, relato dos prisioneiros
sobreviventes da ditadura uruguaia. Impedidos de falar, sozinhos em
suas celas num calabouço, eles encontram uma forma de se manterem vivos e lúcidos através da palavra. A letra faz litoral, a escrita
enlaça, ata e cura a dor do corpo torturado.
O que faz de um corpo um corpo vivo? “A fala, com efeito, é um
1

Texto apresentado no Encontro Nacional da EPFCL-Brasil em Aracaju.

Psicanalista, membro do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo, da EPFCL-Brasil,
da Internacional dos Fóruns (IF-EPFCL-Brasil) e da Escola (EPFCL).
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dom de linguagem, e a linguagem não é imaterial. É um corpo sutil,
mas é corpo. As palavras são tiradas de todas as imagens corporais
que cativam o sujeito [...]” (LACAN, 1953/1998, p. 302). Há na palavra uma possibilidade de produzir efeito no simbólico. Só aquele
que se veste de significantes tem um corpo. Essa rede de significantes vem com a escrita do testemunho e com as conversas entre os
muros da prisão.
A lógica perversa do calabouço
A palavra como possibilidade de cura numa ditadura onde o
calabouço, cala no osso, onde o uso que se faz dos corpos dos
prisioneiros segue uma lógica sadiana, como nos aponta Lacan:
“ Tenho o direito de gozar de teu corpo, pode dizer-me qualquer
um, e exercerei esse direito, sem que nenhum limite me detenha no
capricho das extorsões que me dê gosto de nele saciar” (LACAN,
1962/1998, p. 780).
Levá-los à loucura é o projeto. Reduzi-los a algo não humano com
tratamentos desumanos. O que é mais humano do que a palavra, a
fala, a linguagem? Não é isso que diferencia os humanos dos outros
animais? Sem falar, sem escutar, sem comunicação esses prisioneiros estão ali reduzidos a quê?
Por 12 anos estiveram presos e como uma modalidade de tortura: o silêncio. Uma imposição cruel, nenhuma palavra poderia ser
proferida pelos presos e também não poderiam falar seus algozes,
no calabouço, cala e não ouço. “Não falava nada. Não falava sequer
o oficial com a tropa, nem o cabo com os soldados. Havia ordem
de não pronunciar palavras (El Nato)” (ROSENCOF; HUIDOBRO,
1993, p. 20).
Um risco no chão… Não pode passar (está escrito), risco que
oprime e aprisiona, que tenta aprisionar e torturar, mas a palavra
liberta. Lacan (1971/2009, p. 105): “a escrita, a letra, está no real, e
o significante, no simbólico”, onde está a violência, portanto, a palavra, a escrita deve advir.

190

Livro Zero

O silêncio é a pena imposta
O silêncio é imposto, mas a palavra encontra meios de cirul(ação),
Roland Barthes (1987, p. 81) nos indica:
Cada vez que tento “analisar” um texto que me deu prazer não é minha “subjetividade” que volto a encontrar, mas meu “indivíduo”, o dedo
que torna meu corpo separado dos outros corpos e lhe apropria seu
sentimento e seu prazer: é meu corpo de fruição que volto a encontrar.

Texto vem do latim tecer, tecido, o texto se faz através de um atravessamento ininterrupto.
O testemunho constitui um desdobramento possível do encontro com
o real, com algo que se impõe além do representável, além das palavras.
Tomar como testemunho uma literatura, ou a literatura dá testemunho
àquilo que remete ao real que resiste à representação. Memorias del Calabozo, livro no qual se baseia o filme Uma noite de 12 anos: “Que me
devolvam a palavra”, frase marcante que marca um pedido, uma súplica.
A escrita como subversão da dor
O que é uma palavra? O escrito dos prisioneiros, a escrita que se inscreve em seus corpos, a invenção da comunicação entre eles, o pacto
firmado “se sobreviverem irão narrar o acontecido”, qual a função dessa
narração? Walter Benjamim (1994, p. 220-221) nos aponta a interação
que é atravessada pela concretude da voz e do corpo:
A narração, em seu aspecto sensível, não é de modo algum um produto exclusivo da voz. Na verdadeira narração, a mão intervém decisivamente, com seus gestos, aprendidos na experiência do trabalho, que
sustentam de cem maneiras o fluxo do que é dito.

Russo e El Nato inventam, criam, acham uma forma de se comunicar
de se manterem vivos, a palavra cura o corpo, cura a dor.
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Em situações extremas, submetidos a condições desumanas encontram uma forma de manterem-se vivos, de manter o corpo em movimento, recriam o código Morse. “Estando incomunicáveis no calabouço, havíamos aberto uma janela para a vida reinventando o código
Morse”, a palavra dando contornos, como escreve Galeano: “Proibida
a boca falam os dedos: falam a linguagem verdadeira que nasce da necessidade de dizer” (apud ROSENCOF; HUIDOBRO, 1993). Em Lacan
(1972/2003, p. 401):
O signo basta para que esse alguém faça da linguagem apropriação
como de um simples instrumento; da abstração, eis aí a linguagem como
suporte, bem como discussão, meio; como todos os progressos do pensamento […].

Os prisioneiros estão isolados e são impedidos de falar, mas a sobrevivência, manter-se vivo durante os anos de encarceramento, de limitações, a palavra, seja em código ou na forma de cartas que Rosencof
escreve no lugar de seus algozes, cartas de amor, põe em circul(ação) o
corpo. A arte também rompe barreiras, a arte rompendo aqui a barreira
imposta do silêncio.
Meus poemas (Russo) e seus desenhos (El Nato) tiveram um valor
formidável. Porque os soldados foram tentados e traziam para você a
foto da noiva ou da mãe para que você fizesse um retrato. Isso tinha
valor de troca... Eles vinham me pedir para escrever cartas para os entes queridos; promover casamentos, seduzir mulheres... Eles me pediam
poemas para seus filhos, namoradas ou mães. Valia um pedaço de pão,
uma fruta, um ovo cozido e tínhamos material para escrever, papel e
lápis. (ROSENCOF; HUIDOBRO, 1993, p. 156).

Ao escrever o prólogo do livro Memorias del Calabozo, Eduardo Galeano coloca a importância desse testemunho para os prisioneiros: “Esta
obra celebra uma vitória da palavra humana. Dois reféns, Maurício
Rosencof e El Nato Fernandes Huidobro, evocam nestas páginas sua
experiência naquele reino de silêncio e do terror” (ROSENCOF; HUIDOBRO, 1993). Quando falamos, colocamos em circul(ação) a palavra,
os males do corpo, da alma podem ser curados. O corpo é sensível à
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palavra. A violência imposta a esses prisioneiros exclui a fala, a palavra.
Porque a grande questão da tortura e das violações não é fazer falar o
torturado, mas fazer calar. “Acaso não sabemos que nos confins onde a
fala se demite começa o âmbito da violência […]” (LACAN, 1954/1998,
p. 376).
A escrita cura
A possibilidade de poder contar a suas experiências dá sustentação ao
corpo e faz avançar, narrar essas memórias da dor, violência seria uma
forma de manter o corpo vivo e amenizar a dor. A cura através da narrativa... Daí vem a pergunta se a narração não formularia o clima propício
e a condição mais favorável de muitas curas... se deixar flutuar para bem
longe... na correnteza da imaginação (BENJAMIN, 1994). A narração
proporciona a condição para a cura, o ato narrativo coloca a palavra em
movimento e cura a dor. Colete Soler acrescenta: “É necessário que se
leve em conta que existe uma fábrica do corpo, de nossos corpos socializados. Este corpo não é produto da natureza, é antes o produto da arte”
(SOLER, 2010, p. 37).
A palavra considerada aqui como o antídoto da violência e a aposta
na sobrevivência. O relato do testemunho para que a história não seja
esquecida. Como se fossem, violência e palavra, inversamente proporcionais. O ato de narrar a história pode ser tomado como uma tentativa
de cura e a busca pela comunicação entre eles a condição para a integração do corpo.
E se isso fosse
meu último poema,
insubordinado e triste,
esfarrapado, mas inteiro,
tão apenas uma palavra
escreveria: Companheiro
(ROSENCOF; HUIDOBRO, 1993).
193

O corpo, a palavra e a dor: narrativas de um testemunho

Referências
BARTHES, R. O prazer do texto. São Paulo: Perspectiva, 1987.
BENJAMIN, W. O narrador. Considerações sobre a obra de Nikolai
Leskov. In: ______. Obras escolhidas. Magia e Técnica, arte e política:
ensaios sobre literatura e história da cultura. Tradução de Sergio Paulo
Rouanet. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. v. 1, p. 197-221.
LACAN, J. (1953). A função e campo da fala e da linguagem. In: ______.
Escritos. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998. p.
238-324. (Campo Freudiano no Brasil).
______. (1954). Introdução ao comentário de Jean Hyppolite sobre a
“Vemeinung” de Freud. In: ______. Escritos. Tradução de Vera Ribeiro.
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998. p. 370-382. (Campo Freudiano no
Brasil).
______. (1962). Kant com Sade. In: ______. Escritos. Tradução de Vera
Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998. p. 776-803. (Campo Freudiano no Brasil).
______. (1971). Seminário, livro 18: de um discurso que não fosse semblante. Texto estabelecido por Jacques-Alain Miller, Tradução de Vera
Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2009. (Campo Freudiano no Brasil).
______. (1972). Radiofonia. In: LACAN, J. Outros escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. p. 400-447. (Campo Freudiano no Brasil).
ROSENCOF, M.; HUIDOBRO, E. F. Memorias del Calabozo. Tafalla;
Txalaparta; Aguilar 1993. p. 402.
SOLER, Colette. O corpo falante. Caderno de Stylus, Rio de Janeiro, IF-EPFCL, n. 1, maio 2010.

194

Livro Zero

O INCONSCIENTE É O SOCIAL?1
Isabel Napolitani2

A partir dessa pergunta do título, eu me enlacei à Rede de Psicanálise
punção Contemporâneo. E é assim que este texto vem trazer um pequeno apanhando das trilhas que elaboramos no decorrer desses 3 anos e
que fizeram parte das minhas investigações nesse trajeto. Logo, como é
possível entrelaçar o inconsciente ao social? Na obra de Jacques Lacan,
a pergunta é o seu avesso: como não entrelaçar o sujeito ao social? Izcovich (2016, p. 8) pontua que o “sujeito carrega as marcas do social e não
há sujeito fora do social”. Ainda assim, como é possível compreender o
que a psicanálise lacaniana está chamando de social?
Lacan irá entrelaçar Linguagem, Outro, Discurso e Social, partindo do aforismo: “o inconsciente é estruturado como uma linguagem”.
É possível compreender essa frase à luz da questão sobre o social ao
colocarmos a linguagem no centro da constituição do humano. O ser
humano constitui-se como humano a partir da entrada na linguagem,
momento que instaura uma perda. Perda que se repete, desliza, inscreve-se: porta uma verdade. Contudo, encontramos um laço na saída
como resposta à inscrição de um furo. Cada ser humano irá se constituir por meio do cuidado a ele ofertado, da transmissão das marcas
que lhe ficarão, do desejo não anônimo do Outro, da linguagem. Portanto, é a partir de um laço entre o bebê e seu cuidador que se constata
a transmissão da falta na estrutura.

1

Texto apresentado nas Jornadas de Encerramento 2019 - Fórum São Paulo.

Psicanalista, membro do Fórum do Campo Lacaniano-SP (FCL-SP), da EPFCL-Brasil e da Internacional dos Fóruns (IF-EPFCL).
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Segundo o modelo freudiano, haveria fracasso da ação muscular para
o alívio do desprazer produzido pelos estímulos internos, mas ao mesmo tempo a tentativa seria eficaz na medida em que exerceria atração
sobre um outro, impelindo-o a responder. Essa ação específica só pode
ser efetuada por meio de uma assistência alheia, da mãe ou de um outro
que ocupe essa função. (HOLCK, 2008, p. 26)

Logo, será diante desse primeiro fracasso que o ser humano se
enlaçará ao outro, na obra lacaniana. O Outro aparece nesse momento
da obra como o tesouro dos significantes, aquele que porta a linguagem,
o simbólico, aquele que preexiste ao sujeito. Aqui o sujeito constitui-se
via Outro e a partir do Outro.
O inconsciente é o discurso do Outro (LACAN, 1953, p. 266). Esse
aforismo diz respeito à instalação da cadeia simbólica e esta, por sua
vez, estabelece o efeito do campo sujeito e Outro, marca a presença da
alteridade na constituição do sujeito. O laço, a articulação entre o campo do sujeito e o campo do Outro aponta para os movimentos de separação e alienação. Assim, a constituição do sujeito está colocada a partir
do campo do Outro. Dessa maneira, é possível então sobrepor (não é
igualar) o social e o campo do Outro.
Ao abordar o social, iremos, na obra lacaniana, também entrar no
conceito de laço social. Izcovich (2016, p. 10) afirma: “O analista deve
ter em conta, para a sua ação, o que constitui a atualidade no social e
da forma como são tecidos os laços que unem os humanos”. Assim, a
atualidade toca na forma como cada época estabelece as formas de enlaçamento. Soler (2012, p. 103) enfatiza: “O fator conjuntural, o fator de
época, é que hoje o discurso não funda mais laço social de suplência”.
Ela observa que cada sujeito está só diante da tarefa de se encarregar de
seus próprios laços, pois não existem mais laços prescritos pelo discurso. Este seria um traço do tempo que estamos vivendo.
A forma como cada um se posiciona nos laços está atrelada à forma
singular da articulação entre o campo do sujeito e do Outro. Esse molde
estará inscrito na fantasmática de cada sujeito. Além disso, a maneira
como cada época prescreve, ou não, essas formas de enlaçamento também estão presentes.
Aqui existe uma passagem importante que merece ser tocada no que
diz respeito ao conceito lacaniano de linguagem e discurso. Lacan, ao
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inaugurar sua teoria dos discursos, no Seminário 17, irá partir do Seminário 16, no qual afirma que o discurso é o discurso sem palavras
(LACAN, 1969-1970/1992, p. 159).
Compreendo esse aforismo através da noção de discurso como noção
de estrutura do grupo de Klein. Torres escreve: “O grupo de Klein é
uma estrutura matemática. Estrutura em matemática tem uma definição formal: um conjunto submetido à determinada operação” (2010, p.
170 apud ALENCAR FILHO, 1976). Aqui já temos uma primeira indicação que relaciona a lógica dos conjuntos à estrutura. Um pouco mais
à frente no texto, Torres cita Barbut:
O grupo de klein permite demonstrar matematicamente o funcionamento de uma estrutura a partir das relações de diferenças entre os seus
elementos. É o fundamento do que encontramos em todo o estruturalismo, esteja ele na matemática ou nas ciências humanas como em Lévi-Strauss. (BARBUT, 1996, p. 152 apud TORRES, 2010, p. 175)

Assim, a lógica matemática está novamente colocada e será a partir
desse viés que podemos entrar no conceito de discurso, no qual estão
colocados lugares, elementos e vetores pela via da matemática.
É importante constatar que o conceito de discurso neste momento irá
abrir para a relação entre o registro Simbólico e o registro Real, pois há
um elemento da estrutura que porta o Real: o objeto a. Objeto a revela
tanto a causa de desejo quanto o objeto mais-de-gozar. Neste momento,
Lacan irá formalizar os quatro discursos e seus impossíveis. O discurso
aqui é definido como uma forma de ordenar o Real pela linguagem. Lacan
irá escrever os matemas e apontar para as quatro formas de aparelhamento do gozo, do mal-estar, do que resta de impossível a ser simbolizado.
Koltai (2000, p. 109) destaca: “Discurso é, pois aquilo que da linguagem
faz laço entre os falantes. Esse laço é chamado social, ao passo que o gozo
é aquilo que, no discurso, não constitui linguagem”. O gozo não é mais um
elemento que se apresenta fora da estrutura da linguagem, ao contrário,
está atrelado intimamente a ela. Há um aparelhamento do gozo.
A psicanálise, assim, inaugura uma nova forma de fazer laço. Lacan
nomeia de Discurso do Analista. Mais uma vez, a invenção da psicanálise está no centro da berlinda, o discurso do inconsciente (Discurso do
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Mestre) e seu avesso (o Discurso do Analista). Aqui estamos no campo
do matema e das letras, da álgebra lacaniana na qual, assinala Coutinho
(2002, p. 20), “por um lado constituem um ponto mínimo de ancoragem teórica, por outro permitem uma pluralidade de leituras”.
Para falar do discurso do analista, Lacan irá nomear e formalizar os
outros três discursos atrelados à referência de Freud como as profissões
impossíveis: Educar, Governar e Fazer desejar. A impossibilidade está
na base dos discursos e o conceito de laço social está intimamente vinculado aos discursos e ao fazer do analista, já que este teria inaugurado
uma nova forma de enlaçamento entre os sujeitos: a própria psicanálise,
a psicanálise como sintoma.
Lacan reitera:
[...] os discursos em apreço nada mais são do que a articulação significante, o aparelho, cuja mera presença, o status existe, domina e governa
tudo o que eventualmente pode surgir de palavras. São discursos sem a
palavra, que vem em seguida alojar-se neles. (LACAN, 1969-1970/1992,
p. 159)

Estamos diante de um novo, a própria psicanálise sustentada por meio
do discurso do analista. Esse discurso emergiria na passagem de um discurso ao outro. O discurso é composto por dois campos diversos, o do
sujeito e o do Outro. Assim, por um lado, o discurso revela a tentativa de
fazer a relação, a proporção e o laço entre o campo do sujeito e o campo
do Outro e, por outro lado, estabelece que há um impossível radical
entre sujeito e Outro. São as setas que indicam o enlace (COUTINHO,
2002, p. 27).
Abrindo um pouco mais a investigação, o inconsciente é o social, o social aqui é tomado como laço, como linguagem, como Outro, como discurso, pois, a partir dessa construção, será possível articular e levantar
questões acerca do lugar da psicanálise no mundo de hoje. Compreendo
que o social, no discurso da psicanálise, aponta para os laços, para as formas de enlaçamento entre o campo do sujeito e o campo do Outro, no entanto, agora cabe abrir a questão: o campo do Outro é o campo da cultura?
Como normalmente acontece no campo da psicanálise, parece-me
que a resposta comporta ao mesmo tempo um sim e um não. Eles não
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se sobrepõem completamente, porém, estão atrelados, já que a linguagem será o meio no qual cada sujeito irá se constituir. A linguagem
porta os significantes, seus modos de subjetivação e reconhecimento
dos sofrimentos em uma época. Cabe-nos perguntar como as mudanças no contexto histórico e social de uma época afetam o trabalho do
analista, afetam a existência da psicanálise no mundo, isto é, como
afetam o inconsciente. Voltamos à questão sobre como se dá o enlaçamento entre inconsciente e cultura. Trata-se de questão amplamente
discutida por Freud em seus textos ditos sociais. Não há dúvida de
que o contexto social e a cultura mudaram desde que a psicanálise foi
criada. Freud apresenta sua teoria num momento histórico radicalmente diferente do momento que estamos vivendo, porém, a pergunta
de base sobre o mal-estar, sobre os sofrimentos e sobre os sintomas
ainda permanece.
Koltai (2000, p. 107) refere que “a psicanálise é filha da ciência moderna, tal como se desenvolveu no Ocidente, fruto da disjunção que, a
partir do século XVII – enquanto ciência físico-matemática –, se instaurou entre sujeito e objeto”. Então, como as mudanças na sociedade,
na cultura, afetam o trabalho do analista? A própria psicanálise foi absorvida pela cultura atual, ela não está mais no lugar do estrangeiro da
época de Freud.
Lacan diz que o analista precisa estar à altura das questões do seu tempo, porém, o trabalho do analista é com o inconsciente. No cotidiano
dos atendimentos, constatamos o sofrimento dos analisantes e continuamos apostando na cura pela palavra. Essa aposta primordial freudiana está na base do fazer do analista, seja em 1900, seja em 2019. As
questões referentes aos sofrimentos e aos sintomas continuam batendo
à porta dos analistas de nossa época. O que mudou?
Godino Cabas (2009) é muito claro quando afirma que estamos diante de roupas, uma roupagem nova que veste muito bem o discurso de
nossa época, porém, o mal-estar e o sofrimento, assim como as questões
referentes ao tratamento da pulsão no homem, permanecem. As histéricas não são mais as mesmas, contudo, a relação do humano com a falta
e com o gozo continua orientando a existência de cada um, fazendo sintoma. Qual o tratamento que cada um dá à castração, ao gozo, ao falo?
Essas questões não estão mais em jogo no humano? A psicanálise não
tem mais por onde operar?
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A pergunta que se abre, por conseguinte, é sobre os efeitos da psicanálise: onde a psicanálise opera? O sofrimento é o que impulsiona
qualquer pessoa a procurar um psicanalista. Eu sofro aparece como um
primeiro passo. Estamos diante de um momento de mudança cultural
muito significativo. A Segunda Guerra Mundial, por meio do nazismo,
marca um momento de desumanização radical e os efeitos dessa experiência trazem questões até hoje. Os temas atrelados ao racismo, às
diferenças e aos direitos humanos serão amplamente discutidos e desconstruídos. O discurso da ciência aparece como mais um elemento
promovendo a homogeneização do humano e a entrada da tecnologia
também é um novo elemento que irá trazer um impacto importante
nas formas de ordenação das relações. Somam-se aí o capitalismo globalizado, aqui estamos diante do discurso contemporâneo. Porém, é
fundamental não cair no engano em que muitos psicanalistas parecem
cair, colocando o acento do mal-estar na globalização e na homogeneização, e não mais na pulsão.
Se parearmos o conceito de Outro ao conceito de cultura, constatamos um novo Outro, porém, compreendo que a estrutura não se modificou. Todavia, os analistas continuam se deparando com os fracassos
da psicanálise. Se uma das respostas para esse fracasso for o tempo contemporâneo, realmente eles precisam de uma nova psicanálise.
No entanto, a nossa pergunta é outra: o que o discurso contemporâneo traz para a psicanálise? É importante constatar que a psicanálise é
a única a se interrogar sobre o inconsciente e continua a avançar. Nesse
campo discursivo, a não proporção sexual está colocada tal qual a resposta fantasmática de cada um.
Lacan irá nos apresentar o Discurso do Capitalista, como um discurso
que não faz laço, pois as setas desse discurso estão postas de uma forma
muito diferente, há uma outra ordenação em jogo. A forma de tratar a
falta está excluída dessa engrenagem. Sobre esse quinto discurso apresentado por Lacan (1969-1970/1992) no Seminário 17, há uma grande
discussão no meio lacaniano, já que Lacan falou bem pouco sobre ele, e
isso faz com que cada teórico traga o uso dele, do Discurso do Capitalista, a partir das próprias coordenadas. Para Bueno (2015), “o laço social,
neste momento, passa a ser regido pela relação com os objetos produzidos pela ciência e elevados à condição ilusória de objeto desejo, sonho
de consumo e não pelo (des)encontro entre as pessoas.”
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Portanto, a partir do discurso atual, regido por essa nova lógica dos novos
tempos, necessariamente iremos tocar na discussão sobre as novas patologias, os novos sintomas, os sintomas da contemporaneidade, os quadros graves. Godino Cabas (2009, p. 231) adverte-nos: “a fenomenologia,
a apresentação, os semblantes do sintoma não tomam mais as formas de
antigamente”. Mas isso, de maneira alguma, revela que o sujeito mudou,
que há uma nova economia psíquica. As formas dos sintomas revelam
que ele é constituído de tempo e gozo. “O sintoma é moldado numa dimensão que é o tempo”. O autor esclarece: “um imperativo de gozo que se
impõe com força e violência sobre o real do corpo para fazer valer o gozo
da carne” (GODINO CABAS, 2009, p. 234), é do humano. Mais adiante:
“[...] pois a verdade é que a prática do evitamento do desejo pelo viés desse
curto-circuito constituído pela passagem ao ato revela-se tão antiga quanto a própria humanidade” (GODINO CABAS, 2009, p. 235).
Igualmente, a forma de conceber onde a psicanálise opera e do que a
psicanálise é constituída, revela a formação de cada analista e pede que
este se posicione diante de seus próprios operadores teóricos, a fim de
conduzir sua prática a partir de sua orientação, da escola na qual está inserido e da forma de fazer e sustentar a clínica analítica. Como cada analista
pensa e pratica a psicanálise, coloca-se novamente em evidência.
A barreira de gozo entre o lugar da verdade e o lugar da produção em
cada discurso está na base do fazer do analista e essa divisão é estrutural,
a produção não tem relação alguma com a verdade. O impossível está
colocado na parte inferior dos discursos e aponta para a presença do
Real, pois nenhum discurso pode apreender o Real que o causa. Assim,
o Real está mais uma vez colocado como orientação do trabalho analítico. E a formação do analista está na berlinda novamente. Será que em
alguma época ela saiu de moda?
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DÁ PARA TIRAR O CORPO FORA?1
Luciana Guarreschi2

“Isso (conversar) desperta a gente, faz disparecer os pensamentos, largar o pensamento
ruim. É importante, não é um luxo, falar com
quem entende abre os pensamentos, muda a
palavra.”
(fala de um atingido atendido pela Clínica do
Cuidado,3 janeiro de 2017)

O contexto
Vou contar uma história que remonta ao Brasil de 1500, mas como
ela se repete insistentemente, podemos escolher qualquer data depois
dessa. Para o que nos interessa aqui, escolho 1960, data que recomeça
a construção de uma grande rodovia visando ligar o eixo norte e sul do
Uma versão reduzida deste trabalho foi apresentada na I Convenção Europeia da
IF-EPFCL “Le dire des exils”, em Paris, em julho de 2019, e no XXVII Fórum do Interior,
em Mogi das Cruzes, em agosto de 2019.

1

Psicanalista, membro do Fórum do Campo Lacaniano-SP (FCL-SP), da EPFCL-Brasil e
da Internacional dos Fóruns (IF-EPFCL).

2

A Clínica do Cuidado foi uma estratégia articulada para atender pessoas que se tornaram não mais que corpos deportados. Sua proposição – um modelo de atenção
ao sofrimento psíquico, metodologicamente orientado pela psicanálise – teve por
objetivo o cuidado com a população de ribeirinhos, tornados refugiados pela construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, na Amazônia, em 2016. Os responsáveis
por sua criação foram os psicanalistas Ilana Katz e Christian Dunker e a jornalista
Eliane Brum. Cf. documentário Eu +1, uma jornada de saúde mental na Amazônia,
disponível no YouTube.

3
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citado país, com 4.355 km de extensão. Os militares da época, diga-se de
passagem, os mesmos de hoje, escrevem: “A estrada está fazendo prodígios. Descobriu novas terras. Levou novos homens a novos horizontes.
Estendeu a fronteira econômica do país para o meio da selva desconhecida”.4 Pergunta importante: desconhecida para quem?
A estrada, a despeito das condições adversas de clima e vegetação, segue devastando o que vê pela frente, em mais uma tentativa, entre outras
que vieram antes, depois e mais ainda, de conquistar a indócil floresta.
Outra perguntinha: indócil para quem?
Nada é mencionado sobre os habitantes de lá, afinal, tratava-se de
“preencher imensos vazios demográficos”, o mote era: terra sem homens
para homens sem-terra. Pareceu aos conquistadores do século XX que
toda aquela vastidão verde era terra de ninguém. Para eles, populações
das florestas não eram exatamente populações. Índios e ribeirinhos não
contavam. Assim a tomaram, assim a tomam no século XXI.
No entanto, por lá havia pessoas. Mas os que não eram índios, de onde
vieram? De tantas outras investidas progressistas: 1880, 1930, 2016...
Nada temos contra o progresso, afinal, as sociedades parecem passar da
natureza à cultura, sendo esta o saber e o poder que os homens adquirem
para dominar a natureza e construir formas para a satisfação de suas necessidades. Mas sabemos o que Freud (1930/1972) nos ensinou sobre essa
passagem, não é mesmo? Dela, resta. Restam os excluídos, os refugiados,
os mortos sem nome. O mal-estar do qual Freud fala é estrutural e não
conjuntural e, embora ele tenha tratado sobre as formas de mal-estar da
sociedade europeia da Primeira Guerra Mundial e do entreguerras, podemos afirmar que o que se veio a constatar não se assemelha, em nada,
a uma ascensão, e sim a uma degradação manifesta. É aqui que estamos,
com outra pergunta: o que é civilização nos dias atuais?
E quem eram, então, esses ocupantes de tão vasto território que pareceu aos olhos do outro desbravador, ninguém? Refugiados. Vindos em
busca de vida, num eterno movimento humano, quando suas terras, por
Texto do economista Antonio Lopes Lins que aparece na abertura do documentário: BELÉM-BRASÍLIA, rodovia da unidade nacional. Fotografia e montagem: Fernando
Stamato. Texto: Sérvulo de Mello. Locução: Alberto Curi. Rio de Janeiro: Rio Filmes,
1962. (11 min.). Arquivo Nacional.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=mDs6PJLYVEc. Acesso em: 11
out. 2019.
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motivos diversos, não podiam mais lhes oferecer integridade, uniram-se ao montante de homens que, em momentos diversos da breve história desse país, tentaram fazer a vida no verde da Floresta Amazônica.
Seja buscando terra para plantar, ouro para enriquecer, seja extraindo
borracha para guerras além-mar, fincaram bases e se enraizaram, constituindo junto ao saber dos índios um modo de vida singular. Do rio
tiravam a pesca, do pequeno pedaço de terra logo à margem a plantação de subsistência e da floresta ao fundo a extração e a caça. Uma
população extrativista, que tira da floresta seu sustento, só seu sustento
e com isso sustentam a floresta em pé. Subjetividades construídas em
que o coletivo é reconhecido e valorizado: onde vizinho é irmão e pau
para toda obra, família é aquele que chega e precisa passar a noite ou
alguns dias, mesmo que o sangue não se comunique. Dinheiro é para
café, açúcar e algumas belezuras higiênicas, insumos buscados sempre
na cidade mais próxima, de barco. Dinheiro não é para todo dia. Não é o
paraíso, de maneira alguma! Os serviços básicos de saneamento e saúde
são inacessíveis ou de difícil alcance. Ninguém sabe o dia de amanhã,
mas o tempo tem suas marcações no movimento do rio, das colheitas e
dos dias de festa.
Pulo para o último (será?) repeteco da história. Estamos em 2011,
uma jornalista, Eliane Brum (El País/Brasil), escuta essa população peculiar, preocupa-se com a mais “nova” onda de progresso: a construção
de uma usina hidrelétrica na região do Rio Xingu, Pará, tantas vezes
adiada pelos movimentos sociopolíticos da região. Sua instalação e a
consequente inundação das margens do rio, efetivada em 2016, justificaram a expulsão compulsória e impensada dos ribeirinhos de seus
lares. A empresa responsável devolve-lhes (não a todos), em reparação,
casas de alvenaria com água encanada, em reassentamentos com ruas
asfaltadas, árvores recém-plantadas e um calor de 45 graus. Nada de rio
para banhar-se! Não houve cuidados mínimos de preservação dos laços
sociais, impedindo os ribeirinhos de cuidar da experiência de perda à
qual foram sujeitados.
A experiência coletiva, pivô dos processos identitários e de laço social
para o sujeito desse território, foi propositalmente desmontada pelos
responsáveis pela obra. Não havendo mais território subjetivado, retornaram à origem de seus antepassados: refugiados em seu próprio país,
repetindo-se uma memória nunca inscrita. Desmobilizados, adoeceram
e foram rapidamente enquadrados nos manuais de diagnóstico e estatís205
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tica (DSM) e de classificação Internacional de Doenças (CID-10). Pessoas passaram a sentir-se perdidas caminhando na cidade, com tonturas,
outras com alterações significativas no sono, sem falar nos problemas de
pressão alta. Acontece que desenraizamento e desterritorialização não
constam nesses manuais.
A ideia de pátria estende para além da questão geopolítica: rede de
ligações comuns, que podem ser impostas pelo nascimento em um dado
território, mas que também se constituem por laços de amizade e amor
eleitos em uma experiência de liberdade em relação ao acontecimento
biológico (FLUSSER, 2007). É nesse sentido que a população ribeirinha
atingida por Belo Monte foi expatriada. Seus hábitos e suas redes relacionais foram destruídos, mesmo que tenham continuado a viver no
mesmo lugar.
Mas a história continua: Eliane, escutadora de ribeirinho, acreditou
que psicanalistas poderiam fazer melhor do que enquadrar pessoas a
um código de CID e com isso uma possibilidade foi criada: a Clínica
do Cuidado, estratégia para atender essas pessoas que se tornaram não
mais que corpos deportados. Eliane, que tem um vasto conhecimento
da região e da população atingida e goza de respeito e confiança por parte desta, foi peça-chave para que houvesse suposição de saber na equipe
de clínicos. A nós, restaram as perguntas: o que pode a psicanálise num
acontecimento como esse? Ou ela deveria tirar o corpo fora? Ou ainda:
como ela põe seu corpo aí?
Princípio de resposta: resgatando, através da escuta, um sujeito que
se tornou invisível e excluído sob as estatísticas de saúde. O que significa uma tentativa de reposicionamento do sujeito no discurso via uma
estratégia bastante específica, sustentada em táticas pouco usuais da clínica dita tradicional. Assim, os propósitos que nos norteavam deveriam
estar conectados com o que encontrássemos a cada vez, com cada pessoa atendida: favorecer ou desencadear processo de luto, reposicionar
as identificações grupalizantes, narrativizar o sofrimento, endereçá-lo
a novas práticas de resistência social e aos novos modos de tratamento
disponíveis, além de um reposicionamento dos sujeitos diante de seus
sintomas. Aprendemos com Freud (1917/1977) que quando a violência
do impacto transborda a possibilidade de elaboração simbólica do sujeito, o acontecimento assume o estatuto de trauma. Tal acontecimento
que não alcança contorno simbólico tende a se repetir como eternamen-
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te presente, não se torna memória. Claramente, Belo Monte não inventou o sofrimento e muito menos o trauma, pois tal vivência é humana,
logo, presente também nos confins da Amazônia. Porém, essa constatação não exime o fato de que para os atingidos – como eles se nomeiam
– a operação Belo Monte colocou em cena o pior de cada história: reativando a experiência traumática, para cada sujeito, de violências anteriores, colocando-as sob a condição de eternamente presente. Ao escutar essa população, entendemos que a experiência de desenraizamento
e a impossibilidade de contá-la e narrativizá-la entre os seus, dadas as
condições de dispersão coletiva imposta pela empresa, deu margem à
emergência de sintomas.
A partir de financiamento coletivo, via internet (coisas que o progresso
propicia) possibilitamos o deslocamento de 16 clínicos, um fotógrafo e Eliane para junto da população ribeirinha, 1 ano e meio de preparo, 15 dias
para a tarefa local, da qual fiz parte. Levamos na mala o que a psicanálise
nos legou sobre a estreita relação entre sofrer e constituir sintoma – ou seja,
que faz parte da formação desde que ele se desligue do que o desencadeou,
daí o apelo à narrativa, para que este possa ser dissolvido, tratado. Quando
lá estávamos a atender os atingidos, a construção desse modelo foi sendo
ajustada, quando necessário, no final de cada dia, via supervisão dos casos e
troca das experiências vividas pelos cuidantes.
O texto
Já em Altamira, antes de dormir, preocupo-me como serão os atendimentos, como atender pessoas com experiências de vida tão alheias à
minha, ainda mais na casa delas. O insabido, l’Unbewusst, vem responder pelo sonho: nele atendo várias pessoas e sabia que não eram meus
pacientes e, no entanto, continuava a atendê-los. Abria a porta de meu
consultório e dizia: sim, pode falar, te escuto. Este era o sonho. Esta
era a vivência ali: Diga, te escuto. Diga, como você faz? Como você faz
quando o chão embaixo de seus pés se abre? Diga, te escuto. Reencontro
no meio do mato uma verdade diária: escutar sem buscar tamponar a
divisão do sujeito tem efeitos. Nisso passei a acreditar ainda mais. Sustentar a pergunta do outro, seu não-saber, sem lhe dar fechamento, traz
um reconhecimento de suas inquietações e do possível por vir.
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Acompanho um atendimento, por duas vezes, na beirada do rio.
Acompanhar aqui quer dizer que, algumas vezes, eram muitas pessoas
em um mesmo lugar, onde apenas uma ou duas estavam encaminhadas
para atendimento. Assim nos dividíamos para conversar com os outros
enquanto outro de nós atendia a pessoa encaminhada. Essas conversas
se revelaram uma (des)norteante aproximação do modo de vida ribeirinho e é claro, às vezes, se transformava em atendimento. Chegamos
depois de 45 minutos de barco, rio acima. Toda uma família havia sido
reassentada e esperava as madeiras para a finalização da construção da
casa. Na família cabe o pai da família, mas também sua irmã separada
e seus filhos e por que não as mulheres e filhos dos filhos da irmã? Sim,
tudo isso é toda a família. E ela estava muito contente. Haviam levantado três pares de escoras e coberto com lona, uma era a cozinha e as
outras duas dormitórios. Já haviam queimado e roçado, o milho estava a
crescer. O calor era de matar, mas eles pareciam não se importar.
Tão logo foram autorizados a voltar para o lugar de onde vieram,
montaram a mesma casa, mas tão perto do rio que a cozinha começou a
ser invadida pela água. Cá comigo penso que a vontade do rio, da beirada, devia ser tamanha que se errou os cálculos. É possível. Porém, mais
certo é que o rio não é mais o mesmo, não obedece às secas e cheias de
antes, como fazem questão de contar. Seus antigos novos moradores,
que a pouco se perdiam na cidade, agora também se perdem no rio. A
navegação mudou, não se sabe onde tem pedras, os peixes diminuíram,
a água parou. E eles contentes em voltar, em lutar com as coisas que
manejam bem – a caça, o peixe, o roçar. Entende-se um pouco mais
sobre o trabalho dos ribeirinhos e as dificuldades enfrentadas na cidade
em relação a isso. Ocorre que na cidade, trabalho e viver são duas coisas
distintas e afastadas. Trabalha-se e depois, ou mesmo antes, se vive. A
coisa é bem delimitada. No mato e no rio, não há separação clara e é o
próprio viver que é trabalho.
Escuto uma moça nova, 20 anos, tem um menino de 3 anos, outro de
2 e uma menina de colo. Ela vai contando sua história intrincada com
o local onde viveu, como era ali antes, lê-se antes da barragem, a escola
que estudou, o postinho de saúde e até o campo de futebol. Tudo colocado abaixo pela possibilidade do alagamento. Sim, possibilidade, pois
nem tudo alagou, mas sua história estava dentro da área de risco e então
foi derrubada. Seus filhos brincam por ali, de pé no chão, sempre ao
redor dela. Há muitas crianças nesse dia, umas oito. Correm de lá para
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cá, vão ao rio se banhar e nadar, os mais velhos cuidam dos mais novos.
Pergunto do que ela sentia falta em relação à cidade. Ela para um pouco,
me olha, custa a responder e diz “energia”. Sou pega de surpresa. De
tantas coisas que não havia ali, ela escolhe essa? E por que não? Como
disse acima, não viviam o paraíso e ansiavam por bens de consumo,
por acesso facilitado aos serviços, como qualquer habitante da cidade.
Ainda um pouco desconcertada, pergunto para quê? Ela responde “pra
assistir”. Conta-me, então, quase envergonhada, que era a favor da usina, pois imaginava o progresso, talvez aquele mostrado nas novelas de
TV, mas o que viu foi apenas destruição. Tentando resgatar um sujeito,
digo que a cada dia se pode fazer uma nova escolha.
Ela tem um falar manso e só uma preocupação: a escola das crianças.
Diz que a tia vai até Vitória do Xingu para arrumar um professor, mas
que nada é certo ainda, já que não há escola construída. Saímos de lá
com data para voltar e somos abençoados por uma chuva refrescante.
Alguns dias depois estamos de volta, há ainda mais crianças, dez ao
todo, que distraímos munidos de lápis, canetas e papéis. Desenho pipas
para o filho da menina-mulher de fala mansa. Ela está ali, um pouco
mais distante, balançando a menor na rede. As crianças não dão sossego, perguntam, pedem que desenhemos coisas diversas, querem que escrevamos seus nomes nos desenhos. E nós a nos distrairmos com elas...
Fala mansa a nos olhar de longe. Findo o atendimento e em meio às
despedidas, já na porta da casa acampamento, volto a cabeça para a menina, querendo me despedir. Ela está sentada na rede, tem um papel e
uma caneta nas mãos, escreve macio e delicadamente. Acerco-me e sento num toco à sua frente. Sua letra é bonita, letra de professora, como se
diz. Pergunto da escola. A tia não pôde ir ainda. Insisto na pergunta sem
resposta dela: como vão fazer com as crianças sem escola? Ela não sabe.
Pergunto como era antes, quando não haviam construído a escola
destruída. Era a alegria de esperar o professor chegar, com as letras e os
cadernos, uma vez por semana e o brincar de professorinha com seus
irmãos mais novos, fazendo-os escrever e repetir as lições do professor.
Será que ela não poderia fazer o mesmo agora? Nesse dia, ela tinha os
olhos baixos todo o tempo, mas nesse momento me olha arregalada,
com o espanto de quem encontrou algo que procurava em um lugar
que não esperava. Mansa responde que há bem pouco tempo, ainda na
cidade, havia comprado um caderno para seu filho mais velho, “desses
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de ligar os pontos, sabe? Para maneirar a mão”, mostrando que ela sabia
coisas sem saber. Se ela adianta essa resposta é porque a insistência na
pergunta abriu caminho para alguma transformação: do “não há o que
fazer” para “é possível fazer algo”, caminho onde ela pode se colocar
para além da espera assujeitada. Digo que ela poderia começar alguma
coisa até que o professor venha e que as crianças não podem esperar.
Ela, já professora, me ensina: “Sim, pois que quando mais velhos têm
vergonha de não saber ler e escrever e fica mais difícil de aprender”. Visando alguma passagem nessa imensa barragem, me despeço dizendo
que comece pelos nomes de cada um.
E assim trabalhamos por lá, sem satisfazer-nos com a repetição automática do relato traumático do sujeito, embora o acolhendo; sem nos seduzir pelos relatos feitos para o deleite dos profissionais da cidade grande,
embora aproveitando-nos desse suposto saber depositado em nós para
que o sujeito, supondo que fala para quem sabe sobre ele, fale e possa, ao
escutar-se, apropriar-se de seu discurso. Vários foram os casos atendidos
em que o sujeito pôde ir mais além do lugar onde se via colocado, pois a
própria exposição das ilusões que sustentavam sua posição surtia efeito
na mesma, conferindo-lhe ao menos a possibilidade de questionar a inconsistência desse Outro da organização social (ROSA, 2004).
Freud construiu seu legado a partir dos impasses que surgiram e sem
preguiça reformulou até o fim de sua vida as concepções que acreditou
estarem enganadas. Nos ensinou com isso que a escuta e a interpretação
do sujeito do desejo depende do saber que está no sujeito, ainda que ele
não saiba que o tem, saber que se produz na relação dita transferencial.
Desde aí, nos ensinou também que o analista escuta o sofrimento sem
querer eliminá-lo e que isso pode criar uma nova posição no sujeito, uma
vez que dessa escuta não se sai desatarefado: uma tomada de posição ética
e política é necessária. As situações que um psicanalista se depara supõem
que se escute de um lugar que transgrida os limites de um sujeito nomeado a partir de seus predicados psicológicos ou sociológicos, “para resgatar
a experiência compartilhada com o outro, escuta como testemunho e resgate da memória” (ROSA, 2004). O lugar do analista é estar a serviço da
questão que se apresenta, dentro dos fenômenos sociais que incluem as
subjetividades de seu tempo, e não ele pode tirar o corpo fora.
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NÃO ADIANTA TIRAR O CORPO
FORA1
Ana Lúcia Nobile Girardi2

“Não adianta tirar o corpo fora”, nomeação dada pelo evento Fórum no interior realizado no ano de 2019 em Mogi das Cruzes/SP,
significante que convocou a minha posição como analista, especificamente na análise de Bele,3 pelas seguintes questões: o que está em
jogo no sintoma dessa criança? Qual a eficácia desse sintoma que
enlaça o corpo e se inscreve de modo a organizar um certo discurso
que implica o modo de presença do casal parental? Uma inversão: o
sintoma nessa criança é uma resposta ao modo de presença de seus
pais? Em outros termos ainda, “o sintoma [...] se define neste contexto como representante da verdade do casal parental?” (LACAN,
1969/2003, p. 369).
No entanto, uma outra questão tem presença e é a partir desta que
iremos nos aproximar: como a experiência do sintoma dessa criança
se incorpora na relação transferencial? Questão que tem eco na proposta de Freud em Recordar, repetir e elaborar (1914), no seguinte
recorte “a transferência cria uma zona intermediária entre a doença
e a vida” (FREUD, 1914/2006, p. 170). ISSO me interessa de muito
perto neste caso em que declaradamente “não adianta tirar o corpo
fora”. Explico a partir de um fragmento do fim de um outro início:4
1

Fórum no interior realizado no ano de 2019, em Mogi das Cruzes, SP.

Psicanalista, membro do Fórum SP (FCL-SP), da EPFCL-Brasil e da Internacional dos
Fóruns (IF-EPFCL).

2

3

Assim vou nomear a criança sobre a qual decidi tecer alguns fragmentos.

4

Esta é minha aposta nesta análise.
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nesse momento ela olha nos meus olhos e diz com tom de voz bastante agressivo e forte: “Você não falou pra mim que tinha filha”.
A minha intervenção com Bele se deu desde as primeiras semanas
depois de seu nascimento, precisou da internação devido a uma convulsão que ocorreu em decorrência de hipoglicemia:5 “Ela não mamava
e achávamos que estava tudo bem”, foi assim que me encontrei com os
pais. Uma suposição de saber se instaurou, bem como uma oferta que
gerou uma demanda do casal em trazer a filha para o “acompanhamento” após a alta hospitalar.
Encontros: o casal, e depois apenas a mãe, vinha para contar como
estavam se virando com as mamadas, bem como sobre o cotidiano deles
com a filha: os progressos, as dificuldades, as dúvidas – “Bele dorme na
cama com a gente, tenho medo que ela não mame suficiente e aconteça
novamente a convulsão”, o pai completa, “e o cachorrinho dorme com a
gente também”, dizer que traz uma ambiguidade entre a piada e a “vida
como ela é”.
Os ditos anunciavam os progressos da criança: senta-se, engatinha,
começa a andar, a fala também aparece. A mãe gaba-se em dizer que
desde os 10 meses põe a filha para fazer cocô no vaso sanitário – “É...
Sim, eu sei a hora que ela quer fazer cocô e ela faz”.
Com 1 ano de dez meses Bele tem um outro episódio de convulsão
e depois desse desencadeamento6 esses episódios passam a ocorrer em
curtos espaços de tempo. Inicia-se a partir de então uma busca pela causa das convulsões e a medicação para barrar as crises que se tornaram
frequente. O modo de ocorrência das crises tem uma especificidade:
acontece no início do sono.
Aos 3 anos, momento em que as crises convulsivas da criança se intensificaram significativamente, peço um encontro com os pais: o dizer
do pai inaugura a sessão: “Nós somos apenas dois cuidadores”. É impor5

Termo médico que designa a baixa de concentração de açúcar no sangue.

O significante desencadeamento está referido como esse acontecimento tão caro
à psicanálise do qual Freud propõe uma noção de causalidade retornando em forma
de pergunta: por quê, para que, esta ocorrência vem se presentificar neste momento
da vida daquele sujeito? Menos de responder apressadamente qual o sentido DISSO,
ficamos com o que Freud nos propõe, a sobredeterminação do sintoma, bem como
com o ensino de Lacan que nos direciona para o caminho das questões da constituição do sujeito e sua estruturação.

6
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tante marcar que a crise convulsiva de Bele tem uma especificidade e um
horário marcado: o sono. Arrisco aqui uma hipótese que o significante
sono está ao lado de uma série: cama, sonho, desejo, sexo. Sustento a
associação livre e a escuta flutuante. Continuo!
Faço uma proposta para Bele e para seus pais: que as sessões a partir de então sejam dela. Há o consentimento. Quanto à criança, neste
primeiro tempo, se precipita com a seguinte afirmação: “A minha mãe
não aguenta ficar sem eu”. Intervenho: Será? Por quê não? Questões das
quais Bele não responde.
Nesse tempo se intensificaram as avaliações neurológicas nos grandes
centros: testes padronizados com a finalidade de avaliar se a criança estava
tendo perdas cognitivas por causa das crises que se tornaram frequentes,
monitoramento durante o sono para que os profissionais pudessem flagrar
o momento da crise, teste com medicações distintas, vários exames relacionados à imagem cerebral, que não demonstraram nenhuma alteração que
explicasse as tais crises.
Ainda que a criança tenha se dado muito bem nas vicissitudes relacionadas ao que se denomina desenvolvimento: sentar, engatinhar, andar, a
relação com as pessoas e com o mundo que os pais nomearam de “independência”, a posição de Bele como falante da língua materna deixava muito a
desejar. Podemos dizer que a sua voz, bastante aguda e de pouca intensidade conjugada ao modo de articular os sons, causava muitos equívocos,
dificuldade para entender, desdobrando-se em um modo de inscrição que
demonstrava um atraso considerando a idade cronológica. O que corroborava de certa forma o diagnóstico de déficit para os neurologistas dos diversos serviços, fomentando assim os esforços dessa área em entender as crises
convulsivas de Bele, considerada peculiar pelo modo de apresentação.
Sustentei o espaço de fala de Bele, ainda que tenha tido primeiramente
uma certa vacilação, “A minha mãe não aguenta ficar sem eu”, ela topou.
Nosso primeiro tempo foi banhado com uma apresentação maçante dos
pedaços de seu corpo, as pulsões sempre parciais que se dão a ver por um
corpo que goza a partir da fala tão somente pela ressonância à fala do Outro: cocô, xixi, das pelinhas de seus dedos, das casquinhas de seu nariz retiradas pacientemente por ela uma a uma.
Uma ocorrência: a criança estava com 3 anos e sua mãe liga bem perto
do horário da sessão dizendo que a filha não poderia ir porque estava
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com problema na perna e não conseguia andar. Ainda no telefone pedi
que Bele desse sua opinião. Veio para sessão carregada no colo pela mãe.
Havia uma certa paralisia tanto nas pernas como nos braços, mas sustentei que poderíamos ficar só.
Ainda nessa sessão pegou um jogo de xadrez: “Meu pai tem, ele é
muito grande”. “Como faz para jogar?” Vamos inventar. Logo estava
ditando as regras com as peças no tabuleiro e, das muitas regras que
criou, permaneceu em um jogo em que ela ria muito: quando colocava
uma peça no tabuleiro, ela retirava e isso reproduzia o aparecimento
e desaparecimento do objeto, jogo em que tanto o analista quanto ela
participavam cem cessar, muitas e muitas vezes que fazia Bele gargalhar.
Podemos dizer que a falta do objeto sinaliza uma abertura da qual o
sujeito pode ter entrada; em outras palavras, a abertura para um lugar
subjetivo a partir de uma alternância fundamental instaurando assim a
dialética da troca simbólica que “faz com que (objeto) tendo aparecido
num ponto, desapareça, para reaparecer num outro” (LACAN, 19561957/2003, p. 155). Quero ainda aqui citar um trecho preciso de Lacan
no Seminário 10: a angústia que nos ensina sobre a falta do objeto como
questão central da constituição de um sujeito desejante e a angústia
como sinal de que a falta pode faltar, a seguir:
O que provoca angústia é tudo aquilo que nos anuncia, que nos permite entrever que voltaremos ao colo [...] a prova disso é que a criança
se compraz em renovar esse jogo de presença –ausência. A possibilidade da ausência, eis a segurança da presença [...]. O que há de mais
angustiante para a criança é, [...] quando não há a possibilidade de falta,
quando a mãe está o tempo todo nas costas dela, especialmente a lhe
limpar a bunda, modelo da demanda, da demanda que não pode faltar.
(LACAN, 1962-1963/2005, p. 64)

Sigo com os fragmentos da clínica. Saímos da sala para encontrar seus pais.
No encontro, na expressão facial tanto da mãe como do pai, um espanto tão
forte que ressoou com certo horror na pergunta: Ela está andando? O que
você fez? De minha parte, respondo de uma posição que demarca uma possibilidade outra que não aquela suposta pelos pais: “Ela está conseguindo”.
Um lapso: formação esta que faz aparecer o sujeito do inconsciente:
em um jogo inventado por Bele era preciso pôr a mão rapidamente para
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que a bola que escorregava de um tubo plástico não caísse para um espaço vazio: “Cê tem que tentar passar pela minha mãe”. Mãe. “Mão”. Você
disse: “Mãe”. ISSO7 suscitou um grande mal-estar em Bele: “Eu disse
mão”. Não quis mais falar do assunto.
Depois desse lapso, uma outra escansão segue na mostração de seu
corpo, que se estrutura como linguagem constituindo em texto a montagem da fantasia fundamental: o tubo plástico e a bola passaram a:
“Vou mirar em você”. “Foge onça”. “Vai foge. Eu vou te acertar”. Ainda
um desdobramento, tem presença a “onça e a mulher maravilha”, uma
certa inversão, o analista: “Faz armadilhas, tenta jogar em mim. Eu sou
a mulher maravilha”. “Vai onça joga, mas você não vai me acertar”.
Podemos dizer aqui que se trata de uma solução da qual a criança
situa o gozo numa versão fantasmática que responde ao gozo materno,
distinguindo-se assim da sua encarnação como objeto desse gozo?
É preciso dizer que, apesar de ter havido ao longo desse tempo um en-corpar de Bele, uma presença tomou o seu corpo: a agilidade, a agressividade, os movimentos rápidos e precisos, um gingado; por outro lado,
permaneceram os elementos de baixa intensidade de sua voz associada
a um modo com que articulava os sons, dos quais impedia, muitas vezes, o entendimento.
Uma contingência:8 encontro, acompanhada de minha família, Bele
e seus pais num evento de equitação. Bele já conhecia minha filha. Ela
chegou perto me agarrou fortemente com suas pernas e seus braços.
Pedi que voltasse ao chão. Nesse momento ela olha nos meus olhos e
diz com tom de voz bastante agressivo e forte: “Você não falou pra mim
que tinha filha”. Respondi de modo contundente e pronto: “Você nunca
me perguntou”.
Um corte se processou, ela retorna para análise literalmente com “dor
de cotovelo”: uma tipoia feita pela sua mãe e com o cotovelo ferido –
ferimento este que presentificava o acidente de minha filha no cavalo,
que culminou em uma cirurgia de cotovelo –, sua fala e sua voz ganharam um contorno e uma apresentação que definitivamente rompeu com
uma imagem de déficit ou mesmo de uma fala que estava em desacordo
7

ISSO freudiano.

Uma contingência que talvez possamos dizer não tão incomum quando se trata
no Interior.

8
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com seu potencial subjetivo, a saber, de uma menina que no mês próximo fará 7 anos.
Faço a hipótese de que houve aí um sujeito num lugar de escolhas a fazer
diante dessa contingência da qual o corpo de Bele e do analista estiveram fortemente presentes e que se optou pelo consentimento com a perda de ser.
Estamos nos referindo à operação de alienação e separação tratada por Lacan
no Seminário 11, em que a alienação é o destino e nenhum sujeito pode evitar,
mas a separação é algo que pode ou não estar presente.
Pela separação o sujeito acha [...] o ponto fraco do casal primitivo da
articulação significante [...]. [É] no intervalo entre esses dois significantes
que vige o desejo oferecido ao balizamento do sujeito na experiência do
discurso do Outro, do primeiro Outro do qual ele tem que lidar. (LACAN, 1964/2008, p. 213-214)
Dito de outro modo, a separação requer que o sujeito queira se separar da
cadeia significante apontando, assim, para a dimensão do desejo de querer
saber o que é para além do Outro.
A partir disso, também cessa o jogo atualizado por muitos anos nas sessões:
em que seu corpo se enfrentava com o corpo do analista numa experiência de
que para se defender se fazia necessário o combate. Uma outra borda passou
sustentar o laço com o analista: o nosso último encontro, que aposto ser o
início de um outro tempo,9 trouxe dois bichos de pelúcia bem pequenos. “Um
para você e outro para mim”, “vamos cuidar”, “comida, banho”, uma descontinuidade na cadeia “ÔÔ mãe”. Nós nos olhamos e Bele se precipita no silêncio
instaurado com o seguinte dizer: “Faz de conta que você é minha mãe”.
Não adianta, tirar o corpo fora implica a posição decidida do analista em
responder a partir desse dizer da demanda que poderia ser enunciado: “Peço-te que recuses o que te ofereço porque: não é isso” (LACAN, 1971-1972/2012,
p. 79). Um grande desafio na clínica com a criança, considerando o corpo a
corpo maciço do qual estamos obscenamente expostos: é necessariamente
pungente que se coloque na conta que a propriedade da demanda é muito
precisa: não poder situar o que vem a ser o objeto de desejo .
Será que não está claro que aquilo em que se baseia o discurso do
analisante é justamente isto? É essa demanda fundamental, é ela que,
ao negligenciar, o analista torna cada vez mais pregnante [...]. Mas a
9

Já que a posição do analista é aposta que haja análise.
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demanda que ele satisfaz é o reconhecimento deste dado fundamental: o
que se demanda não é isso. (LACAN, 1971-1972/2012, p. 89-90)

Até aqui é isto!
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TER OU NÃO TER: EIS A QUESTÃO
DO CORPO?1
Sheila Skitnevsky Finger2

Que corpo é esse que nos horroriza com seus sintomas, nos embaraça
com suas reações, inibições, afetos; nos apavora com suas dores, doenças, sensações; nos espanta com suas necessidades, humores, secreções,
transformações; e que nos extasia com seus prazeres e gozos, suas capacidades e invenções? Corpo geralmente estranho, extimo, não familiar, e
mesmo assim morada da identidade e das identificações.
Para Lacan, não há corpo sem o recorte do significante. Mas no Seminário 20, quando adiciona a substância gozante ao ser, ele decreta a
relação do corpo recortado pelo significante com o gozo, o que atravessa
desde os sintomas até a arte, a produção literária e poética, enfim, as experiências de estar e gozar no mundo, estar e gozar com o corpo. Como
ele coloca ali: “não sabemos o que é estar vivo, senão apenas isso, que
um corpo, isso se goza. E mais ainda [...] que ele só se goza por corporizá-lo de modo significante” (LACAN, 1972-1973, p. 79). Soler (2019,
p. 39) também nos ajuda a precisar essa construção: “O corpo não é um
fato da natureza [...] ele se fabrica com o discurso”. Neste artigo, uma
reflexão de possíveis desdobramentos dessa proposta lacaniana sobre o
corpo, com vinhetas clínicas e consequências desta leitura.
Trabalho apresentado no XX Encontro Nacional da EPFCL-Brasil “A política do corpo”, realizado em Aracaju, de 11 a 13 de outubro de 2019; e, posteriormente, na Jornada de Encerramento do Fórum do Campo Lacaniano São Paulo, em 30 de novembro de 2019.

1

Psicanalista, membro do Fórum do Campo Lacaniano-SP (FCL-SP), da EPFCL-Brasil,
da Internacional dos Fóruns (IF) e da Escola (EPFCL).
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No texto Joyce, o Sintoma, Lacan (1976/2001, p. 560-566) brinca com
as palavras à la Joyce, para dizer sobre o corpo e suas relações com o
parlêtre, chamando de terência a fabricação significante possível da qual
o ser falante goza com seu corpo:
UOM, UOM de base, UOM kitemum corpo e só-só Teium. Há que
dizer assim: ele teimhum [...] e não: ele éum. [...] É o ter, e não o ser,
que o caracteriza. Há uma terência no “que que você tem?” com que
ele se interroga ficticiamente, por ter sempre a resposta. Tenho isso, é
seu único ser. O que a faz a z... na chamada epistêmica quando se põe
a sacudir o mundo, é fazer o ser vir antes do ter, quando o verdadeiro é
que UOM tem, no princípio. [...] Ele tem (inclusive seu corpo) por pertencer ao mesmo tempo a três... chamemo-las de ordens. Atestando o
fato de que ele tagarela para se azafamar com a esfera que faz para si um
escabelo. [...] O S.K.belo é aquilo que é condicionado no homem pelo
fato de que ele vive do ser (= esvazia o ser) enquanto tem... seu corpo:
só o tem, aliás, a partir disso. [...] A fala, é claro, define-se aí por ser o
único lugar em que o ser tem um sentido. E o sentido do ser é presidir o
ter, o que justifica o balbucio epistêmico. [...] O que importa, pois, sem
esclarecer de onde, é perceber que UOM tem um corpo [...] (LACAN,
1976/2001, p. 561-562).

Nessa terência, podemos localizar também o sintoma: “Deixemos o sintoma no que ele é: um evento corporal, ligado a que: a gente o tem, a gente
tem ares de, a gente areja a partir do a gente tem” (LACAN, 1976/2001, p.
565). Aqui Lacan articula ter um corpo com falar em seu corpo:
Ter é poder fazer alguma coisa com... o homem tem um corpo, isto
é, que fala com seu corpo, ou, em outras palavras, que é falesser por
natureza. [...] ele ao mesmo tempo se desnatura, com o que toma por
objetivo [...] da arte, o natural, tal como o imagina ingenuamente. O
problema é que esse é o seu natural: não admira que ele só o toque como
sintoma. (LACAN, 1976/2001, p. 562)

Para marcar o só teimhum, e não mais que um, alerta:
A tentativa sem esperança feita pela sociedade para que UOM não
tenha apenas um corpo está numa outra vertente: fadada ao fracasso,
é claro, ao tornar patente que, se ele teihum, não tem nenhum outro,
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apesar de, pelo fato de seu falasser, dispor de algum outro, sem chegar
a torná-lo seu. Coisa que ele não pensaria, supomos, se esse corpo que
tem, ele verdadeiramente o fosse. (LACAN, 1976/2001, p. 561-563)

Soler (2019) também aponta que:
Um sujeito não é carne; é antes de tudo, falta de carne. Dito de outra maneira, ele não é seu corpo. [...] Ele está em outro lugar, alhures
mesmo, lá onde o significante o representa [...] Um sujeito precede o
seu corpo na cadeia que o conduz ao seu nascimento. Poder-se-ia dizer:
enquanto representado pela cadeia, ele, o sujeito, precede o corpo que
será o seu. [...] Mas também [...] o sujeito sobrevive ao seu corpo. (SOLER, 2019, p. 22-23)

Portanto: “[...] ele tem um corpo, ele não é sem corpo” (SOLER, 2019,
p. 22-23).
Trago a seguir algumas vinhetas clínicas, em que a escuta faz girar o dizer sobre o próprio corpo, saindo da inicial “queixa de corpo”, suas dores,
sensações, sintomas e inibições, e integrando uma nova experiência de
si, na qual o corpo deixa de ser tomado como “aquilo” estranho, ex-timo,
assustador e intimidador. Poderíamos dizer aqui, uma nova terência, uma
nova amarração, uma nova experiência de corpo? É uma aposta.
Caso 1: D. fala de muita alegria e prazer em família, sempre ao redor de mesas bem servidas com sabor e variedade. Porém, família
tradicional e conservadora, aos poucos foi minando suas escolhas
mais alternativas, pelo menos assim ela entendeu. Aos poucos, comer
um doce enquanto se adequava ao esquema conservador passou a ser
seu prêmio e prazer, não sem um histórico de diabetes na família o
qual ela também desenvolveu. As internações eram seus momentos
de descanso das obrigações e aparências, e só depois pôde olhar para
os efeitos disso. Fruto da análise, ressurgiu um outro viés desse desejo
alternativo, as artes. Mergulhou de cabeça. Para então topar com outro limite do corpo: dores e fadiga muscular pela imersão demasiada.
Aos poucos vai se havendo com esses limites e reconhecimentos [...] A
expressão das descobertas em sua produção artística passa a ser valorizada em seu meio. Como nos disse Dominique Fingermann (2019)
em seu seminário, nem toda arte, nem todo artista, mas em alguns,
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reconhece-se: ali tem um corpo. D. parece que tem recebido ecos dessa
nova terência.
Caso 2: A partir de sua história, T. mirou sobreviver rumando ao sucesso. Profissional bem-sucedido, topou com um corpo fatigado e dolorido que intervenções médicas não reconheciam a causa. Dores musculares e tensões afetando sua produtividade e humor causam pânico e
desespero: esse corpo deu notícias para um sujeito focado em outro lugar, trouxe mensagens incompreensíveis que foram interpretadas como
eminência de uma tragédia. Voltas às entrevistas preliminares fazem
aparecer um traço do pai quando tenso: o pressionar da mandíbula, sem
fala, sem palavras, mas que o impressionava. É nesse traço que identifica
sua própria tensão muscular, resposta corporal quando são muitos os
pratos que segura, resposta que pensa ser imperceptível, mas que lhe
custa no corpo. Esse reconhecimento do corpo que não lhe fala em língua estrangeira, mas que faz parte de sua história, além da entrada em
análise, tem lhe possibilitado outra relação com o corpo, com a história,
com a vida. Segue. O corpo, talvez ao tê-lo, vem junto, lhe acompanha.
Caso 3: P. veio encaminhada pelo médico, pelas sucessivas urgências
a cada nova sensação do corpo, um pavor de algo ruim, reação frequentemente exagerada, por confundir a aparição deste corpo como doença,
algo ruim. Por uma condição física que necessita acompanhamento, diminuir a resposta “emocional” era fundamental para a continuação do
tratamento médico. Já em análise, revela um não posso pensar que vou
morrer. Mas vai. Falar disso lhe permite aos poucos encarar o viver, até
que a morte chegue. Vão caindo as urgências e as impossibilidades, a
claustrofobia na máquina de ressonância. Enquanto se arrisca a falar do
que a apavora, que vai além do corpo que tem, seu corpo vai deixando
de ser um extraterrestre que assombra, de bolas que invadiam seu ombro
a palpitações nas pálpebras do olho.
Nestes casos, quando o corpo muda de status, outras questões aparecem: de ex-timo, estranho, assombrado [...] passaram talvez a um corpo
que se tem?
Seria uma consequência da atualidade, também reforçada pela fantasia de responder à demanda do Outro, a expectativa de que o corpo
funcione com o imediatismo, a simplicidade e a precisão de um gadget
qualquer, celular, notebook, carro? Como se fôssemos esse corpo, como
nos diz Lacan, ou seja, se pudéssemos ser a multiplicidade toda de um
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corpo não castrado. Que não somos. A linguagem castra, impossibilita;
o corpo limita, castra, divide o sujeito.
Mirando o final da análise, pensar a fabricação do corpo que se tem, falar com o corpo, nos aponta para aí há [do] um, singular? Ter o corpo é poder aceitar seus limites e insuficiências e a partir disso fazer algo com? A
articulação do teimhum corpo com o final de análise pede reflexões. Que
um corpo se tem, antes de uma análise, e qual corpo se terá, a partir dela?
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O MISTÉRIO DO CORPO FALANTE E
A SUA POLÍTICA1
Silvana Pessoa2

Dedico este trabalho àqueles que, quando em grande sofrimento, procuram um analista, tornam-se analisantes de si mesmos, tarefa que não
acontece sem o ato analítico, sem a transferência, sem a Escola que cuida da formação de analista. Esta que fornece a Polis, a sua garantia, que
também não sobrevive sem a crítica assídua e constante dessa formação nos diversos espaços criados para a transmissão da Psicanálise, tais
como os Fóruns, existentes em diversas cidades, ou espaços de estudo
e transmissão da psicanálise, tal como o Circuito Ponto de Estofo aqui
em Mogi das Cruzes.
Cada humano nasce como um “pedaço de carne”, um combinado de
apenas duas letras, RN de uma determinada mulher, recém-nascido
daquela que foi responsável pelo crescimento, no seu ventre, de uma
criança, um “parasita” no seu corpo. Alguns permanecem parasitas por
muito tempo nas suas vidas, não conseguem autonomia financeira ou
psicológica dos seus pais, dos seus parceiros sexuais, das profissões que
escolheram para si.
Todos seres falantes, parasitários daqueles, portam tesouros significantes, imagens e palavras que alienam, mas que, se foram necessários
durante parte da vida, eles também portarão a separação num duplo
movimento. A começar pelo significante “eu” compartilhado por todos.
1

Trabalho apresentado em Mogi das Cruzes Fórum no Interior em 31 de agosto de 2019.

Psicanalisa, AME da EPFCL-Brasil, Membro do FCL-SP, atual diretora da CG (2019-20),
atual integrante do Colegiado de Delegados da IF, da Comissão de Acolhimento e
Publicação, ensinante nas FCCL.
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O papai usa a palavra “eu” para falar dele, a mamãe também usa “eu”
para falar dela e a criancinha confusa se pergunta: quem sou “eu” então?
Questão fundante para a constituição subjetiva de cada um dos seres-falantes. Interrogação que não atravessa a vida dos animais, posto que
não falam, mas que, apesar disso, estão na linguagem. Justifico com dois
exemplos da etologia para entrar nesse território do corpo.
Recomenda-se aos donos de cães ou gatos, quando estes desenvolvem
a pseudociese, retirar de cena todos os bichos de pelúcia que provocam
neles o desenvolvimento das mamas e produção do leite. A presença
(a imagem) desses bonecos – que eles não sabem ser “fake” – faz com
que esses sinais de maternidade no corpo “não cessem de se escrever”.
Sabe-se também – estudamos nas faculdades de psicologia – dos efeitos
dos reforços positivos, aqueles que Pavlov demonstrou em cães. Um estímulo visual associado a um som pode provocar a salivação, mesmo na
ausência desse estímulo.
Os cientistas de alimentos sabem dessas conexões significantes quando escolhem pacotes bem barulhentos. Quem nunca salivou ao escutar
a abertura de um saco de salgadinhos, ao sentir o cheiro de uma deliciosa comida ou apenas ver ou pensar num lindo brigadeiro? Ler isso aqui
já me faz salivar. Palavras, sinais, estimulantes que tocam o corpo, cada
um tem os seus. Os fetichistas, mais criativos, também. Eles elegem um
objeto que se conectou a uma resposta “salivante”, ou seja, desejante.
Lacan sabia disso. Som, imagem e afetos mobilizam o corpo. Signos
com diversos referentes interpretados de maneira diferente por cada um
dos viventes desde a sua constituição. Parar demonstrar esse estado inicial, Lacan utilizou-se do esquema L, que foi desdobrado no esquema
R, para dar conta da neurose, e no esquema I, para tratar da psicose, ao
menos a de Schreber. Ele não parou aí. Também utilizou diversas letras
e linhas, que sobem e descem, para compor o grafo do desejo, e outras
trançando e esburacando o nó borromeano, a estrutura daquilo que somos nós.
Nele vemos representados a vida, corpo e linguagem; os efeitos: inibição, sintoma e angústia e os modos de gozo fálico, sentido, grande
outro barrado.
Na vida, está o Real, aquilo que ex-siste: moléculas, movimento,
combinações de letras determinado o nascimento e a morte do corpo
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vivo. Os adventos do real que tomam os seres falantes de assalto, um
arrombamento, um excesso, um trauma ao qual o sujeito demorará
para simbolizar – dar conta do sem-sentido – adventos transformadores onde nada mais será como antes: meteoro, aquecimento, tsunami.
No corpo está o Imaginário, aquilo que consiste, os buracos do corpo: boca, olho, anus e pênis, estes que fazem borda ao mundo exterior,
que provocam percepções distorcidas, onde o eu com as suas percepções “alucinatórias” produz equívocos e distorções.
Na linguagem, está o Simbólico, aquilo que insiste, o sentido e
o sem-sentido, o inconsciente estruturado como uma linguagem, os
lapsos, atos falhos, a fala e os pensamentos, estes que geram a culpa,
que atrapalham a fruição da vida, posto que ”as palavras introduzem
no corpo algumas representações imbecis – o idealismo está por trás
disso” (LACAN, 1974).
Diante desta breve com-posição do nó, muitas interrogações: 1) onde
podemos escrever no nó algumas doenças, tais como o diabetes (quando o pâncreas não metaboliza), Alzheimer (quando o cérebro encolhe?),
Parkinson (quando há pouca dopamina circulando), câncer (quando as
células enlouquecem e não param de se reproduzir), hipertensão (quando as artérias e veias se entopem)?; 2) onde colocamos no nó: arritmias,
tremores, angústia (que é diferente do medo da morte, de perder emprego, de ser assassinado)?
Se das doenças que afetam o organismo a medicina se ocupa, aos analistas se ocupam de como as pessoas são afetadas no corpo, posto que é
do mal-estar e o que dizemos dele que procede toda a nossa experiência.
O que há de impressionante é que o corpo contribui de um modo significativo para o medo, posto que é dele que temos medo e de tudo que
poderia lhe ameaçar a vida. Já a angústia é uma coisa que se situa alhures
no nosso corpo, é o sentimento que vem dessa suspeita de nos reduzirmos ao nosso corpo, é um medo do medo (LACAN, 1974, p. 19). Isso é o
que angústia, pois não sabemos o que pode advir do nosso corpo.
Mas como os analistas operam, como tratam? Respondo: cirurgicamente nos pontos onde há menos resistência. O analista é um cirurgião
da palavra, ele opera pela palavra que, inclusive, inclui o silêncio.
Se a fala funda fatos (GERBASE, 2015, p. 11), estes podem ser: somatizar, temer, sofrer, ou seja, são modos de dizer em ato – mesmo quando
231

O mistério do corpo falante e a sua política

ela ordena, roga ou insulta. Se há falas remédios que desfazem sintomas,
que modificam estados de espírito, que podem deixar alguém alegre e
saltitante; há falas venenos que fazem sintomas, fazem as pessoas se sentirem mal, diminuídas, humilhadas. Freud inventou um método para
tratar disso; os analistas precisam saber operar com elas.
Os sofistas ensinam. Eles praticavam a equivocação muito bem, pois
entendiam a fala como demiúrgica, por fazerem existir o mundo a partir das palavras e porque tinham habilidade de tratá-las pelo equívoco
ou entender as suas propriedades transformativas, como, por exemplo,
transformar o adjetivo redondo em um adjetivo substantivado, como
redondeza, uma palavra sem referente (LACAN, 1972/2010).
Sejam por essas propriedades transformativas, dos adjetivos substantivados sem referente (redondeza, besteira, prudência etc.), a fala
performativa, ou atos de fala, pode ser considerada fármaco ou veneno
pelos seus efeitos; logo, aquilo que escutamos, desde sempre, ou desde
a infância, “quando do enlace da palavra com o corpo algo se esboça...”,
produzirá efeitos, para o melhor e para o pior. O significante é performativo (quando dizer é fazer), ele afeta o corpo, ele faz “o nó que somos
nós”. Quando isso acontece?
Jamais saberemos com certeza, pois para que a palavra tenha essa dimensão contingente, performativa, equívoca, que se inscreve em necessidade no
sintoma, ela precisa ser inesperada, não calculada, contingente. Ela acontece
na hora do traumatismo, diz Soler (2012), no encontro com o furo, logo, jamais saberemos o que farão daquilo que dizemos, nem do que transmitimos,
precisamos ver os efeitos do traumatismo, deste encontro, para agir com a
mesma velocidade da língua.
Aqui entramos no nosso terreno, na materialidade do falasser, na substância gozante, torcendo para que essa modesta apresentação nos leve a um profícuo debate sobre esse tema. Para adentrar nesse tema, tomo por referência
complementar uma obra premiada, Gödel, Escher, Bach, de Douglas Hofstadter, professor norte-americano,3 que afirma que “a psique humana é uma
hierarquia entrelaçada onde acontecem várias voltas estranhas” (HOFSTADTER, 1979/1999), para aproximá-la do que diz Lacan, pelo enlaçamento da
palavra com o corpo algo se esboça, o moterialismo e dele faz-se um nó, o RSI.
Douglas Richard Hofstadter é um acadêmico norte-americano, conhecido por sua
obra Gödel, Escher, Bach: um entrelaçamento de gênios brilhantes, publicada em 1979,
com a qual ganhou o Prêmio Pulitzer de 1980 na categoria de obras de não-ficção.
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Dessa maneira, Lacan (1977) enunciou o conteúdo da Carta Roubada,
que não se sabe qual é, mas não importa, pois o que conta é o reconhecimento desse saber que sustenta o jogador. Um saber que não implica
a verdade ou a falsidade, mas que implica o reconhecimento da MOTerialidade, um prematuro encontro da palavra com o corpo, um tipo de
mais-de-gozar, que leva a dizer “isso é alguém”, ou seja, um enlaçamento
particular do RSI, um nó borromeano que tira uma pessoa do anonimato, do estado de “RN de alguém”.
Na Conferência em Genebra sobre o Sintoma, Lacan (1975) diz desse enlaçamento assim: pelo modo como a alíngua foi falada e também ouvida por
tal e qual na sua particularidade, que alguma coisa em seguida reaparecerá
nos sonhos, em todo tipo de tropeços, em todas as espécies de modo de
dizer, onde reside a tomada do inconsciente, o que faz com que cada um
não tenha encontrado outros modos de sustentar a não ser pelo sintoma.
Para melhor resumir toda essa operação e me aproximar da conclusão, apresento-lhes uma paródia, tal como fiz no Encontro Internacional da EPFCL em Medellín, em 2016.
Os cristãos repetem nos seus cultos dominicais, não necessariamente
com fervor, o credo que implica uma topologia trina: “creio em Deus
pai todo-poderoso, criador do céu e da terra, e em seu Filho e no Espírito Santo”. Os psicanalistas poderiam recitar um outro, que não deixa
de implicar também uma trindade, qual seja: “creio no Real, que diz a
verdade, mas não fala; no Simbólico, que diz a mentira, mas que passa
a verdade quando fala e fala muito; e no Imaginário, que tem sempre
razão, pois é sustentado pela consciência, no “eu sei”, que sustenta o falso. (PESSOA, 2016)

Para desfazer pela fala aquilo que foi feito pela fala, operamos nos três
registros, para que isso aconteça há que se “pôr o corpo”, como diz a chamada desta jornada, precisamos deixar o corpo se afetar por uma análise, para entender a complexidade do que está em jogo na vida e, quem
sabe, talvez melhor sobreviver a ela com alguma satisfação, em medo ou
angústia, posto que se fica advertido do real em jogo, este que existe nas
análises e na vida e que, como vimos, diz a verdade, mas não fala.
Nosso trabalho não é pragmático, mas pode ser transformador, através das táticas e estratégias que usamos, orientados pela mesma política:
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a da falta e da singularidade de cada um. Orientado pela ética, o analista
com o seu desejo de psicanalista acolhe sem se afetar, sem se angustiar,
sem beijo de despedida na porta, as dores e escolhas de cada um, não
sem interrogá-las.
O ato psicanalítico não visa só o sentido do sintoma mas também o
gozo que ele comporta, e é essa conjunção que constitui a eficácia do
tratamento. O gozo é proibido, mas é falando que ele pode aparecer nos
interditos da fala e do discurso; assim, transformações na relação com o
corpo podem advir, se cada uma das pessoas do setting psicanalítico puderem aí colocar o seu corpo.
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MARGUERITE DURAS: A ESCRITA E
O DIREITO DE DIZER1
Beatriz Chnaiderman2

Introdução
“Du ravissement – ce mot nous fait énigme” (LACAN, 1965). Du ravissement: deslumbramento, arrebatamento. Essa palavra nos faz enigma. É
assim que Lacan abre sua homenagem a Marguerite Duras. Daremos um
passo: o arrebatamento da palavra de Duras nos faz enigma.
Mais de cinquenta livros em cinquenta anos. Muita repercussão que
ainda não cessou. Entrevistas, artigos para jornal, roteiros e direção de
filmes. Por que um psicanalista faria caso disso, da obra incansável de
Marguerite Duras? Seguimos com Lacan (1965): “em sua matéria, o artista sempre o precede [ao psicanalista] e ele não deve bancar o psicólogo lá
onde o artista lhe abre o caminho”.
Neste artigo fazer caso da escrita de Duras é colocar o enigma na relação singular entre a artista e a obra, entre aquela que escreve incessantemente e os efeitos dessa prática, ou ainda, entre o gozo e a escrita. O que
não significa que bancaremos os psicólogos.
Em um texto de 1909, Escritores criativos e devaneios, Freud reconhece
nos escritores uma arte poética baseada em certa estetização de suas fantasias que as tornariam partilháveis para a fruição dos demais e acrescenta:
1

Texto apresentado na Jornada de Encerramento do FCL-SP em 2019.

Psicanalista, membro do Fórum do Campo Lacaniano-SP (FCL-SP), da EPFCL-Brasil e
da Internacional dos Fóruns (IF-EPFCL).

2
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“como o escritor o consegue constitui seu segredo mais íntimo” (FREUD,
1907/2004, p. 142). A arte poética estaria em fazer caber na escrita o que
é desconhecido e incômodo ao próprio escritor e aos leitores – aquilo de
que, segundo Freud, se sente vergonha, é íntimo demais – de modo a convocar a fruição na linguagem. Ou ainda, o arrebatamento da linguagem.
A proposta deste artigo é apresentar o Caso Marguerite Duras, ou melhor, fazer caso do arranjo singular da escrita em Duras. Apostamos que
seu percurso artístico pode ser equiparado a um percurso de análise, uma
vez que se notam modificações ao longo da obra na direção do esburacamento do sentido enquadrado pelo fantasma e da gradual assumpção de
um direito de dizer que lhe é próprio. Isso se evidencia em um trecho de
uma de suas últimas entrevistas:
E mesmo isso que Lacan disse, eu nunca entendi direito. Eu estava estupefata com Lacan. E essa frase dele: “Ela não deve saber que escreve
isso que escreve. Porque ela se perderia. E isso seria a catástrof ”, se tornou
para mim, essa frase, um tipo de identidade e princípio de um “direito de
dizer” totalmente ignorado das mulheres. (DURAS, 1993, p. 16)

Ou ainda: “A escrita é o desconhecido, antes de escrever não se sabe o
que será escrito [...]. Se soubéssemos algo do que se vai escrever, antes de
fazê-lo, não escreveríamos nunca” (DURAS, 1993, p. 52-53).
O direito de dizer apoiado em um grande desconhecimento, à beira da
catástrofe. Não foi sempre assim, como testemunha esse fragmento de
uma entrevista que ela deu muitos anos antes, na qual já se dava conta de
que algo havia mudado (DURAS, 1974, p. 13): “Eu escrevia como quem
vai ao escritório, todos os dias, tranquilamente. Levava alguns meses para
fazer um livro e então, de repente, veio a virada. Com Moderato Cantabile
foi menos tranquilo”.
O que a psicanálise pode tirar daí?
Apresentaremos algumas passagens de obras de Duras na tentativa de
flagrar essas mudanças de sua escrita, ou melhor, de sua posição em relação ao escrever. Para isso, optou-se por recortar um tema que tem destaque em todos os momentos de sua obra: a mãe. A mãe insiste em aparecer
na escrita de Duras, especialmente se incluímos aí a palavra mar, que soa
exatamente igual à mãe em francês.
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Detenhamo-nos em uma pequena passagem do ensino de Lacan: “Um grande jacaré assim, hein? Na boca do qual você está, eis a mãe, não? Não se sabe o
que pode levar esse jacaré a, de repente, assim, fechar essa boca. É isso o desejo
da mãe” (LACAN, 1969-1970, p. 52). Evidentemente, não se pretende extrair
muito dessa frase tomada desse modo, descontextualizada. Mas, ainda assim, o
fato de que ela aponta para um certo perigo iminente da relação com a mãe, ou
melhor, com seu desejo do qual não se sabe muito bem, pode nos servir.
Barragens contra a infância ilimitada
Podemos supor que, no início de sua trajetória de escrita, Marguerite
Duras escrevia para elaborar a “massa do vivido”.3 Seus primeiros textos
a que temos acesso, retirados de um caderno escrito pouco antes da Segunda Guerra (DURAS, 2006), são sobre a infância, a mãe, a morte do
pai, o irmão, além de alguns breves contos. São textos em que a memória insiste, a infância, a família, a Indochina. Esses textos mais íntimos,
preservados por ela, porém publicados após sua morte, já estão construídos enquanto literários: não contêm o teor confessional e informativo
que se poderia esperar dos diários. São elaborações, breves autoficções.
A respeito desse primeiro momento de escrita, ela disse em entrevista:
Eu tinha dezessete anos quando vim estudar aqui, a segunda parte
do secundário, e fazer a universidade, e não pensei mais na infância.
Havia sido doloroso demais. Ocultei completamente. E eu levava a vida
dizendo: não tenho país natal; não reconheço nada aqui à minha volta,
mas o país onde vivi é um horror [...]. E acho que é uma revanche isso.
O país natal se vingou. (DURAS, 1974, p. 100)

Em um desses textos, chamado A infância ilimitada (não se sabe
a data exata em que foi escrito), encontramos o seguinte fragmento:
Minha mãe foi para mim uma vasta planície onde caminhamos por
muito tempo sem encontrar sua medida. Não a vejo de forma alguma
Esta expressão é de Duras e aparece no documentário de Dominique Auvrey, Marguerite Duras tel qu’en elle même.
3
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com aquele halo de doçura e vigilância que anda ao lado dessas recordações quando a gente as segue. Aliás, não é uma recordação. É uma vasta
caminhada que nunca terminou. Ignoro sua vida de mulher, de moça,
de esposa. Vejo-a nossa mãe, é só isso. Aqui eu paro, pois gostaria de
poder dizer o que foi e o que continua sendo essa maternidade – e as palavras parecem-me inexistentes. Gostaria, para vê-la, de afastar-me dela,
rechaçar por um momento essa atualidade absorvente que ela continua
sendo. (DURAS, 2006, p. 312)

Nossa mãe sobre a qual é impossível saber. Essa escrita aparece
como um primeiro esforço de distanciamento e tomba com o impossível de dizer e mesmo de lembrar. A busca da memória que
recai em sua atualidade ilimitada. O texto comporta esse desconhecido, ele não cede à tentação de saber tudo.
Esta frase, não é uma recordação, pode nos servir de fio condutor para o seu primeiro grande romance: Barragens contra o pacífico (1950). Embora tenha sido seu terceiro livro, é aquele que lhe
consagra como escritora e foi até o fim sua obra preferida, como
ela afirmou em seu último livro. Esse valor que Duras lhe atribui
dá provas da verdade contida ali, a verdade enquanto meio-dizer,
seguindo o ensino de Lacan (1969/1970, p. 23): “é que qualquer
evocação da verdade só pode ser feita indicando que ela só nos é
acessível por um meio-dizer, que ela não pode se dizer toda, inteira, pelo fato de que, para além de sua metade, não há nada a dizer”.
Barragens foi escrito durante a guerra, no momento em que Duras esperava o retorno de seu marido, Robert Anthelme, do campo de concentração e acabara de passar por um aborto. Foi nesse
momento que ela começou a publicar seus livros e a escrever essa
ficção de alto teor autobiográfico. Porém, não é uma lembrança...
A própria Duras disse em muitas entrevistas que a guerra a levou
de volta à infância: um estado de passividade radical. Foi aí que
ela escreveu Barragens.
É um romance extenso, repleto de diálogos, descrições e caracterizações das personagens. Ela chegou a dizer, muito mais tarde,
em entrevista, que se trata de um romance harmonioso: “Bem, contei, não tudo, em Barragens. Evidentemente, em Barragens eu não
quis contar tudo. Queria que fosse harmonioso. Haviam-me dito:
é preciso que seja harmonioso. Foi muito mais tarde que passei à
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incoerência” (DURAS, 1974, p. 102). Segue o trecho de Barragens
que selecionamos:
Logo a mãe parou de se mexer e repousou, inerte, sem nenhuma
consciência. Enquanto ela ainda respirava e à medida que se prolongava seu coma, seu rosto esteve cada vez mais estranho, despedaçado,
dividido entre a expressão de um cansaço extraordinário, inumano e
aquela de um gozo não menos extraordinário, não menos inumano. No
entanto, pouco antes dela deixar de respirar, as expressões de gozo e de
cansaço desapareceram, seu rosto deixou de refletir sua própria solidão
e pareceu se dirigir ao mundo. Uma ironia quase imperceptível apareceu. Eu os tive. Todos. Desde o agente de cadastro de Kam até essa
aí que está me olhando e que era minha filha. Talvez tenha sido isso.
Talvez também a zombaria de tudo aquilo em que ela havia acreditado,
da seriedade que ela aplicara na realização de todas as suas loucuras.
(DURAS, 1950, p. 358, tradução nossa)

Ela se aproxima disso que é inumano, que beira o indizível. Mas ela
diz. Atribui-lhe emoções, embora fragmentadas, e até pensamentos. O valor que Duras atribui a essa obra até o fim da vida pode ter a ver com isto:
uma primeira experiência de significar, dar sentido, “harmonia” à massa
do vivido, à extensa planície da infância. É muito próximo do que Freud
postulou como a atividade poética: “é assim que a libido de nossas pulsões
sexuais coincide com o Eros dos poetas e dos filósofos, que mantêm a
coesão de tudo o que vive” (FREUD, 1920/1981, p. 109, tradução nossa).
Nesse romance, acompanhamos o enlouquecimento da mãe. Sua resistência às marés a levava a construir barragens contra o pacífico que eram
destruídas todos os anos. Vemos, nesse trecho, a mãe associada ao inumano, ao extraordinário, à loucura. A heroína, Suzanna, está ao lado, ela
olha, supõe, confabula diante daquele inumano. Marguerite Duras está a
um passo de escrever a loucura na primeira pessoa do singular.
A loucura da escrita
Foi com o dinheiro obtido pela venda dos direitos autorais de Barragens para o cinema que Duras comprou a casa em Neuphile-le-Château,
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onde viveu o período que ela denominou como “a loucura da escrita,
essa espécie de vulcão” (DURAS, 1993, p. 10). Lol V. Stein, Anne-Marie
Stretter e o vice-cônsul surgem nesse período e a acompanham por diversas obras, que se entrelaçam de uma maneira estranha: nem por continuidade, nem por adaptação cinematográfica, nem por especificação.
Eles aparecem novamente em contextos narrativos diversos, dispersos.
Essa loucura da escrita veio à tona de repente, em um evento erótico
traumático, segundo ela conta:
Durante muito tempo, eu estava em sociedade, jantava na casa das
pessoas. Tudo isso fazia um todo. Eu ia a coquetéis, me encontrava com
pessoas... e fazia aqueles livros. Pronto, então uma vez, vivi uma história
de amor e acho que foi ali que começou. [...] Uma experiência erótica muito, muitíssimo violenta e – como dizer? – passei por uma crise
que foi... suicida [...] e a partir daí os livros mudaram [...]. Penso que a
virada, a curva em direção a... em direção à sinceridade aconteceu ali.
(DURAS, 1974, p. 45)

Nesse período, que podemos localizar entre 1950 e 1967, ano em que
dirigiu seu primeiro filme, sua casa de Neuphile-le-Château foi habitada
por diversas personagens femininas arrebatadas e arrebatadoras. É o período das relações triangulares, em que se detém a maioria dos leitores
de Duras. É a fase dos livros de amor. Que amor? Como ele poderia
aparecer? De onde convocá-lo? Do objeto, é claro. Das versões da coisa
faltante que se presentificam na paixão.
Cito Érik Porge (2019, p. 40-41), em sua análise da homenagem feita
por Lacan a Duras (1965):
O sujeito é levado a se contar três na fantasia. Ela se realiza nas relações ternárias dos personagens pegos no jogo do amor, que é também o
do jokempô, com os engodos inerentes às relações do eu com a imagem
do outro (i(a)) que revestem o objeto a. Revestimento que, justamente,
fraqueja no caso de Lol – daí a invasão do olhar.

O estranhamento diante dessas obras não poderia vir daí? Do encontro com o objeto que não está encapado em sua boa forma? Dos puros
significantes (T. Beach, S. Thala, Lol V. Stein, Anne-Marie Stretter) que
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sustentam e afirmam essa presença? Algo análogo à fórmula da Trimetilamina que emerge no sonho da injeção de Irma após o vislumbre estranho do que existe dentro da boca da mulher? (FREUD, 1900/2004).
Esses nomes são índices do Real, esses vazios de significado que apontam para a função mesma do simbólico. Eis um trecho do Seminário 22
de Lacan que pode nos interessar:
Sobre o real, é preciso conceber que:
é o expulso do sentido
é o impossível como tal
é aversão do sentido.
(LACAN, 1974/1975, p. 51, tradução nossa)

O Real como (a)versão do sentido. Estamos muito perto e muito distantes
do objeto nas obras de Duras. As triangulações, os nomes de puro som, a
perda da referência geográfica, tudo isso convoca o amor. E os excessos durassianos sugerem que ela estava arrebatada pelo amor, pelo álcool, pela escrita.
Seria mais uma das formas de passividade radical?
Desse período, nos deteremos em um trecho de Moderato Cantabile (1958),
anterior a Lol V. Stein. Ela o escreveu em um momento crítico: acabara de sair
de um encontro erótico transformador com o homem a quem dedica o livro
e sua mãe acabara de falecer. A protagonista, Anne Desbaresdes, faz pensar
novamente nas barragens, faz pensar também em des-barrada. Madame Desbaresdes quase se desembaraça... arrebatada pela cena do assassinato de amor,
ela volta ao bar para saber. Ela está sempre acompanhada do filho. Conhece
um homem, Chauvin. Eles falam, não há diálogo. Há muito álcool. A história
do assassinato que se passou no bar está toda esburacada, ela a preenche com
suas especulações, ele fala dela, de sua casa, de sua vida familiar, de seu corpo.
Não há diálogo. A história não se completa. A criança ocupa lateralmente
toda a história. A maternidade é um dos nomes do impossível. É um dos
lados da barra. A maternidade é intriangulável:
— Eu queria tantas coisas ao mesmo tempo para essa criança que
nem sei o que fazer, por onde começar. E eu faço tudo errado. Preciso
voltar porque está tarde.
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— Eu te vi algumas vezes. Eu nunca imaginei que um dia você viria
até aqui com seu filho.
[...]
— Se você soubesse toda a felicidade que queremos para ele, como se
fosse possível. Talvez fosse melhor que nos separassem. Eu não consigo
ser razoável com essa criança...
— Você tem uma bela casa ao fim da curva, perto do mar. Um grande
jardim fechado.
Ela o olhou, perplexa. Voltou a si.
— Mas essas aulas de piano dele, eu tenho muito prazer com elas – ela
afirmou.
O filho, tomado pelo crepúsculo, retornou mais uma vez a eles. Ele
ficou ali, a contemplar o mundo, os clientes. O homem fez um sinal para
Anne Desbaresdes olhar para fora. Ele lhe sorriu. (DURAS, 1958, p. 24,
tradução nossa)

Lemos, nesse trecho, a não-resposta do homem a essa fascinação
da mãe pela criança. Essa paixão não irá se concretizar. Ela irá vislumbrá-la, como vislumbrou o assassinato. É curioso como Anne
Desbaresdes, bem como a maioria de suas personagens femininas
desse período, tem aquele “halo de doçura e vigilância” que Duras
afirmou não encontrar quando pensava na mãe. Anne Desbaresdes
faz uma barragem mais firme do que parecia. Contra o quê? O enlouquecimento e a morte que se presentificam na paixão. A maternidade embaraça Anne Desbaresdes. Desse mesmo período, temos
muitas falas de Duras registradas em entrevistas, repletas de doçura
e vigilância, exaltando o filho.
Lol V. Stein (1964) e O vice-cônsul (1965) são os últimos livros
dessa fase, antes de Duras começar a fazer filmes. São personagens
loucos. Estão entrelaçados por Anne-Marie Stretter, a mulher arrebatadora, a mulher impossível. É depois de publicá-los que ela passa
a escrever e dirigir peças de teatro e filmes, alegando que a escrita
estava um território perigoso demais.
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O cinema: Destruir – disse ela
Enquanto no âmbito literário Duras mantinha uma prática de escritora consideravelmente alinhada ao Nouveau Roman, no cinema e no
teatro ela irá se posicionar, desde o início, contra. Contra o grande cinema alienante. Ela quer retirar o espectador de sua passividade, quer
introduzi-lo ao que ela chama a câmara de leitura:
Ali você tem a plateia, o palco e outro espaço. É nesse outro espaço
que as coisas são... vividas e o palco não é mais que uma câmara de eco
[...]. Mas quem é a câmara escura deles? É o palco, onde não se diz uma
palavra sequer, ou aquele espaço onde tudo acontece, invisível? O palco
que é visto, onde nada acontece, ou aquele outro espaço, do qual estamos falando, onde tudo acontece? A câmara escura é o que eu chamo de
câmara de leitura. (DURAS, 1974, p. 138)

Vamos abordar seu segundo filme, Détruir, dit-elle (1969). Ela escreve
a história em forma de livro, não exatamente de roteiro. É um hotel de
retiro de doentes. Vejam só o que ela estava fazendo... Há alusões passionais trianguladas entre as personagens, falam de desejo, de amor, se
perdem umas nas outras. Parecem tomadas por uma loucura maníaca,
juvenil, artística. E o filme é silencioso, lento, em preto e branco. Há uma
mulher, muito pálida e triste, que desperta a curiosidade de todos. Ela
vai contar que perdeu um filho:
— Quer dizer..., diz Elizabeth Alione, meu marido sobretudo queria...
ele queria outro filho. Eu tive muito medo que ele estivesse desapontado,
você entende. Eu tive medos assim..., que ele se separe de mim porque
a criança estava... mas eu não devo falar nisso. O médico me disse para
evitar... (DURAS, 1969, p. 64, tradução nossa)

Elizabeth Alione é a única doente do filme que está perdida. É a mais
próxima da loucura. É uma mulher que poderia ceder ao desejo de qualquer um. Isso é dito por seu marido. Dizem que ela é um personagem
de romance. O marido pergunta qual deles irá escrever a história e cada
um diz: não, nem eu, nem eu. Quem será? Uma mulher que perde um
filho pode ficar louca. Um filho pode ou não ser uma barragem. Mas
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contra o pacífico? Uma barragem contra a loucura da mãe... Pode não
funcionar. Insiste-se.
Há muitos outros aspectos interessantes no cinema de Duras. Seu artifício de separar a voz e a imagem convoca a câmara da leitura. Estremece
a linguagem cinematográfica. E há o encanto hipnotizante das imagens,
da música. Sem que se feche um sentido imagem-tempo-som. Ela fazia
filmes caseiros com uma equipe excelente: sempre em volta de suas casas, seus lugares. Utilizava-se de restos de filmes para fazer outro filme.
Montava. Preparava o texto. É como se a sequência de imagens projetasse
o tempo de dizer, enredasse o ouvido através dos olhos. São filmes de
excesso e de falta. Há dúvidas de que estamos na presença/ausência maciça da Coisa, justamente pelas brechas de seu envelopamento imaginário?
(LACAN, 1959/1960). Essa cócega... Não há dúvidas de que isso convoca
o espectador. A ponto de levá-lo ao sono. Essa região fronteiriça...
Seu último filme foi Les enfants (1984). É um filme muito diferente
dos demais... É a história de Ernesto, personagem criado para um livro
infantil que Duras escreveu em 1967. O menino de 12 anos é representado por um ator de 40 e não quer mais ir para a escola porque ali eles
ensinam coisas que ele não sabe. Nesse filme não há uma disjunção clara
entre voz e imagem e contém até certo humor. Os personagens têm uma
prosódia diferente, infantil, uma dificuldade em dizer as coisas simples
e a brutalidade com que dizem as coisas mais difíceis... são outros jeitos
de desnaturalizar a língua e as imagens.
As consonâncias irremediáveis
Poucos anos depois, Duras entrou em coma. Quando despertou, retomou esses personagens no livro La pluie d’été (1990). Com esse livro, voltamos ao nosso ponto de partida. É um livro sobre o saber. Ernesto não quer
mais ir à escola porque lá ensinam coisas que ele não sabe. É o abandono, a
inexistência de Deus e outros nomes que ele dá. Diante do enigma, Ernesto
se retira. A partir daí, ele pode saber de todo o resto: química, matemática,
lógica, filosofia. Ele acompanha as aulas de fora, pela janela, em um ritmo
surpreendente e rapidamente se torna um savant, ou melhor, um sabido.
É quase o último livro de Duras. Essa mudança, já anunciada no estilo do
filme Les Enfants, deixa rastros na escrita sobre a mãe:
248

Livro Zero

Às vezes a mãe solta os cabelos, hoje ela fez isso, seus cabelos caem
pelas costas, loiro-avermelhados sobre a cor vinho escuro do vestido. A
mãe esqueceu a língua de sua juventude. Ela fala sem sotaque como a
população de Vitry. Ela se engana apenas com as conjugações. Resta de
seu passado as consonâncias irremediáveis, as palavras que ela parece
desenrolar, muito doces, aqueles cantos que umedecem o interior da
voz, e que fazem com que as palavras saiam de seu corpo, às vezes, sem
que ela perceba, como se ela fosse visitada pela lembrança de uma língua abandonada. (DURAS, 1990, p. 27, tradução nossa)

É a própria doçura e vigilância que atestam a ausência, o esquecimento da mãe. Não se trata mais de loucura. É como se ela estivesse presente
e ausente. Ela é inteira enigma em gesto, olhar, batatas, quanto mais se
fala dela, mais desaparece. A saída de Ernesto, para não ser devorado
pela Esfinge, é deixar a escola e, gradualmente, deixar o lar, deixar a
mãe. A presença ausente da mãe, seu enigma inquietante, já não está na
morte, na ironia, nas paixões, nem mesmo na luta contra a devastação
do pacífico: está no halo de doçura e vigilância. Eis o direito de dizer em
face do grande desconhecido, do inumano repleto de encantamentos,
do formato que mescla o roteiro e o romance, da incoerência que recebe
o enigma e o dissemina.
Breves considerações finais
Em seu último livro, C’est tout (1995), um misto de início de escrita e
de conversas com seu companheiro, Duras irá dizer (1995/2002, p. 20,
tradução nossa): “Quando eu escrevo eu estou na mesma loucura que na
vida. Eu componho as massas de pedra quando escrevo. As pedras da
barragem”. O que ela nomeou, em relação à experiência da guerra e, retroativamente, à experiência da infância, como passividade radical, nunca
abandonou Duras. Mesmo após cinquenta livros e dezena de filmes.
Neste breve trajeto, detivemo-nos em alguns indícios que apontam
para mudanças nas respostas possíveis para aquilo que ameaça impor
a passividade radical: a presença da mãe, a loucura da mãe, o desejo
erótico da mãe, a tristeza da mãe, o halo de doçura de vigilância da mãe.
O que chama a atenção é o quanto sua escrita se modificou ao longo
da obra: o esforço em evocar a presença da mãe, nos primeiros cader249

Marguerite Duras: a escrita e o direito de dizer

nos, que esbarra na própria totalidade dessa presença mesma onde a
escrita se detém (para ali retornar); a tentativa, em Barragens, de contar
tudo, de descrever longamente a mãe, nomear seus pensamentos mesquinhos, seus sentimentos loucos, na aposta da escrita daquilo de que o
sujeito seria livrado pelo livro; a escrita da espera, da iminência de um
grande acontecimento, dos ruídos que cercam a paixão e das repetições
que incidem sobre a iminência da catástrofe, como em Moderato Cantabile; a escrita que convoca a câmara de leitura no cinema, um outro espaço invocado pela pobreza das imagens e dos ditos, como em Détruir;
e, por fim, um resíduo irremediável na própria escrita que convoca uma
fala muito distante, marca da presença da mãe, um jeito de dizer dela.
Usamos a mãe como crivo para mostrar essas mudanças, mas poderíamos ter usado, por exemplo, a morte ou a paixão. Não que não tenhamos falado disso também... são alguns nomes para o impossível, alguns
enigmas encarnados na letra de Duras.
Há mais um motivo para escolhermos a mãe como crivo para mostrar as vicissitudes dessa escrita. Marguerite Duras nasceu Marguerite Donnadieu. Duras sempre foi seu nome de autora, ou melhor,
seu nome desde que se tornou autora. Duras é a vila da França em
que nasceu seu pai, morto quando ela era ainda muito pequena...
Estamos diante de um nome próprio que nos remete ao que Lacan
(1975/1976, p. 58) diz do nome de Joyce forjado Dedalus: “O fato
de que nós possamos colocar as coisas assim só pode apontar uma
finalidade nisso: é fazer entrar o nome próprio nisso que é do nome
comum”. A dimensão da nomeação no Caso Marguerite Duras segue
como um enigma a ser desdobrado.
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SOBRE INTERPRETAÇÃO E
POÉTICA: AS TRÊS VIAS DA
PALAVRA1
Míriam Ximenes Pinho2

Concetti é um estilo poético do século XVI originado na escola barroca italiana. Um estilo que impressiona pelo arranjo sutil, melódico, rebuscado recheado de metáforas, antíteses, imagens fantásticas
e alusões mitológicas, que, na França, acabou por designar todos os
pensamentos preciosos ou “pontas de estilo” – chistes, trocadilhos,
pensamentos sutis, breves e densos – dispostos em um engenhoso jogo homofônico e espirituoso a desafiar a vivacidade do leitor
(VAPERAU, 1861; DUPRIEZ, 1984). Porém, o gosto pelos jogos de
palavra e ornamentos linguageiros é antigo, o orador romano Marco Quintiliano o qualificou de Dulcibus abundat vitiis, isto é, uma
linguagem “abundante de vícios agradáveis” mais tarde consagrada
como concetti (VAPERAU, 1861, p. 501).
No Seminário 6, Lacan invoca o concetti em referência ao estilo incomparável de Shakespeare, que fez de Hamlet a “Mona Lisa da literatura” (ELIOT, 1921/2015, p. 37). Lacan (1958-1959) extrai o termo
concetti de uma fala do fantasma dirigida ao príncipe no momento
em que este começa a se perder nas recriminações à mãe:

Trabalho apresentado no III Simpósio Interamericano da IF-EPFCL, Pereira, Colômbia, 2019.
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Psicanalista, membro do Fórum do Campo Lacaniano em SP (FCL-SP), da EPFCL-Brasil, da Internacional dos Fóruns (IF-EPFCL) e AP da Escola (EPFCL).
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O, step between her and her fighting soul:
Conceit in weakest bodies strongest works;
Speak to her, Hamlet.3
(ato 3, cena 4, SHAKESPEARE, 1600-1601/2016)

“Conceit é empregado todo o tempo nessa peça”, diz Lacan (19581959/2002, p. 282), “O conceit é justamente o concetti, a ponta de estilo,
e é a palavra que é empregada para falar do estilo precioso”. Na cena,
o fantasma convida Hamlet a aproveitar-se da perturbação da rainha
para deslizar, de palavra a palavra, entre “ela e sua alma”. Lacan (19581959/2002) reenvia o apelo do fantasma aos analistas: “É significativo
para nós porque é bem disso que se trata, de intervir por nós, between
her and her, é nosso trabalho isto. Conceit in weakest bodies strongest
works. Speak to her! é ao analista que é endereçado, este apelo!” (LACAN, 1958-1959/2002, p. 282).
Em 1959, a interpretação já aparece associada ao canto poético, o concetti serviria aos analistas para tocar esse espaço insondável do falasser
“entre ele e ele mesmo” (PINHO, 2019). Quase duas décadas depois, o
mesmo apelo entusiasmado ressurgiria em uma mensagem, enviada em
22 de abril de 1977, ao poeta chino-francês, François Cheng: “Mencionei seu livro4 em meu último seminário dizendo que a interpretação
– ou seja, o que deve fazer o analista – deve ser poética” (LACAN apud
CHENG, 2000, p. 151, palavra sublinhada por Lacan). Porém, a poética
que agora anima Lacan não é mais a mesma do tempo de Hamlet. Afinal, qual poética conviria aos analistas?
Na época do inconsciente estruturado como uma linguagem, Lacan
convocava os recursos inesgotáveis da língua na visada de, no fio da fala,
renovar a técnica interpretativa: “Essa técnica exigiria, tanto para ser
assimilada quanto para ser aprendida, uma profunda assimilação dos
recursos de uma língua, e especialmente dos que se realizaram concretamente em seus textos poéticos” (LACAN, 1966/1998, p. 296). Lacan
“Vai, põe-te entre ela e sua alma atormentada: A imagem afeta mais o corpo dos
mais fracos. Fale com ela, Hamlet!” (em tradução de Lawrence Flores Pereira extraída
de SHAKESPEARE, 2015).

3

4
O livro mencionado por Lacan, na aula do dia 19 de abril de 1977 (Seminário 24), é
A escritura poética chinesa (L’écriture poétique chinoise), recém-publicado por Cheng,
ainda sem tradução para o português.
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distingue então duas formas de palavra, a plena e a vazia, para tratar da
função da fala na análise. A palavra vazia seria aquela sem mais-além reduzida à significação, ou seja, como propõe Bousseyroux (2014), reduzida à função puramente discriminativa do significante. A palavra plena
diz respeito a realização do caráter fundamentalmente ambíguo da fala
sobre o qual a poesia se funda, ou de outro modo, a palavra plena é plena da duplicidade de sentido comum a todo significante (S2). Por essa
época, podemos deduzir que uma interpretação poética, no bom uso do
concetti, seria aquela que abriria a palavra à equivocidade.
Coube a Roman Jakobson tratar da função poética da linguagem
transbordante na poesia, mas que a ela não se restringe. É próprio da
função poética promover o caráter palpável dos signos da mensagem
em um criativo interjogo de unidades de som e sentido, desestabilizando significações programadas da língua ao dotar a mensagem de várias
possibilidades de sentido, engendrando o sentimento poético de satisfação ante o inesperado, o estranho (JAKOBSON, 1995). Porém, se a
poesia produz desvio das normas convencionais, importa lembrar que
isso não significa ruptura com o código que a engendra, pois nenhuma
poética é capaz de ressoar efeitos de equivocação sem a homologação do
Outro, ou seja, a poética se funda na comutatividade semântica entre o
sujeito da fala e o Outro da linguagem.
Portanto, para virar a interpretação rumo ao real da palavra, Lacan
precisou dar um passo além do duplo canto do concetti. Em 1977, do
livro de Cheng sobre a escritura poética chinesa, Lacan (1976-1977, inédito) extrai a semente, “o forçamento por onde um psicanalista pode
fazer ressoar outra coisa que o sentido, porque o sentido é o que ressoa
com a ajuda do significante, mas o que ressoa não vai longe, é antes de
tudo fraco... o sentido isso tampona”. A escritura poética chinesa lhe
aponta a via por onde a interpretação poderia morder uma borda real.
Mas como é possível uma abertura ao real da palavra ali mesmo onde o
poema se faz recorrendo à estrutura da linguagem?
Cheng instrui Lacan sobre uma terceira via da palavra, nem plena,
nem vazia, uma palavra poética movida pelo sopro do Vazio mediano, “a fonte ou matriz de todos os seres”, segundo a justa visão do Tao
(CHENG apud PALMA, 2011, p. 29). Para introduzir o vazio de sentido, segundo Cheng (1977/1996), o poeta chinês coloca em jogo toda
uma série de procedimentos estilísticos de redução (omissão de pro-
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nomes pessoais, preposições, palavras de comparação...) suplementada
por uma disposição espacial singular dos caracteres ideográficos que
gera a possibilidade de uma leitura multidimensional, multissensorial
do poema na visada de tocar o que resta inominado nas coisas. Porém,
se a poesia chinesa, assim como uma análise, não vai sem o sentido, há
um forçamento de vazio (mediano) que fura o sentido e deixa a palavra
perdida na tradução.
Portanto, a terceira forma da palavra ainda que portadora de uma
potência de sentido possibilita um desencaixe entre o sujeito da fala e
o Outro do sentido, liberando a palavra de seu confinamento seja no
sentido duplo, seja no vazio da significação. Em um passo topológico,
Bousseyroux (2014) apresenta um duplo toro furado – um vermelho e
outro verde – cuja dança encena as três vias da palavra: a vazia, a plena,
a poética. Cada toro apresenta uma face interna (anel cinza) e outra
externa (anel preto) que podem deslizar uma sobre a outra e se encaixar ou se desencaixar. Logo, se o anel cinza se ajusta completamente ao
preto, temos a topologia da palavra plena cuja duplicidade de sentido
traduz a comutatividade semântica entre o sujeito e o Outro. Se os anéis
estão completamente desencaixados, eis a topologia da palavra vazia, a
palavra reduzida à significação. Pelo desencaixe parcial, deslizamento
de apenas um anel preto, surge a palavra poética, aquela que faz com
que o sentido não se realize plenamente, o sentido duplo perde sua metade, “tal como Dante sua Beatriz” (BOUSSEYROUX, 2014, p. 57) – ver
figuras 1, 2, 3.
Essa terceira via da palavra, poética por excelência, é a que conviria
aos analistas para abrir a interpretação a um possível jogo do real.
Freud vislumbrou algo desse jogo no chiste cuja satisfação extrapola
o campo semântico, sacode o corpo no puro deleite de lalíngua. Em
suma, se a interpretação analítica deve ser poética, não se trata de um
apelo estético, é de uma outra ressonância que se trata de fundar em
seu valor (econômico) de articulação ao gozo. Uma interpretação ressonante daquele vício enigmaticamente agradável (dulcibus abundat
vitiis) e, por vezes, perturbador.
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Figuras 1, 2, 3. Fonte: Bousseyroux, 2014.
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A ESPERA, O ESQUECIMENTO: A
LETRA. UMA LEITURA DE L’ATTENTE
L’OUBLI,1 DE MAURICE BLANCHOT2
Rafael Atuati3

O sentido de toda esta história era aquele de uma longa frase que não
podia ser fragmentada, que só encontraria sentido no fim e que, ao final,
o encontraria apenas como um sopro de vida, o movimento imóvel de
todo o conjunto. (BLANCHOT. L’attente l’oubli, p. 20)

Enquanto estas linhas se escrevem, no terceiro andar de um prédio de
esquina, onde o praticante atende, uma jovem mulher se banha, em um
apartamento do edifício em frente, dois andares abaixo.
1. É a voz que te é confiada, e não o que ela diz. O que ela diz, os segredos que você recolhe e que você transcreve para lhes fazer valer, você
A tradução dos fragmentos de L’attente l’oubli aqui reunidos foi generosamente revisada por João Gomes, quem ofereceu sugestões preciosas, quase todas acolhidas
no texto. A (ir)responsabilidade pela tradução, no entanto, cabe exclusivamente à
imprudência do nome que encerra este escrito: abrindo-se à ausência da leitura.

1

Este trabalho foi apresentado nas Jornadas de Encerramento das Formações Clínicas do FCL-SP 2019. Também foi apresentado no XI Encontro Outrarte: Da sublimação à invenção: Ramificações do Real, realizado na Faculdade de Filosofia e Ciências
Humanas da UFMG.
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deve trazê-los de volta lentamente, apesar de sua tentativa de sedução,
em direção ao silêncio que você antes hauriu neles. (p. 10)

Ele lhe estende um simples sinal; ela o lê como um “venha”. Ela se
recosta no divã e se larga a falar. Ele se mantém em suspenso com uma
questão: poderia ela falar? Ela, para poder falar, lhe demanda: “Faça com
que eu possa falar com você.” (p. 12).
* Todo o percurso de fala dela se orienta pelo desejo de um dizer.
Uma das proposições de Lacan para nomear a experiência analítica:
uma práxis de fala. O dispositivo analítico se oferece aos falantes para
que se abandonem às palavras que ali compareçam; coloca em suspenso o
“quem” fala para que as palavras se escutem; na escuta das palavras poderia advir uma hiância, uma diferença nas palavras, que habilita sua escuta.
A figura do esquecimento comparece, em L’attente l’oubli, como o lugar do qual a falante demanda a um parceiro desconhecido um poder:
falar. A espera se apresenta como um não lugar do qual este parceiro
se serve, advertido do esquecimento de onde nasce a demanda, para
responder sem responder: sublinha o que ela lhe diz, repete as palavras
que lhe escapam, sugere, às vezes com o tom de sua voz, o que ainda
precisaria se dizer.
2. O que ele pressente é que ela espera que ele a leve longe o suficiente
para que a lembrança se lembre nela e possa se expressar. É isso que eles
não cessam de evocar a todo o momento. (p. 19)

A espera e o esquecimento circulam nesse espaço de fala fabulado.
Ela, esquecida sem se esquecer, fala portando uma espera. Se pergunta o
que deveria dizer; ensaia uma resposta:
3. Aquilo que, se eu o dissesse, destruiria essa vontade de dizer. (p. 19)
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Ele alcança escutar nas margens do que ela diz, na materialidade de
sua fala, uma outra fala: a riqueza de uma linguagem anterior. Essa escuta se habilita, no entanto, com outro esquecimento: um esquecimento
que deveria entrar no esquecimento.
Lacan (1968-69/2008), no Seminário 16: de um Outro ao outro, sustenta que a essência da teoria analítica seria um discurso sem palavras.
As pequenas letrinhas do discurso analítico teriam a vantagem de nada
dizer: essencialmente. Elas, como o analista, apenas mostram; depositam-se em um limiar do saber, fazem semblante, aguardam que se as leia
e, talvez, se depreenda daí algo de um fracasso.
4. Ele não pôde se impedir […] de se sentir ligado a ela por esse fracasso. Ele não entendia bem por quê. (p. 9-10)

A tríade consagrada desde Freud (1926) – inibição, sintoma, angústia – passa a ser tratada, no ensino de Lacan, para além de hipóteses nas quais relações de causa e efeito poderiam arrogar-se um
saber objetivo sobre a subjetividade. O saber do analista, como douta
ignorância, saber literal, se tece à margem do que se convencionou
chamar de “conhecimento”. O discurso do analista se enuncia do lugar de um esquecimento advertido: circunscrito literalmente pelo
que não se pode lembrar. Supõe, aí, um pequeno objeto: a causa do
esquecimento; a causa da espera.
O esvaziamento dos sentidos dos ditos no discurso analítico até
o anteparo último do semblante faz supor ali outra “substância” da
qual se encarrega de tratar; uma substância insubstancial, imemorial: o gozo.
* O gozo: a latência de toda espera; o que não se deixa esperar.
A jovem vizinha do praticante termina o banho; enrola seu corpo com
uma toalha verde-água e seus cabelos – longos, lisos, dourados – com outra de tom rosado. Caminha em direção ao quarto; sua mão direita sustenta a dobra da toalha na altura do ombro.
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Lacan (1977, 11 de janeiro), no seminário L’insu, afirma:
[...] o significante, é disso que se trata no inconsciente, e o fato do inconsciente é que, em suma, se fale... [...] que se fale sozinho, porque não
se diz jamais uma única e mesma coisa, salvo se se abre a dialogar com
um psicanalista. Não há meio de fazer de outra maneira senão receber
de um psicanalista essa alguma coisa que, em suma, incomoda [...] Com
a linguagem, nós latimos diante dessa coisa, e o que quer dizer S (A/)
[...] é que isso não responde.

Nas primeiras páginas de L’attente l’oubli, o diálogo que se tece ao longo do livro já se havia concluído. Apresenta-se outro diálogo – anterior,
posterior ao diálogo –, no qual ele apenas tenta mostrar-lhe algumas
notas que escrevera, ainda escutando a sua voz, e que ela se recusa a ler.
Ela se limita a dar uma rápida olhada e se pergunta:
Quem fala? Quem fala então? [...] [Diz a ele]: E agora você arrancou
algo de mim que eu não tenho mais e nem mesmo você tem. (p. 7)
5. Ele tivera com frequência a impressão de que ela falava, mas que ela
não falava ainda. Ele esperava, então. Ele estava, trancado com ela, no
grande círculo movente da espera. (p. 12)

Ao longo de sua fala, durante a noite, ela experimenta, ocasionalmente, as incidências da verdade: prova a angústia. Se recusa, logo, a continuar falando. Pede, insiste a seu parceiro que lhe dê isso que ela supõe
a ele possuir. Dê isso para mim. Ele se abstém. Não lhe interroga. Ela
afirma que, mesmo em seu silêncio, ele não a deixa de interrogar. Constantemente.
Na situação analítica, toda demanda é lida como demanda de amor, de
completude, de impossível. Uma fala esquecida que ainda não se esqueceu se dirige a esse horizonte inalcançável; arrisca-se a experimentar, na
recusa do analista, em seus cortes, ecos de uma frustração que se repete.
6. Então ele via melhor em que extraordinário estado de fraqueza ela
se encontrava, de onde ela tirava essa autoridade que, às vezes, a fazia
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falar. [...] Ele sabe desde sempre que não há nada que não possa ser
exprimido com as palavras mais comuns, mas sob a condição de que
ele mesmo pertença a esse mesmo segredo, ao invés de conhecê-lo, e
renuncie à sua parte de luz nesse mundo. Ele nunca saberia o que ele
sabia. Era isso, a solidão. (p. 20-21)

Diante da frustração que um analisante experimenta com suas palavras, o analista espera. A escuta analítica se deixa afetar pela superfície
gozosa das palavras, pelo dizer que permanece sempre aquém, sempre
além, dos ditos; sua atenção singular, vagando nas fronteiras dos sentidos, indica a todo esforço de se dar um arremate último aos ditos,
o seu naufrágio. Naufrágio donde poderia advir um logro – precário:
o reconhecimento de algo que os acompanha a uma distância, a uma
proximidade sem proximidade, que assina cada um dos ditos com sua
marca, ausente: a letra: pura diferença.
O que ela deveria dizer poderia ser dito uma única vez. Ele deveria
ouvir isso. Ela pensa que se o dissesse uma única vez, o diria sempre.
Ele concorda. Ele sabia, e lhe parecia que ela também sabia, que havia
algum lugar no quarto como um vazio.
O analista, em seu ato, com sua presença, mantém aberta a hiância
entre as palavras e as coisas. Nessa lacuna, guarda-se uma possibilidade:
uma fala que passa a se escutar poderia reconhecer o destino das palavras; seu trajeto errante em torno de um vazio que as atrai – e as repele.
7. Ele se deu conta de que só havia escrito para responder à impossibilidade de esperar. Tudo o que foi dito então tinha relação com a espera.
Essa luz o atravessou, mas somente o atravessou. (p. 39)

Em diversos relatos de passe, comparecem tentativas de descrição de
um momento-chave, durante a travessia da fantasia, que pode advir em
um percurso analítico: um acontecimento singular em cada caso, cuja
dificuldade de se expressar faz com que suas narrativas recaiam em uma
metáfora já desgastada, mas que se repete: a experiência de um c’larão.
* Essa luz: ocaso do esquecimento, meio-dia sem sombra, fulgor oblíquo do mistério; em sua ausência de mistério.
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8. É a morte, ela dizia, o esquecimento de morrer que é a morte. O
futuro enfim presente. (p. 64)

Ela lhe demandava um poder: falar. Nas errâncias dessa demanda, ela
chega a um ponto em que nenhuma fala seria mais possível: o esquecimento que permitia a sua fala esquecida fora, por um breve momento,
esquecido. O esquecimento do esquecimento impede a espera; eclipsa
o desejo.
O que ela se lembrou, esquecendo, a impediria de continuar falando
como antes.
9. Faça com que eu possa falar com você. [Ele responde]: – Sim, agora
fale comigo. – [Ela]: Eu não posso. [Ele]: – Fale sem poder. (p. 64-65)

No instante em que o esquecimento no qual sua fala se amparava falha, ela se lembra. Nomeia a morte: oferece-lhe um lugar em sua fala.
Ele, só então, lhe diz sim: lhe convida a falar com ele. Ao afirmar que ela
não poderia, ele lhe deixa uma pista: Fale sem poder.
* Falar sem poder falar: vislumbrar uma inaudita potência no estado
de impoder de uma fala.
***
O praticante abandona por um momento estas linhas; abre a janela do
ambiente onde se encontra, acende um cigarro. Enquanto fuma, observa
a paisagem urbana que se oferece ao seu olhar: um edifício antigo, seis
andares, na esquina oposta, em cujas falhas na pintura da fachada constata a passagem do tempo; uma senhora, na varanda do quarto andar, se
apoia em uma cadeira para limpar os vidros da janela; um senhor, cabelos
grisalhos, sem camisa, porte robusto, se inclina sobre a mureta da sacada
para observar os passantes; uma jovem mulher entra em seu quarto no
primeiro andar. Acende a luz. Sente um alívio em seu corpo e em sua cabeça ao se desfazer das toalhas. Sua cama encontra-se em frente à janela
do quarto. Ela apoia ali um dos pés; seca cada um dos dedos, sem pressa.
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O praticante percorre seu corpo com o olhar. Percebe o contorno de suas
pernas, a curva generosa que as separa de suas costas, onde repousam seus
cabelos – longos, lisos, dourados, ainda úmidos –, a forma arredondada
de seus seios. Sente vontade de tocá-los. Mais abaixo, na rua, um homem
de meia-idade, roupa surrada, sandálias nos pés, puxa sua carroça repleta
de materiais recicláveis. Um cão amarrado por uma corda repousa ali. O
céu exibe um azul opaco, filtrado por algumas nuvens. O praticante termina seu cigarro, olha o relógio, decide voltar ao texto.
Os pensamentos que visitam L’attente l’oubli, tecendo-se nas entrelinhas do diálogo que compõe o livro, convidam a pensar as posições
subjetivas de uma fala na situação analítica.
10. “Eles não falavam, eram os inquiridos de toda palavra ainda a ser
dita entre eles.” (p. 86)

A subversão do sujeito, em seus postulados da lógica do significante
e da divisão subjetiva, implica uma mudança de posição aos falantes:
ao falar, estes seriam menos falantes do que falados; ao pensar, seriam
habitados por pensamentos que se pensam neles à sua revelia. Um artifício que cada analista é convocado a sustentar em seu ato, instituindo o
inconsciente como possibilidade ética diante do insabido.
Na escuta clínica, toda vivência traumática se remete a uma experiência imemorial. O discurso analítico é sem álibi: devolve a pergunta
pelo sofrimento a cada vivente que se interpela por ele. Tal radicalidade
interdita o lugar de vítima ao divã.
A situação analítica convoca as palavras que acompanharam uma vida
a confessarem sua ausência: de culpa. Os malditos significantes-mestres
que teriam comandado o destino errante de um vivente poderiam retornar, após terem sido expulsos do furo do parlêtre, com uma questão renovada; pouco mais, pouco menos, bendita: o que teria sido da vida sem nós?
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11. Esquecendo a morte, encontrando o ponto em que a morte sustenta o esquecimento e o esquecimento doa a morte, contornando a
morte pelo esquecimento e o esquecimento pela morte, contornando
assim duas vezes para entrar na verdade do percurso. (p. 69)

Ao longo de seu ensino, Lacan se serve de recursos da topologia para
pensar a situação analítica, a dialética da demanda e do desejo, o sujeito, o
espaço do ser falante. Objetos matemáticos puramente literais, sem existência concreta no espaço euclidiano, são utilizados para dar um apoio
ao pensamento de modo a reduzir a presença do imaginário e a tendência ao “infinito ruim” hegeliano em que poderiam derivar a proliferação
dos sentidos. A importação de objetos topológicos no discurso analítico
ensaia incluir no pensamento as bordas do corpo falante, o percurso pulsional das palavras, a ex-sistência do nada no saber. Lacan redobra a pretensão de Heidegger, em Ser e Tempo (1927), de encarnar o pensamento,
à maneira da psicanálise: incluir o furo, a intimidade êxtima que não se
pode saber, como expediente para pensar os efeitos do significante no desejo do parlêtre: que além de falante é pensante e sexuado.
Na topologia da banda de Moebius, seriam necessárias duas voltas
completas ao longo de sua superfície para a constatação de que seus dois
lados são o mesmo, e de que toda a banda não é mais do que a projeção
do corte.
* A verdade do percurso: a ausência de percurso.
12. [Ela lhe pergunta]: E por que eu continuaria? [Ele responde]: –
Para lhe confirmar a certeza de que você não vai falar. [...] O que ela
dizia [...] não parava de lutar bravamente, obscuramente. – Contra o
quê? [ela se pergunta] [Ele]: – Que nós pudéssemos descobri-lo, é sem
dúvida também o preço dessa luta. – Mas contra o quê? [ela insiste]
[Ele]: – É preciso que você lute mais para saber. [Ela]: Bom, eu sei: é
contra essa presença. [Ele] – Qual presença? [Ela]: – A minha, a que
respondeu ao seu chamado. (p. 69-70)

Dando-se a falar, entregando-se a uma escuta, entrando no jogo da
espera e do esquecimento, uma fala e uma escuta analíticas guardariam
a possibilidade de experienciar, nas superfícies sensíveis dos corpos fa268
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lantes, no oco que suas peles recobrem, as vibrações da voz humana em
seu vão apelo; no real de sua presença: desvelada sem se desvelar.
L’attente l’oubli sugere pensar o esquecimento e a espera como figuras
que se acompanham, se cruzam, mantendo uma distância infranqueável. Seus movimentos, em uma dialética sem síntese, poderiam levar do
esquecimento a uma espera imóvel; se esta espera não fracassasse, ela
também, em esperar.
O esquecimento doa à espera a possibilidade de esperar. A espera se
oferece ao esquecimento como possibilidade de não se esquecer.
O esquecimento como ensejo ao desejo para lançar-se no território onírico da neurose. A espera, em sua latência, como possibilidade de sustentar – por um tempo – o desejo do analista: uma espera sem esperança, tão
ampla quanto possível, que se dá a esperar ao inesperado que a espera.
13. “Desde que esperamos alguma coisa, esperamos um pouco menos.” (p. 18)

Ela reconhece a presença que acompanha cada uma de suas palavras. Ele
se comove ao escutar o que ela diz. Ela se nega a assentir que disse o que ele
escutara. Ele repara em um simples gesto que ela faz com o dedo, indicando
algo. Ele adjetiva esse gesto como ousado. Ela teria, com esse simples movimento, apontado para o que suas palavras não alcançariam dizer.
14. É como se eles tivessem sempre que procurar o caminho para chegar onde eles já estão. [Ela, enfim, afirma]: Pois eu te disse. Mas era sem
dúvida muito simples. [Ele:] – Era maravilhosamente simples. [Ela:] –
Simples demais para poder ser dito. [Ele:] – Mas dito por causa da simplicidade. (p. 92-93)

* A vida em sua simplicidade: o que acontece enquanto...
O diálogo que une e separa as duas personagens anônimas de L’attente
l’oubli as leva à produção de um saber sobre um segredo sem segredo.
Ao final, eles se reconhecem nesse saber que lhes daria uma medida, um
limiar diante do qual saberiam ao que deveriam ater-se. Um saber-fazer-aí com o saber que não se pode saber. Essa presença...
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Lacan (1977, 15 de fevereiro), no seminário L’insu, após uma intervenção de Allain Didier-Weill sobre o passe, propõe uma forma alternativa
àqueles que teriam atravessado uma psicanálise de se darem em reconhecimento: um reconhecimento entre saber, intervindo no significante
“s(av)oir” de modo a manter as letras a e v entre parênteses, ampliando
sua possibilidade de leitura para savoir e soir (fim da tarde, noite).
A psicanálise convidaria a pensar o reconhecimento entre falantes no
ocaso da luz do conhecimento. Reconhecer-se na impossibilidade de
conhecer-se: na ausência, na solidão, em um destino comum; desconhecido.
* A comunidade analítica: “comunidade dos sem comunidade” (BATAILLE, 2005).
No tramo final da dialética entre a espera e o esquecimento, os parceiros falantes de L’attente l’oubli reconhecem também uma palavra igual
que se produzira enquanto falavam. Uma palavra igualmente ausente a
ambos; radicalmente diferente para cada um.
15. Essa palavra igual que ele ouve, única sem unidade, murmúrio de
uma pessoa ou de uma multidão, trazendo o esquecimento, escondendo
o esquecimento. (p. 118)

Nos matemas dos discursos (LACAN, 1969-1970/1992), a letra figura
no lugar de produção do discurso analítico. A letra (S1) testemunha a
ausência de onde o fantasma se projeta; mantém-se êxtima ao conjunto
do saber (S1 – S2). Se a lei da castração despossui os falantes de uma
palavra que poderia sustentar um saber totalitário, a letra, como palavra igual-mente ausente aos falantes, poderia advir a um lugar de fala,
sem advir; sempre advindo, nunca advindo; bordejando o advento que
nunca termina de vir: litorânea. Crepitação singular que evocaria uma
marca deixada por uma palavra em uma voz que se abandona... a falar;
que se autoriza a entrar em um dizer: a sustentá-lo oferecendo, em suas
inflexões, hospedagem aos adventos do Real. Essa presença...
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16. “Como ele é imóvel, aquele que ela segue. Como você fala pouco,
você que acena por último.” (p. 120)

O praticante se levanta, recolhe livros e demais objetos de sua mesa.
Prepara sua bolsa. Enquanto ferve um bule de água para passar um
café, relê o que escrevera. Chama um uber. No caminho ao evento onde
o texto se apresentará, conversa sobre a situação política do país com
o motorista, evitando discutir o indiscutível. Chega ao destino alguns
minutos adiantado ao horário previsto. Cumprimenta os colegas com
quem divide a mesa. Antes de iniciar sua fala, percebe seu olhar passando entre os presentes na sala; lembra-se de sua vizinha: a do primeiro andar. Emite breves explicações sobre a forma como o texto será
apresentado. Inicia a leitura: Enquanto estas linhas se escrevem, no
terceiro andar...
Rafael Fonseca Atuati
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DO ESTRUTURAL AO REAL1
Roberto Propheta2

Jamais cessou o interesse de se retomar a questão do desvendamento do
inconsciente. Em seu “retorno a Freud”, Lacan tirou proveito do estruturalismo francês para extrair algumas consequências dos passos freudianos.
A máxima “o inconsciente é estruturado como linguagem” foi o corolário
mais preciso desse momento. Que essa afirmação seja uma depuração da
descoberta freudiana, não impede de observar que o que a histeria mostrou a Freud é mais imediatamente apreensível em se dizer que “o corpo é
estruturado como linguagem”. Se isso é verossímil, extraímos, por simples
permutação, um curioso ponto de partida: o inconsciente é o corpo.
São redundâncias. Bastaria dizer que o inconsciente é estruturado,
que o corpo é estruturado, pois não há estrutura que já não seja como
linguagem. É inevitável reconhecer que também a noção de neurose só
pode se apreender como estrutura: é uma forma mais ou menos determinada de captura do corpo na linguagem.
O texto deste ensaio, apresentado na Jornada de Encerramento das atividades do
Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo, em 30 de novembro de 2019, não é mais
que a transposição escrita de uma fala que, fazendo constante apelo à obra de Jacques Lacan, tomando-a de maneira abrangente e transversal, se estruturou ao modo
de reminiscências, segundo um viés contingente, e não a partir de consultas e revisitações de textos, nem da organização planejada de um artigo. Por essa razão, não há
separação formal entre o que é fala do “autor” e o que é legível em “Lacan”, tomado
como outro “autor”, nem tampouco se especificam ao fim referências bibliográficas,
na medida em que o texto se funda nessa leitura que chamei, há pouco, transversal,
da obra translacaniana.

1

Psicanalista, membro do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo (FCL-SP), da
EPFCL-Brasil e da Internacional dos Fóruns (IF-EPFCL). Psicólogo, mestre em Psicologia Clínica pela USP e doutorando em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP, onde
também é membro do Centro de Estudos Orientais.

2
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Trata-se de uma linguagem que encontra no Édipo sua versão mítica,
na metáfora paterna sua estrutura e na fórmula do significante, como
o que representa um sujeito para outro significante, seu matema. São
dois passos de radicalização formal: do mito à estrutura, da estrutura ao
matema. O passo seguinte leva do matema à letra. Mas antes de avançar,
retenhamos a atenção na fórmula do significante.
Essa fórmula é também uma definição do sujeito. E como tudo o que
é de aspiração matemática, é uma forma que aspira a alguma pureza, e
já não se pode dizer que seja uma definição somente do sujeito suposto
à neurose. É por isso que é antes uma definição do significante que do
sujeito, em que o sujeito é desvelado como efeito do significante. Basta
que uma fala se encadeie que haverá a possibilidade do efeito de sujeito. A
definição serve, portanto, perfeitamente à suposição de sujeito na psicose.
Não sei se isso levantará protestos. É possível. Poderia se discutir o sujeito na psicose, e haverá divergência. Eu argumentaria que a questão se
situa melhor quanto à função de nomeação, a qual, justamente, opera um
certo valor de fixação do sujeito. Ou seja, que a incidência da função de
nomeação no raciocínio estrutural indica os limites da estrutura. Para
abrir essa discussão seria necessário acompanhar o percurso de pluralização dos nomes-do-pai. Não pretendo fazê-lo aqui, onde somente constato,
para oferecer a isso algum desenvolvimento, que a razão estrutural opera
até certo ponto, alcançando um limite, com a crescente matematização do
que é da ordem do discurso da psicanálise. Tanto quanto se possa avançar nessa via assim traçada, o que se extrai disso é que a distinção entre
neurose e psicose, mantida no nível da estrutura, encontra seu limite no
matema. Não que neurose e psicose se tornem indiferentes, obviamente.
Mas que não é mais a partir de sua diferença que se avança.
As vias em que a psicanálise pode avançar, ao menos pelo fulcro lacaniano, partiram de elementos que permitiram superar as estruturas. Não
significa eliminá-las. Nesse sentido se pode sopesar a ideia de que a psicose eventualmente tenha sido tomada como paradigma, pois não se trata
de elevar a psicose ao estatuto de estrutura fundamental, mas de tomar
seu valor crítico em relação à neurose para transpassar o enodamento estrutural. Consequentemente, quando se passa à letra, já não é de estrutura
que estamos falando, e haveríamos até mesmo de nos perguntarmos se
Lacan teria chegado à letra não fosse por ter tomado alguma liberdade em
relação à razão estrutural.

276

Livro Zero

Com efeito, neurose e psicose não são estruturas comensuráveis. A incidência da metáfora paterna organiza a primeira, enquanto tudo o que se
pode constatar é que não opera na segunda. Não podemos dizer que a foraclusão do Nome-do-Pai organiza a psicose, quando frequentemente escutamos dizer que um sujeito psicótico se encontra desorganizado. Quase
não faz sentido chamar a psicose de estrutura, ao menos não no mesmo
sentido em que assim chamamos a neurose. Se a psicose é estrutura, é somente por ser outra em relação à neurose, mais no sentido da heteridade
do que da alteridade, isso para dizer de sua incomensurabilidade.
É outra forma de constatar os limites da estrutura. Se não fosse esse
limite, por qual outra razão Lacan teria chegado a dizer do inconsciente
real? Ora, é justamente dizer que há algo de não estrutural. O inconsciente real não substitui o estrutural, nem o completa, tampouco há um
desenvolvimento em progresso de um ao outro. Há torções, perspectivas, costuras, furos…
Há ainda que se observar que a razão estrutural formaliza uma clínica
que se funda no valor de adoecimento e de cura pela palavra. As formas
pelas quais criamos as narrativas que estruturam nossa relação com a realidade fornecem sua estrutura ao adoecimento psíquico, e seu manejo e
reordenação permitem estabelecer efeitos de cura. Novamente, trata-se de
uma descrição que se aplica ao campo da neurose, mas que não contribui
à inteligibilidade própria às psicoses, cujas narrativas da realidade ou não
chegam a se estruturar de modo ordenado, como nas esquizofrenias, ou
estruturam-se com demasiada fixidez, como nas paranoias, de maneira
que em um caso como no outro não se fazem suscetíveis aos mesmos manejos. Ainda que essa descrição seja demasiado vaga, ela evidencia o fato
de que a clínica estrutural, forjada sobre as bases da neurose, mantém-se
afeita ao que do adoecimento e da cura são legíveis como fenômenos de
linguagem, não permitindo tratar o que da função da fala excede o campo
da linguagem, a saber, o campo do gozo. É nesse cenário que a noção de
ato ganha protagonismo em relação à de interpretação.
Antes, porém, que a letra encontrasse seu lugar central no que seria um
novo giro clínico da experiência lacaniana, as estruturas reduziram-se
cada vez mais, em sentido matemático. É o próprio Lacan quem constata que as matemáticas obturam da maneira mais decisiva o impossível
de significar. Assim, se considerarmos como um matema a fórmula do
significante, da qual se extrai o efeito de sujeito, vemos com clareza que
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nela opera tal tamponamento: dizer que um significante representa um
sujeito para outro significante exige que se coloque o mesmo significante em duas posições assimétricas, ou mesmo incomensuráveis. O primeiro significante não é homólogo ao segundo, ainda que se estabeleça
uma relação lógica entre ambos.
É um longo e tortuoso percurso, cuja descrição exigiria um estudo extremamente minucioso. Suas linhas gerais passam pela possibilidade de se
extrair de termos heteróclitos, surgidos ao longo do ensino lacaniano, não
exatamente um fator comum, mas um fator seriável. É a experiência de
constituir uma série que permita entrever a redução gradual do (in)significante à letra, a extração dessa insígnia que opera a passagem do que não
é estrutural à estrutura. Em síntese, o percurso proposto é o que se segue.
Desde que Lacan constatou que não há significante que responda pelo
ser, o falo foi tomado como significante do ponto em que o significante
falta. Esse lugar, dito real, é justamente o lugar habitado pelo desejo, de
modo que o objeto a vem a ocupá-lo, como extrínseco à cadeia. Há um
corte entre o falo e o a, corte que, como sabemos, é também um ponto
de costura, legível na fórmula da fantasia como punção. Pois não foi preciso esperar pelas fórmulas da sexuação para se observar que o sujeito
barrado se situa, neste corte, do lado do falo.
Mas ao pensar as relações do sujeito à cadeia significante, foi preciso
escrever o ponto a partir do qual o sujeito poderia contar-se, ou seja, o
significante que funda a cadeia, nomeado S(Ⱥ), sem o qual não haveria
a possibilidade da representação própria ao que é do sujeito.
Pois a imponderável questão da origem do sujeito não é remetida à
cadeia significante, mas ao irrepresentável que a faz funcionar. Desde o
princípio, ainda que só possamos dizê-lo a posteriori, é o real que funciona como causa que funda o sujeito. Porém, o significante da falta não
é o mesmo que a falta de significante.
Disso se abre ao saber o fato de que nem tudo é linguagem no inconsciente. É assim que se caminha ao dizer do inconsciente como real. Esse
caminho ainda é cortado por três insígnias. Na teoria dos discursos, o
S1 é o significante extrínseco à cadeia representada pelo S2, signo do par
ordenado. Ao representar um sujeito para outro significante, resta dessa
operação um objeto inapreensível. Isso não impede que sua falta seja capturada no discurso, contabilizada, capitalizada, nos redemoinhos da lin-
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guagem. O S1, colocado como semblante no lugar do agente, no discurso
do mestre, restará, como produto do discurso do analista, legível como
traço unário. Será da redução desse traço que Lacan extrairá a letra, litoral
entre significante e gozo, ponto de redução máxima desse percurso.
Em suma, há uma série constituída pelos seguintes termos: Φ - S(Ⱥ)
- S1 - traço unário - letra. Os três primeiros termos permitem operar segundo a razão estrutural. Os dois últimos não. Ainda assim, estão aqui
ordenados em série.
Tomando esse percurso por outro viés, há que se recordar que o significante Nome-do-Pai desempenha papel central na inscrição do falo
como significado do Outro quando o sujeito neurótico entra na linguagem. O Nome-do-Pai, portanto, é o que representa o sujeito em sua
entrada na linguagem. É uma outra forma de apreender como a nomeação tem papel central, para o sujeito neurótico, no que diz respeito ao
contorno do impossível de significar. Porém, jamais seria pensável, no
raciocínio estrutural, pluralizar os nomes do pai, como fez Lacan em
um momento posterior de seu ensino. Do Nome aos nomes, nos nós, as
grandes estruturas se pulverizam em singularidades estruturáveis uma
a uma.
Na medida em que a função da fala, no campo da linguagem, ou melhor, do inconsciente estruturado como linguagem, foi tomada por Lacan como o que define o material de trabalho do psicanalista, a noção de
estrutura ocupava o primeiro plano. Foi também nesse plano que uma
outra máxima assumiu lugar privilegiado no ensino de Lacan, o dizer
que a verdade tem estrutura de ficção.
Mas a fala, não somente na medida em que excede o campo da linguagem, mas ainda na desmedida em que excede sua própria função,
esta sempre remetida ao campo daquela, enfim, a fala como excesso à
linguagem passa a oferecer uma definição renovada do material com o
qual trabalha o psicanalista. Este para o qual a verdade só é possível como
semi-dizer.
Isso pode ser visado também como a passagem do campo da linguagem ao campo do gozo. De qualquer modo, não se trata de um movimento teórico de desenvolvimento, desdobramento, negação, complementação, a teoria psicanalítica não funciona como um continuum. Sua
estrutura é homóloga à da série que busquei extrair, formada por aque-
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les cinco elementos, em que há algo que se diferencia e algo que insiste,
há continuidade e ruptura. É uma forma de se ler.
Mas há outras formas de se ler. Pode-se tomar cada momento determinado da teoria lacaniana como uma perspectiva forjada a partir da
qual se pode circunscrever um conjunto de problemas, delinear hipóteses, experimentar soluções, enfim, buscar avanços. Nessa perspectiva,
cada um desses momentos são eles próprios uma perspectiva, um viés,
uma tomada necessariamente parcial do que pode ser a clínica psicanalítica. Uma forma de estruturar a verdade da clínica como ficção e a
partir disso colher efeitos de realidade, tratamentos, curas.
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REGIMENTO DA REVISTA
LIVRO ZERO

1. A Revista Livro Zero (RLZ) é uma publicação do Fórum do Campo
Lacaniano de São Paulo (FCL-SP). Tem sua orientação e gerenciamento
conduzidos por este Fórum, que forma uma Comissão de Publicação
(CP) bianual para conduzir os processos da publicação.

2. A Revista Livro Zero é organizada e editada pela Comissão de
Publicação, recebendo textos em três categorias diferentes, que podem
ou não ser apresentados em seções separadas:
a) artigos submetidos espontaneamente por membros do FCL–SP,
produzidos a partir de trabalhos apresentados pelos autores em
quaisquer das atividades sustentadas por este Fórum no ano anterior,
inclusive eventos nacionais e internacionais com participação do FCL–
SP; nenhum artigo será reprovado, devendo entretanto se adequar às
normas de publicação estabelecidas pela Comissão de Publicação e por
este regimento;
b) artigos submetidos por não-membros do FCL–SP que tenham sido
convidados para quaisquer das atividades oferecidas por este Fórum no
ano anterior, produzidos a partir da respectiva atividade; a submissão
de tais artigos não deverá ser espontânea, mas a convite da Comissão
de Publicação;
c) artigos submetidos espontaneamente por participantes de qualquer
um dos cartéis inscritos no FCL–SP, produzidos a partir de trabalhos
apresentados pelos autores em quaisquer das atividades relacionadas
a cartéis promovidas por este Fórum no ano anterior, inclusive
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eventos nacionais e internacionais com participação do FCL–SP; os
artigos passarão por aprovação pela Comissão de Publicação, que
poderá rejeitar os textos que não estejam ao par com a publicação
em termos de rigor e relevância analíticos e adequação às normas de
publicação estabelecidas.
Em todos os casos, a Comissão de Publicação poderá trabalhar com os
autores a fim de adequar os textos à publicação, sugerindo alterações
que beneficiem a clareza e compreensão, ou oferecendo a tradução
dos textos quando aplicável. Para alcançar esse fim, a Comissão de
Publicação poderá solicitar apoio de profissionais ou colegas membros
do Fórum sempre que julgar necessário.

3. A Comissão de Publicação é formada pelas seguintes Funções do
FCL-SP:
a- Secretário(a) (coordenador(a) da CP);
b- Diretor(a);
c- Tesoureiro(a);
d- Diretor(a) da Gestão anterior;
e- Secretário(a) da Gestão anterior.
Desta feita, a composição e o mandato da CP são derivados
diretamente das eleições para as Funções do FCL-SP, que faz
girar as posições bienalmente.

4. A RLZ tem periodicidade anual, tendo seu lançamento programado
para o segundo semestre de cada ano, em data a ser escolhida pela CP e
pela Comissão de Gestão do FCL-SP.

5. Os prazos de recebimento dos artigos serão definidos a cada número
pela CP e amplamente divulgados pela mesma Comissão.
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6. Normas de publicação:
Artigos com até 25.000 caracteres (sem espaço), Times New
Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5.
Normas de citações e referências segundo ABNT
Resumos: os artigos da seção “O Fórum faz Escola” não
apresentam resumos. A CP deverá definir, a cada número, quais
subseções do “Fórum em Campo” requisitam resumos.

7. A publicação da RLZ é feita de forma impressa e digital concomitantemente.

8. O número de exemplares impressos de cada número será sugerido
pela CP e dependerá de aprovação da CG.
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