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Sentir que es un soplo la vida 
Que veinte años no es nada

Gardel. “Volver”.1

Em Joyce, o sintoma, Lacan (1975)2 diz que a história é a história dos de-
portados, a história dos êxodos, do movimento dos corpos falantes. Assim 
foi que essa história — que evocamos aqui pela comemoração dos 20 anos 
do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo (FCL-SP) — começa a ser 
contada a partir de uma excomunhão e recontada nos atos de fundação,3 
dissoluções e cisões, a cada movimento. Movimentos por onde a psicanálise 
a um só tempo avança e retorna a seus princípios.

Foi assim que uma corrente de psicanalistas de diversos países, descon-
tentes com os rumos que tomava a psicanálise, culmina, em 1998, na cisão 
da Associação Mundial de Psicanálise (AMP), em Barcelona. Esses psicana-
listas passam a organizar Fóruns locais para dar sustentação a uma Escola 
internacional, cujos fundamentos seriam o ensino de Freud e Lacan.

Os Fóruns foram se constituindo de maneira independente em diversos 
locais. Animados por intenso debate e alguns encontros, em níveis nacional 
e internacional, trabalhava-se na confecção da Carta de Princípios, deno-
minador comum que orienta desde então os Fóruns que se organizam em 
torno da rubrica “Campo Lacaniano”. Nesses primeiros anos, criaram-se as 
condições de funcionamento para a Escola de Psicanálise dos Fóruns do 
Campo Lacaniano (EPFCL), que foi fundada em 2001.

Em São Paulo, em 6 de julho de 1999, o FCL-SP foi fundado a partir do ato 
decidido de três psicanalistas: Ana Laura Prates Pacheco, Dominique Finger-
mann e Elizabeth Saporiti, conforme se pode ler na Carta de Fundação, que 
consta nos Anexos. Essas psicanalistas estavam concernidas pelo movimento 
do Campo Lacaniano, que criava as condições para pôr em funcionamento 
os órgãos de base da Escola: o cartel e o passe, em uma Escola internacional, 
plurilinguística, apoiada pelos Fóruns locais espalhados pelo mundo.

Em 2019, por ocasião das comemorações dos 20 anos do FCL-SP, a Jorna-
da de Abertura das Formações Clínicas iniciou os trabalhos do ano convo-
cando os membros fundadores e os Analistas Membros de Escola (AME) a 
compartilharem em poucas linhas algo dessa história-memória-ficção. Nos 

1 Música lembrada por Sandra Berta no texto “O possível da experiência”.
2 Lacan, J. (2003). Joyce, o sintoma. In J. Lacan. Outros escritos (V. Ribeiro, Trad.) (pp. 560-566). 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar. (Trabalho original publicado em 1975)
3 Lacan, J. (2003). Ato de fundação. In J. Lacan. Outros escritos (V. Ribeiro, Trad.) (pp. 235-247). 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar. (Trabalho original publicado em 1964)
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espaços-fórum dedicados aos encontros de membros, os ex-diretores e a di-
retora foram convidados a dar testemunho de como em suas gestões pude-
ram zelar pelas enunciações singulares de seus membros. Tivemos espaço 
também para uma festa memorável. Foi nesse clima comemorativo que a 
Comissão de Publicação passou a gestar o projeto de uma revista extraordi-
nária dos 20 anos do FCL-SP e dos 10 anos de sua revista Livro Zero.

É com imenso prazer que celebramos 20 anos de história, memória, ex-
periências e produções (orais, textuais, testemunhais, artísticas…) em cons-
tante reflexão, renovação e articulação com outras práxis teóricas, assegu-
rando, assim, nossa opção pela repercussão e pela incidência do discurso 
analítico no seio dos outros discursos, ou, de outro modo, assegurando, no 
trilhamento de Freud e Lacan, as relações entre a psicanálise em intensão e 
a psicanálise em extensão.

Se, segundo Michel de Certeau,4 a história pode ser situada entre ciência 
e ficção, coletar, tratar dados e transmitir uma história é escrever levando 
em consideração a fragilidade do intento, ou seja, o que nele ficará esque-
cido, seus lapsos, seus equívocos. Como em uma brincadeira de criança, 
quando alguém inicia uma história cobrindo parte do que escreveu, dei-
xando exposta apenas uma palavra ou uma frase, o enredo é transmitido 
por um recorte, e cada participante recompõe o texto com fragmentos, 
mas sem saber de onde partiu aquela escrita. Ao final da roda, a novela 
é revelada: risos, constrangimentos, atordoamentos… Ainda assim algo 
passa, um detalhe.

Em O tempo passa, Virginia Woolf5 descreve a progressiva deterioração da 
casa de praia na qual a família Ramsay passava as férias de verão a partir 
da combinação poética de duas instâncias temporais: a cronológica e a do 
barômetro. Em belíssima resenha do romance, Michel Serres6 comenta:

Quando o tempo passa, a guerra mata um filho, uma filha morre no 
parto, mas o melhor dos contadores de tempo continua sendo a mo-
rada, as muralhas inertes e móveis mudos, face às terríveis correntes 
de ar e aos insistentes gotejamentos. Dotados de dedos infatigáveis, 
os filetes de vento corroem as portas e se insinuam por entre as pare-

4 Certeau, M. (2011). História e psicanálise: entre ciência e ficção (G. J. de F. Teixeira, Trad.). Belo 
Horizonte: Autêntica.
5 Woolf, V. (2013). O tempo passa. In V. Woolf, M. Serres, J. M. Haule, & T. Tadeu (Orgs.), O tempo 
passa (T. Tadeu, Trad.) (pp. 8-59). Belo Horizonte: Autêntica. (Trabalho original publicado em 1927)
6 Serres, M. (2013). Tempo, erosão: faróis e sinais de bruma. In V. Woolf, M. Serres, J. M. Haule, 
& T. Tadeu (Orgs.), O tempo passa (T. Tadeu, Trad.) (p. 66). Belo Horizonte: Autêntica. (Trabalho 
original publicado em 2007)
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des; suas ventas sibilam e fazem perguntas; eles enviam seus espiões. 
As ervas daninhas batem na vidraça. Uma voz gigantesca grita tão 
fortemente de dor que os cálices retinam. A casa estala, grita, vive, 
sofre, envelhece, por um nada agonizaria. Mude de casa. Basta que 
alguém tome o seu lugar e eis que a casa adquire todo um outro jeito, 
como se ela se adaptasse às percepções e à vida de seu novo locatá-
rio. Esses lugares, têm eles uma alma ou são nossas percepções que 
lhes dão uma alma?

Habituado a instalações passageiras, a casa certamente não é o melhor 
dos contadores de nosso tempo de FCL-SP. Então, o que resta como medida? 
Fotos desbotadas, boletins, textos, vídeos, e-mails, comentários publicados 
aqui e ali… e o que mais? Certamente, os membros, estes que colocaram e 
colocam seus corpos no trabalho de transmitir a psicanálise e seguem apos-
tando, junto com Lacan, em uma comunidade analítica de Escola na qual o 
S() escreve, no cerne da experiência, o furo no saber, vetor essencial para 
a definição de um analista, definição de uma psicanálise.

Será pelos escritos-letra de seus esparsos disparatados com seus variados 
estilos que vislumbraremos a histoeria do FCL-SP, naquilo que a memória 
equivoca da verdade ficcional de cada um mais um e mais um. Como nos 
ensina o poeta Manoel de Barros, “tudo o que não invento é falso”, e, dando a 
mão a Tatiana Assadi, parafraseamos Chicó: “não sei, só sei que foi assim…”.

Esta revista Livro Zero Fora de Série se orienta pelo princípio de preserva-
ção das enunciações singulares coletadas e orquestradas de forma polifôni-
ca no risco assumido da dispersão própria do múltiplo, mas que preferimos 
ao tédio do coro em uníssono. Considerando que cada texto poderia ser 
uma dedução, um de-talhamento da bússola do FCL-SP, ou seja, a Escola, 
apostou-se que a maneira mais coerente com a orientação que nos cabe — a 
saber, o cartel e o passe — seria recolher o caráter testemunhal das produ-
ções. Desse modo, os convites lançados aos membros para a composição da 
revista se fizeram a partir das funções ocupadas em diferentes momentos de 
nossa história: AE (Analista de Escola), AME (Analista Membro de Escola) 
e passagens por comissões (Gestão, Cartéis, Formações Clínicas, Rede Clíni-
ca, Acolhimento, Colegiado de Delegados, Outras Conversas, Atividades da 
Biblioteca, História e (In)sustentabilidade).

A revista parte do texto “Orientação, história e memória”, produzido quando 
do trabalho da Comissão de História e que celebra e reconhece os 20 anos 
como um tempo “de enlaces e desenlaces”. Fórum “itinerante por esse terri-
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tório impossível, a cidade de São Paulo. Há algo desses 20 anos que cada um 
pode contar: quem conta aumenta um ponto e ressalta o caráter da história 
como uma narrativa singular. Mas também explicita uma história coletiva”.

Já que se trata de ressaltar as narrativas singulares, duas entrevistas mar-
cam dois tempos distintos dessa experiência: a entrevista com o saudoso 
Luiz Carlos Nogueira, eleito primeiro diretor em gestão, realizada por Síl-
mia Sobreira, analista que tanto contribuiu para a formação de muitos e da 
própria constituição do FCL-SP. A entrevista, realizada em 2003, evidencia 
o quanto a difusão da psicanálise de orientação lacaniana no Brasil deve 
muito ao desejo decidido de Luiz Carlos de “traduzir” Lacan. Passados 17 
anos, convidamos Dominique Fingermann para nos trazer notícias, entre 
outras coisas, de sua “deformação” pela psicanálise e sobre a “intraquilida-
de” despertada pela questão “o que é um analista?”, essa “aberração” que a 
levou a constituir, junto com alguns outros, o FCL-SP, inspirou-lhe um livro 
e continua a animar sua transmissão.

O “Fórum se orienta à Escola” reúne uma série de textos dedicados a 
refletir, logo a atualizar, sobre as reflexões acerca das práticas de Escola, 
abordando temas cruciais: o passe, o cartel, as funções AE e AME, a for-
mação do analista e sua práxis, a transmissão do discurso analítico, as 
relações entre Fórum e Escola, as articulações entre intensão e extensão. 
Enfim, tal como Sandra Berta concluiu, “somos testemunhas do possível 
dessa experiência e responsáveis por seu futuro… o da psicanálise. Não 
podemos cultivar esse saber, mas temos hortas que dão frutos e que nos 
orientam nas perguntas que incidem no quotidiano de nossa clínica, na 
política e na ética da psicanálise”.

“Função diretor(a)” preserva a diversidade das enunciações singulares 
daqueles que, durante um biênio, disponibilizaram tempo, disposição e 
energia para conduzir o trabalho diante da Comissão de Gestão juntamen-
te com outros colegas. Um trabalho que tem no cuidado dos laços uma de 
suas funções princeps. Assim se pergunta Gonçalo Galvão: “quais os prin-
cípios que nos norteiam? Como sustentar tais princípios no fazer diário 
das relações que se travam no fazer Fórum? O que fazer com as pequenas 
causas narcísicas? Fazedor da paz, não sem conflitos; generosidade, não 
sem cuidado; e poder falar, mas nunca sem escuta”. Da escrita, recolhem-
-se os modos singulares de abordar os efeitos dessa experiência, não sem 
o estilo próprio de cada um, o estilo “que não se traduz fora da história 
de onde falo”.7

7 Lacan, J. (2003). Aviso ao leitor japonês. In J. Lacan. Outros escritos (V. Ribeiro, Trad.) (p. 500). 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar. (Trabalho original publicado em 1972)



13Revista Livro Zero Fora de Série: 20 anos do FCL-SP

Em “Acolhimentos”, escreve-se a partir da experiência na Comissão de 
Acolhimento, “comissão dobradiça”, diz Cibele Barbará, que possibilita as 
entradas — em um tempo sem pressa, evocado no ditado espanhol lembra-
do por Maria Claudia, hay que darle un rato más, esperar un rato. Comissão 
que se faz presente também quando das saídas. Abordam-se os impasses 
dessa função, que convoca cada um nela implicado a pesquisar, trabalhar 
concernido pelas questões que dizem respeito ao Fórum, sua história e sua 
estrutura de funcionamento: o que é o Fórum? O que é ser Membro de Fó-
rum? O que significa ser orientado à Escola? Quais são as diferenças entre 
ser Membro de Fórum e Membro de Escola? Não à toa, portanto, essa seção 
se inicia com o texto de Beatriz Oliveira, “Membro de Fórum. Membro de 
Escola”, que atualiza esse debate 10 anos depois de ter sido publicado pela 
primeira vez na revista Livro Zero 1. 

“Turbilhão”: redemoinho, sorvedouro; no sentido figurado, qualquer mo-
vimentação circular rápida de coisas e pessoas. Turbilhão foi o significante 
escolhido por Lacan8 ao falar do cartel em sua condição de agitar, mover 
tal como um gonzo o trabalho na Escola; por essa razão, consideramos que 
turbilhão serviria bem para nomear essa seção dedicada a acolher as expe-
riências de comissões de borda com função de movimentar, turbilhonar as 
diversas e complexas conexões locais, nacional, internacional: Fórum e a Fe-
deração Internacional (Colegiado de Delegados), Fórum e outras práxis teó-
ricas (Atividades da Biblioteca, Outras Conversas), conjunto Fórum/Escola 
e a transmissão da psicanálise (Formações Clínicas), Escola, a formação do 
analista e sua práxis (Comissão de Cartéis, Rede Clínica).

Sobre “Extensão da intensão”, bem sabemos que todas as seções desta 
revista tratam da extensão, na medida em que abordam o ensino e a trans-
missão para além da experiência do divã; entretanto, em um passo ainda 
mais largo em extensão, os textos dessa seção tocam a importante conexão 
entre psicanálise e universidade e abordam a posição ética e política do 
psicanalista diante dos impasses de nossa época na cidade dos discursos. 
Ações, atos, manifestos, encontros e intercâmbios são elencados e registra-
dos, alargando nossa memória.

Por fim, uma homenagem àqueles que passaram pelo Fórum e deixaram, ao 
partir, não apenas contribuições importantes à constituição e à solidificação 
do Fórum, mas ainda aqueles “mil nexos”9 invisíveis e muita saudade: Luiz 

8 Lacan, J. (1980). Seminário 27: dissolução. Inédito.
9 Freud, S. (2010). Luto  e melancolia. In S. Freud. Introdução ao narcisismo: ensaios de metapsicologia 
e outros textos (1914-1917) (P. C. de Souza, Trad.) (p. 191). São Paulo: Companhia das Letras. (Trabalho 
original publicado em 1917)
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Carlos Nogueira, Silvia Barile Alessandri, Stella Ferraretto e Beatriz Cauduro 
Cruz Gutierra. “Pessoas que aqui estiveram pelo tempo que lhes foi possível”, 
comenta Carla Bohmer, “tempo precioso, talvez pouco tempo”.

Os leitores encontrarão também, nos Anexos, a “Carta de Fundação” do 
FCL-SP e o registro de duas décadas de comissões e seus respectivos tra-
balhadores decididos. E fechamos a revista com as fotografias, instantes de 
nosso fazer Fórum e dos laços solidários que há tempos nos (re)une.

Com esta revista, esperamos fazer valer não só a regra de ouro da psica-
nálise, a associação livre, mas a circulação da palavra, de modo a favorecer 
a abertura do debate franco e público, vocação de nosso Fórum. Aproveita-
mos para agradecer a todos os que generosamente responderam ao convite 
e nos confiaram o produto de suas reflexões, inquietações e expectativas. 
Oxalá os diversos textos aqui acolhidos, reunidos e celebrados em suas di-
ferenças possam contribuir para (re)lançar questões e discussões que justi-
fiquem novos enlaçamentos pela via de publicações, encontros, jornadas e 
mais 20 anos de trabalho.

Comissão de Publicação 2019-2020
Leonardo Lopes (coordenador)

Beatriz Helena Martins de Almeida
Carla Gonçalves Bohmer (2020) 

Lola Luzia dos Santos Andrade (2019)
Míriam Ximenes Pinho
Rodrigo Pinto Pacheco
Silvana Souza Pessoa
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Esses fóruns encontram sua origem longínqua na dissolução em 1980 
da Escola de Lacan, a EFP. Eles são oriundos da corrente que nes-
sa data, na França, optou por uma nova Escola, a Escola da Causa 
Freudiana. Ela se estendeu em seguida à Argentina, Austrália, Bélgi-
ca, Brasil, Colômbia, Espanha, Israel, Itália, Venezuela, etc. Após a 
crise de 1998, os fóruns tentam uma contrapartida. Nascidos de uma 
oposição ao abuso do Um na psicanálise, eles visam uma alternativa 
institucional orientada pelos ensinamentos de Sigmund Freud e Jac-
ques Lacan. (Carta da IF-EPFCL)

Em 1980, Lacan dissolveu a Escola Freudiana de Paris, que havia funda-
do em 1964. Em seguida, convocou aqueles que queriam continuar com 
seu ensino a se reunir em uma nova Escola, a Escola da Causa Freudiana 
(ECF). Anos depois, mais precisamente em 1993, foi fundada a Associação 
Mundial de Psicanálise (AMP), sob a direção-geral de Jacques-Alain Miller, 
congregando várias Escolas em diversos países, como a Escola Europeia de 
Psicanálise, a Escola Brasileira de Psicanálise (EBP) e a Escola de Orientação 
Lacaniana na Argentina.

No ano 1998, deflagrou-se “uma crise justamente a partir da tensão entre 
as Escolas com sua particularidade e a organização da AMP, que aos poucos 
foi se tornando uma superestrutura que as abarcava” (Ribeiro, 1998, p. 84). 
Em oposição à política milleriana centralizadora e à lógica do Um, vários 
membros dessas Escolas se reuniram para propor uma contraexperiência. O 
resultado foi a conhecida cisão de 1998, ocorrida em Barcelona, e o conse-
quente nascimento da Internacional dos Fóruns do Campo Lacaniano (IFCL) 
e de sua Escola, dando início a um trabalho coletivo pela sustentação da 
psicanálise no mundo.

No Brasil, logo após o retorno de Barcelona, muitos membros saíram da 
EBP, que havia sido fundada em 1995. Esses psicanalistas, orientados pela 
obra de Sigmund Freud e pelo ensino de Jacques Lacan, passaram a se reu-
nir para pensar a formação, a transmissão da psicanálise e também a ideia 
de Escola. Especificamente em São Paulo, os participantes do “Movimento 
dos Fóruns” — assim nomeado em Barcelona — convocaram vários en-
contros, os quais reuniam diversos psicanalistas, alunos, supervisionandos 
e analisandos de muitos dos analistas que lá estavam. Esse grupo, com o 
passar do tempo, foi diminuindo, permanecendo aqueles interessados no 
processo de formalização.

Um encontro ocorrido no Rio de Janeiro, ainda em 1998, foi importante 
para esse movimento paulista. Marcou uma interlocução maior do então 
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chamado Fórum de Psicanálise de São Paulo com os níveis nacional e inter-
nacional. No início de 1999, mais uma vez no Rio, decidiu-se em assembleia 
inscrever o “Movimento dos Fóruns” no marco do Campo Lacaniano.

Essa decisão internacional encontrou resistência no Fórum de Psica-
nálise de São Paulo, que acabou se dividindo entre aqueles que pre-
feriam uma autonomia local e a criação de uma associação paulista 
e independente e aqueles que creditavam à própria origem do já cha-
mado “Movimento dos Fóruns” uma vocação internacional, inscrita 
sob a égide do Campo Lacaniano. Após essa divisão, foi fundado 
informalmente o Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo (FCL-SP), 
declarando sua pertinência ao “Movimento dos Fóruns” no Brasil e 
ao Campo Lacaniano internacional. (Livro Zero, n. 1, p. 10)

Foi em 6 de julho de 1999 que uma carta assinada por Dominique Fin-
germann, Ana Laura Prates e Elisabeth Saporiti formalizou, em São Paulo, 
um desenlace, aquele da cisão de 1998, da EBP. Tratava-se da conclusão 
de um movimento dissidente composto por muitos, não apenas pelas três, 
que assinalava a articulação do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo 
(FCL-SP) com a IFCL e, logo depois, com a Associação Nacional do Campo 
Lacaniano (AFCL), recém-criada, à época.

Luiz Carlos Nogueira foi nomeado o primeiro diretor. Além disso, uma 
comissão trabalhou, durante todo o ano 2000, na escrita e na construção do 
estatuto que regeria o FCL-SP. Foram criadas também as Formações Clínicas 
do Campo Lacaniano (FCCL), vertentes de ensino e extensão. Por fim,

(…) após muitos debates, institui-se o FCL-SP como uma Associação 
Civil, portanto legalizada do ponto de vista jurídico. Optou-se por 
manter as FCCL como fazendo parte do conjunto FCL — e não como 
uma instituição paralela — argumentando-se em favor da coerência 
dessa decisão com a crítica que Lacan sempre fez em relação aos Ins-
titutos ligados à International Psychoanalytical Association (IPA). Em 
2001, foi eleita a primeira Comissão de Gestão oficialmente registrada 
do FCL-SP, tendo como diretor Luiz Carlos Nogueira. (Livro Zero, n. 
1, pp. 10-11)

Nesses termos, o FCL-SP completou 20 anos de história, duas décadas de 
memória e muito trabalho de orientação, a qual se define por determinar os 
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pontos de direção e de intervenção, a partir da função/posição ocupada por 
um sujeito — o FCL-SP, assim como os demais Fóruns, orienta-se à Escola e 
é dela que toma o sentido e os frutos do cultivo do discurso analítico.

Uma Escola é feita para sustentar essa contingência dando-lhe o 
apoio de uma comunidade animada pela transferência de trabalho. 
Através das análises, das supervisões, do trabalho pessoal sobre os 
textos, da elaboração com vários nos cartéis, da experiência de tra-
tamento do passe, essa comunidade se esforça para fazer circular e 
submeter ao controle o saber que a experiência deposita e sem o qual 
não há ato analítico. (Carta da IF-EPFCL)

Vale ressaltar que os Fóruns não são Escola, são Campo, como preconizou 
Lacan no seminário O avesso da psicanálise. Contudo, compõem a manu-
tenção dos objetivos de Escola, pois visam ao retorno à Escola.

A Carta da IF-EPFCL estabelece como letra de lei que serão especialmente 
da alçada dos Fóruns “as conexões com as práticas sociais e políticas que se 
confrontam com os sintomas de nossa época e os laços com outras práxis 
teóricas (ciências, filosofia, arte, religião, etc.)”. Nesse sentido, o objetivo 
principal dos Fóruns consiste em contribuir para a presença e a manutenção 
dos desafios do discurso analítico nas conjunturas do século. A atenção às 
conjunturas é, portanto, ao mesmo tempo, uma orientação clínica e política.

Como podemos conectar essa orientação fundante de nossa Escola com a 
questão da história e da memória, sobretudo na atualidade? Como pensar o 
enlaçamento entre memória, história e orientação no campo que nos concerne?

Orientação, história e memória
Em 2019, o FCL-SP completou 20 anos de enlaces e desenlaces, itinerante 

por esse território impossível, a cidade de São Paulo. Há algo desses 20 
anos que cada um pode contar: quem conta aumenta um ponto e ressalta o 
caráter da história como uma narrativa singular. Mas também explicita uma 
história coletiva.

Em “Função e campo da fala e da linguagem”, Lacan (1953/1998) faz 
uma espécie de paralelo entre história e psicanálise. Ele afirma que o in-
consciente é o capítulo censurado da história de alguém, ocupado por uma 
mentira, cuja verdade pode ser encontrada já escrita em outro lugar. Para 
evidenciar qual lugar seria esse, Lacan estabelece analogia entre o material 
de trabalho de um historiador e o de um psicanalista:
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– nos monumentos: e esse é meu corpo, isto é, o núcleo histérico 
da neurose em que o sintoma histérico mostra a estrutura de uma 
linguagem e se decifra como uma inscrição que, uma vez recolhida, 
pode ser destruída sem perda grave;
– nos documentos de arquivo, igualmente: e esses são as lembranças 
de minha infância, tão impenetráveis quanto eles, quando não lhes 
conheço a procedência;
– na evolução semântica: e isso corresponde ao estoque e às acep-
ções do vocabulário que me é particular, bem como ao estilo de mi-
nha vida e a meu caráter;
– nas tradições também, ou seja, nas lendas que sob forma heroici-
zada veiculam minha história;
– nos vestígios, enfim, que conservam inevitavelmente as distorções 
exigidas pela reinserção do capítulo adulterado nos capítulos que 
o enquadram, e cujo sentido minha exegese restabelecerá. (Lacan, 
1953/1998, pp. 261-262)

Além disso, logo em seu primeiro seminário, ele esclarece que a história não 
é o passado. Correlaciona-se, sim, com a forma como o sujeito (re)constrói em 
análise os eventos que fizeram parte de sua existência, o que permite que ele 
(re)escreva sua própria história. Historisterizar1... Para isso, é preciso contar 
com o inconsciente, com os traços, vestígios e restos, fundamentais à (re)cons-
trução de uma história que é singular.

O que ensinamos o sujeito a reconhecer como seu inconsciente é sua 
história — ou seja, nós o ajudamos a perfazer a historicização atual 
dos fatos que já determinaram em sua existência um certo número de 
“reviravoltas” históricas. Mas, se eles tiveram esse papel, já foi como 
fatos históricos, isto é, como reconhecidos num certo sentido ou cen-
surados numa certa ordem (…) página de vergonha que se esquece 
ou se anula, ou página de glória que constrange. Mas o esquecido é 
lembrado nos atos, e a anulação opõe-se ao que é dito alhures (…). 
(Lacan, 1953/1998, p. 263)

1 Esse é um termo cunhado por Lacan (2003, p. 568) no texto “Prefácio à edição inglesa do 
Seminário 11”. Ele usa o termo para falar daqueles que participam do passe para historisterizar 
de si mesmo, para testemunhar de maneira possível sua verdade mentirosa. Usamos o termo 
aqui para destacar que a verdade é um lugar que tem estrutura de ficção, e, por isso, não apos-
tamos em uma versão única e final. Além disso, usamos o termo para dizer desse lugar que 
o discurso da psicanálise abre para a narrativa de uma experiência que possibilita criar algo 
novo que, ao mesmo tempo que é singular, traz as marcas e as vozes do coletivo.
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Já em O seminário, livro 10: a angústia, Lacan (1962-1963/2005) fala algo 
interessante sobre como podemos entender e distinguir mundo e história. 
Primeiro, relembra um ponto importante que extraiu de Interpretação dos 
sonhos, de Freud, qual seja, o inconsciente como lugar, como Outra cena: 
“Desde o começo, desde que entra em jogo a função do inconsciente a partir 
do sonho, esse termo é introduzido como essencial. Pois bem, creio que está 
aí, de fato, uma forma constitutiva do que é, digamos, nossa razão” (Lacan, 
1962-1963/2005, p. 42).

Na sequência, para explicar e fundamentar o funcionamento dessa cena, 
disso que é nossa razão, ele afirma que primeiro devemos entender que o 
mundo existe. O mundo supostamente existe, antes de nos darmos conta 
dele. Nele, podemos supor a preexistência da linguagem, ou da lei signi-
ficante, porém esse mundo suposto não se resume às leis do significante: 
“Todas as coisas do mundo vêm colocar-se em cena segundo leis do signifi-
cante, leis que de modo algum podemos tomar de imediato como homogê-
neas ao mundo” (Lacan, 1962-1963/2005, p. 43).

Sobre o segundo tempo, Lacan justamente vai dizer que é o da mon-
tagem do mundo no palco. Nesse sentido, o mundo do primeiro tempo 
não corresponde a esse mundo singular que é construído por cada sujeito 
no palco, lugar inconsciente, em que o sujeito pode fazer sua história no 
mundo. Lacan afirma que o “palco é a dimensão da história” (Lacan, 1962-
-1963/2005, p. 43) e complementa dizendo que a história tem sempre um 
caráter de encenação. A história, o palco, é isso que suporta, que estrutura 
a possibilidade de o sujeito estar no mundo à sua maneira — palco em que 
o mundo é montado por cada sujeito, que então pode construir sua história. 

O mundo, como cada um o reconhece, é isso que foi construído por cada 
sujeito em sua singularidade, a partir de seu encontro com a linguagem. 
Lacan acrescenta que não se trata da história do calendário enquadrada 
em um tempo cronológico, mas de uma história e estilo singulares, que 
comportam o tempo da repetição. Trata-se de um jeito de dizer da relação 
intrínseca, paradoxal, entre sujeito e Outro, e da história como aquilo que é 
resultado desse encontro.

A história em nosso campo é esse palco no qual a historisterização pode 
acontecer, mas não sem o inconsciente, esse lugar de trabalho e seus mate-
riais, seus vestígios e restos, fundamentais à (re)construção de uma história 
que é singular. Aliás, na sequência à citação sobre o mundo, o palco e a 
história, Lacan retoma de modo muito interessante a importância desses 
resíduos para os próximos que virão.
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(…) pode-se levantar a questão de saber o que o mundo, o que cha-
mamos de mundo no começo, com toda a inocência, deve ao que lhe 
é devolvido por este palco. Tudo o que temos chamado de mundo ao 
longo da história deixa resíduos superpostos, que se acumulam sem 
se preocupar minimamente com as contradições. O que a cultura 
nos veicula como sendo o mundo é um empilhamento, um depósito 
de destroços de mundos que se sucederam e que, apesar de serem 
incompatíveis, não deixam de se entender muito bem no interior de 
nós. (Lacan, 1962-1963/2005, p. 43, grifo nosso)

A historisterização é importante como espaço de construção e experiência 
para um sujeito em sua singularidade, como também para dar voz àqueles 
que já não estão mais aqui e àqueles que virão. Esses restos acumulados do 
que provinha do palco, que chamamos de mundo, são fundamentais para 
que a roda da humanidade, com toda a errância, continue a circular.

Traços, elementos que trazem inscritos em seu bojo uma história, seja 
a de uma nação, seja a de um acontecimento, seja a de um sujeito. Neles, 
estão marcados e registrados fatos, peculiaridades, singularidades, universa-
lidades e também a própria passagem do tempo. É a partir desses materiais, 
materiais de trabalho, que se fazem possíveis o acesso, o resgate e o reco-
nhecimento daquilo que não deve ser — e não foi — esquecido.

Recordar, repetir, elaborar — eis o legado que Freud nos deixou; uma orienta-
ção aos psicanalistas. Nesse sentido, preservar nossa memória, nossa história é 
fundamental. Retomar os documentos históricos, dar ouvidos ao inconsciente 
pode nos levar a um caminho oposto ao da repetição, dando oportunidade a 
uma diversidade de futuros possíveis, como discutiremos na sequência.

Apagamento e memória
O que acontece quando discursos totalitários se impõem no sentido de 

não deixar restos, rastros, vestígios? Ao contrário, forçam um apagamento 
desses resíduos superpostos? De acordo com nossa orientação, esquecer 
não tem relação com apagar. O ato de apagamento revela a estrutura e a es-
sência de um discurso totalitário. Grosso modo, podemos entender que esse 
discurso é toda e qualquer forma de linguagem que considera, muitas vezes 
com força e violência, apenas uma versão, uma ideia, uma forma de enten-
dimento de algo. De maneira absoluta, nega qualquer forma de diferença, 
de contraponto ou mesmo de contradição. Essa forma de entendimento do 
discurso totalitário engloba, mas não se limita à noção de país ou de regime, 
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em que um grupo centraliza todos os poderes políticos e administrativos, 
não permitindo a existência de oposição.

Não consiste somente em um discurso que tenta apagar toda e qualquer for-
ma de questionamento. Não se trata apenas da eliminação física, mas também 
da eliminação simbólica, inclusive do nome: “No cerne de todo totalitarismo, 
haverá sempre a operação sistemática de retirar o nome daquele que a mim se 
opõe, de transformá-lo em um inominável cuja voz, cuja demanda encarnada 
em sua voz não será mais objeto de referência alguma” (Safatle, 2010, p. 238). 
Se é no simbólico que o sujeito se agarra diante de um acontecimento traumá-
tico, se é isso que o enoda, que o mapeia, que articula um registro com o outro 
(real, simbólico e imaginário), podemos entender a força da brutalidade do ato 
de apagamento. Quando um nó se desfaz, leva junto todos os outros, desfia os 
fios que tecem o humano, deixando apenas escombros, entulhos.

É conhecida a afirmação de Lacan que, em função da articulação lingua-
geira, o sujeito humano é o único que não se torna carniça como os outros 
animais. Ao morrer, a carne se degrada, há putrefação, mas resta o corpo 
simbólico e todos os traços articulados a ele: histórias, pertences, familiares, 
construções e, por fim, o túmulo, que nomeia e marca a existência daquele 
sujeito. Nesse sentido, há muito tempo que os antropólogos nos ensinaram 
que os ritos funerários estão no cerne do nascimento da cultura.

A noção de que precisamos dos traços, dos restos, dos rebotalhos, das 
ruínas para poder manter o curso da história agrava o desejo de apagamento 
oriundo dos discursos totalitários. O apagamento inviabiliza o testemunho 
e, consequentemente, a memória. Essa é uma das possíveis extrações que 
podem ser feitas da tragédia de Antígona, de Sófocles, que luta para enterrar 
o irmão à revelia da lei, “pois não enterrá-lo só pode significar não acolher 
sua memória através dos rituais fúnebres, anular os traços de sua existência, 
retirar seu nome” (Safatle, 2010, p. 239).

Memoricídio, neologismo cunhado por Mirko Gemek (citado por Beiguel-
man, 2019), médico croata, significa justamente o projeto de eliminar todos 
os traços de existência cultural ou histórica de uma nação. Nesse sentido, é 
importante não apagar a informação de que o Brasil é um país economica-
mente desigual, extremamente violento, conservador e sem memória, onde 
praticamente não existem locais que lembrem as marcas de ódio fundante 
de sua história. Não podemos deixar de recordar que houve em nosso país 
uma série de catástrofes, de acontecimentos traumáticos importantes e es-
truturais. Foram séculos de exploração colonial violenta, longo período de 
escravidão e brutalidade.
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Temos em nosso país a “tradição” de efetuar o extermínio da memória e 
do apagamento do outro. Como diz Beiguelman, a própria catequização, 
como imposição da cultura católica dominante, a escravização de negros 
africanos e a relativização da ditadura brasileira, que acompanhamos nos 
dias atuais, são todas imposições de um discurso dominante, que pretende 
não só eliminar a existência, como também apagar toda e qualquer possibi-
lidade de referencial.

Ainda que na prática não tenha se efetivado, como atestam as várias 
rebeliões pela liberdade, pretendia-se desvincular os escravizados do 
seu passado. Assim, conta-se que, antes de embarcar para o Brasil, 
sempre à noite, para que não pudessem memorizar o caminho, os 
escravizados eram obrigados a dar voltas em torno de uma árvore 
para que se esquecessem de suas raízes: sua terra, sua identidade, as 
formas dos lugares. (Beiguelman, 2019, p. 216)

Esse detalhe trazido por Beiguelman é uma ótima imagem para nos recor-
dar de que toda forma de dominação, em seu extremo, é inerente — em geral 
em nome de um bem — à eliminação e ao apagamento do outro. Lembremos 
que a Solução Final foi o projeto de Hitler, que pretendia o apagamento e a eli-
minação de todos os restos. Como se não bastasse eliminar vidas de maneira 
industriosa, ele pretendia eliminar todos os rastros de existência dos judeus, 
queimando seus corpos, seus pertences, seus documentos, entre outros. Foi a 
tentativa de produzir em escala industrial um produto, um crime perfeito, que 
não deixa nem rastros, nem corpos, nem memória atrás de si.

Nesse sentido, desaparecer e apagar podem ser diferenciados. O desa-
parecimento deixa atrás de si rastros, restos, pistas nas entrelinhas. Deixa 
familiares, amigos, vizinhos e outras coisas que, minimamente, preservam 
a existência e a memória do desaparecido. Cadáveres, restos, que deixam 
sinais para que a história possa ser mapeada, reconstruída e testemunhada.

Aí entra nossa orientação. Sabemos, pela experiência de nossa prática, 
que não pode haver incidência de contingência do discurso analítico se não 
existir testemunho, se não houver historicização. E sabemos que a repetição 
traumática de situações extremas, que não podem ser elaboradas, limita-se 
à solução de compromisso, que atua e repete sem transformar, sem poder 
virar historisterização.

Não é preciso ir muito longe para alcançar mais alguns exemplos que 
ilustram o apagamento que temos vivido nas conjunturas atuais. Recen-
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temente, em setembro de 2018, assistimos ao vivo nosso Museu Nacional 
(Rio de Janeiro) ser destruído por um incêndio. Como registrou Beiguelman 
(2019, p. 215), “assistir ao Museu Nacional ser consumido pelas chamas foi 
testemunhar um memoricídio. E não há nada tão paradoxal como tornar-se 
guardião de uma perda que não deixa rastros”.

Pudemos assistir ao incêndio, ao vivo, sob vários ângulos, em várias mí-
dias, em várias línguas. Lamentamos exaustivamente a perda de 20 milhões 
de itens, segundo Beiguelman — o quinto maior museu em acervo do mundo 
—, por cerca de uma semana. Logo depois, o fato pareceu sumir do horizonte 
da maioria da população. Essa autora, inclusive, fez um levantamento, por 
meio de uma ferramenta de pesquisa do Google, que revelou pouquíssima 
durabilidade dessa comoção: nem sete dias (Beiguelman, 2019, p. 217).

Figura 1. Escombros do Museu Nacional do Rio de Janeiro.
Fonte: Beiguelman (2019, p. 225).

O incêndio não deixou ruínas, não deixou rastros. Deixou escombros, 
entulho, como em todas as catástrofes do nosso século. “Estávamos diante 
da imagem da catástrofe, e a catástrofe no século XXI não dá margens às 
ruínas. Porque a ruína presentifica o vivo na morte, é um fragmento da his-
tória, e expande-se num arco temporal que abrange o seu antes e o seu de-
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pois” (Beiguelman, 2019, p. 215). As ruínas dão lugar ao exercício do porvir, 
que é a experiência no tempo que permite as mais infinitas variações de um 
passado que nunca aconteceu e, com isso, a extração de possíveis futuros. 
Um passado impossível. Diferente dos escombros resultantes de uma catás-
trofe, que antecipam o impossível, fazendo a roda do tempo praticamente 
parar, e nossas vozes, calar.

Tal como nos ensinam os sonhos traumáticos, as catástrofes, as situações 
de violência extrema nos levam a produções restritas, que carregam certa 
concretude e igualdade com o evento ou fato ocorrido. É como se, diante 
da dor e do perigo intenso, a título de sobrevivência, o sujeito tivesse seus 
recursos figurativos mais elaborados imobilizados.

A imagem da ruína é posterior aos fatos. Registra um tempo que pro-
jeta no porvir um movimento de volta a um passado que pode nunca 
ter ocorrido. A imagem da catástrofe é antecipadora. É um alerta, 
um alarme. Muitas vezes confunde-se com infográficos, por que [sic] 
ultrapassa a medida da natureza e da humanidade. Não cabe em 
nenhuma forma de representação. Precisa ser elaborada como um 
modelo abstrato. A catástrofe transcende a escala humana. A ruína é 
local, a catástrofe é planetária. (Beiguelman, 2019, p. 215)

Andreas Huyssen, professor de literatura na Columbia University, em seu 
belíssimo artigo “A nostalgia das ruínas”, fala que não se trata de buscar nas 
ruínas qualquer autenticidade ou essência ontológica. Elas não são acesso 
a uma origem, a uma verdade não revelada, “uma estrada para uma origem 
não contaminada” (Huyssen, 2014, p. 98). Ao contrário, ele afirma que de-
vemos observar as ruínas como um produto da própria modernidade, que 
traz como característica fundamental certa ambiguidade em relação à au-
tenticidade, em relação à verdade: “Só podemos falar de autenticidade mo-
derna das ruínas se olharmos para a ruína, estética e politicamente, como 
uma cifra arquitetônica das dúvidas temporais e espaciais que a modernida-
de sempre teve sobre si mesma” (Huyssen, 2014, p. 99).

Huyssen complementa afirmando que não se trata de criticar o desejo pe-
las ruínas autênticas, como uma simples necessidade ou um saudosismo de 
identidades estáveis. Identidades essas que dariam certas estabilidades aos 
humanos, como se fosse possível, por exemplo, voltar a um tempo outro, 
em que um verdadeiro mestre reinava. Também não se trata de considerar 
as ruínas como um ideal sublime, que sustenta os discursos de poder e do-
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minação. O valor das ruínas está justamente em sustentar certa nostalgia e 
ambiguidade em relação à autenticidade, que aqui podemos correlacionar 
com a verdade.

De fato, as ruínas românticas asseguraram as origens e prometeram 
autenticidade, imediatismo e autoridade. Mas há um paradoxo. No 
caso das ruínas, o que está supostamente presente e transparente, 
sempre que se afirma autenticidade, só está presente como ausência. 
(Huyssen, 2014, p. 98)

Podemos dizer que a potência da ruína está justamente em sustentar um 
passado irreal, para extrair futuros possíveis, dando chance a alguma con-
tingência e transmissão. Esse é um ponto nevrálgico e orientador à prática 
do psicanalista. Lembremos que o discurso do psicanalista é o avesso do 
discurso dominante. É aquele que trabalha com o rebotalho, com os restos, 
com o que ficou êxtimo à existência.

Gagnebin (2009, p. 55), no artigo “Memória, história, testemunho”, diz 
que algo só poderá ser transmitido se a realidade for trabalhada. Para que 
esse tipo de testemunho possa acontecer, para que esse exercício temporal 
do porvir se dê, é preciso certa narrativa não linear da história.

Tal rememoração implica uma certa ascese da atividade historiadora 
que, em vez de repetir aquilo que se lembra, abre-se aos brancos, 
aos buracos, ao esquecido e ao recalcado, para dizer, com hesitações, 
solavancos, incompletude, aquilo que ainda não teve direito nem à 
lembrança[,] nem às palavras. (Gagnebin, 2009, p. 55)

Para essa autora, é Walter Benjamin quem fala de outra maneira de narrar, 
que se parece muito com a forma de testemunho que inclui a dimensão da 
perspectiva e do artifício: “uma narração nas ruínas da narrativa” (Gagnebin, 
2009, p. 53). Uma espécie de “narrador sucateiro”, catador de lixo, de restos, 
detritos, que aprende a apanhar e a incluir em seu testemunho “aquilo que é 
deixado de lado como algo que não tem importância, nem sentido, algo com 
que a história oficial não sabe o que fazer” (Gagnebin, 2009, p. 54).

É importante salientar que não se trata de fazer uma ode saudosista às 
ruínas. Não se trata de fazer história, de contar história. Nem de confundir a 
política da psicanálise, para a qual nossa Escola nos orienta, com a política 
do social, da pólis. A psicanálise não é uma política, mas uma ética do desejo 
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que opõe poder e desejo. Uma ética do desejo que vai na contramão do desejo 
das políticas (Izcovich, 2018). Não estamos preocupados em tratar as insatis-
fações pulsionais por meio dos universais, dos ideais de felicidade, das iden-
tificações. O que nos orienta é o um por um, a singularidade de cada sujeito.

A questão é que, para contribuir para a presença e a manutenção dos de-
safios do discurso analítico nas conjunturas do século, a psicanálise precisa 
de certas condições para o exercício de sua prática. Precisamos de restos, de 
ruínas, de rebotalhos. Um “campo de ruínas democrático” que permita que 
os sujeitos, de forma singular, possam com suas vozes contar sua história, 
dar seu testemunho.

A possibilidade da circulação dos discursos é importante, porque traz os ele-
mentos necessários (S1, S2, $ e a) para que o discurso analítico possa acontecer:

Ela [a psicanálise] supõe um discurso social que implica, na política, 
a necessidade da democracia. Nesse sentido, pode-se sustentar que 
a psicanálise caminha junto com a implicação política, a defesa dos 
valores do discurso democrático, pois não haverá psicanálise sem um 
discurso do mestre que dê suporte à ideia de uma subversão subjeti-
va. (Izcovich, 2018, p. 21)

Nos discursos, do mestre inclusive, estão demarcados o campo do sujeito 
e o campo do Outro. Não há inconsciente se o discurso do Outro não estiver 
presente para o sujeito. Para que uma análise possa acontecer, é necessária 
a presença do inconsciente, e, para que o inconsciente possa comparecer, é 
preciso um laço com o Outro. Essa é a democracia mínima exigida para que 
uma subversão subjetiva possa acontecer (Izcovich, 2018). Que subversão é 
essa? Aquela que o discurso do analista faz com o discurso do Mestre, “que 
pretende usar a linguagem para exercer um domínio através do poder do 
conhecimento e das leis positivas” (Nogueira, 1999, s.p.).

O estabelecimento de um campo discursivo é, portanto, necessário para que 
a experiência analítica tenha lugar. A possibilidade de construir uma história, 
os testemunhos dos acontecimentos traumáticos e a consequente formação da 
memória advêm do movimento desses discursos linguageiros. Se a psicanálise é 
um tratamento pela linguagem, seu uso, seu movimento, sua incorporação é que 
darão certa estabilidade (não toda) à perturbação do corpo causada pelo gozo:

O desejo movimenta a cadeia de significantes, distanciando corpo e 
gozo. O gozo faz com que o corpo fique numa relação de exclusão 
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com a cadeia da linguagem. Nesse sentido, o desejo, ao movimentar 
a demanda em relação ao Outro, possibilita uma barreira e um limite 
ao gozo. (Nogueira, 1999, s.p.)

Nosso oriente aponta para o Campo Lacaniano, para a possível produção 
de saber, que dará chance para que uma nova economia de gozo possa se fa-
zer. Porém, tal transformação, tal saber depende da orientação que a Escola 
dá ao Campo, ou seja, a do ato analítico. “A travessia é o conceito de Lacan 
para falar do ato, do corte, do ponto de basta, que transforma a economia 
do gozo” (Nogueira, 1999, s.p.).

A orientação mostra, topologicamente, como a transmissão em psicanáli-
se suprime essa ultrapassada dicotomia entre “velhos” e “jovens”, ao con-
vocar membros de Fórum e membros de Escola para essa responsabilidade 
de não deixar o ato analítico esmorecer, pelo elemento fundamental desta 
forma de laço formalizada por Freud: o desejo.

Não podemos nos esquecer, como afirma Carneiro Ribeiro (1998), de que 
o impossível está no cerne de toda a comunidade analítica. Afinal, em se 
tratando de um conjunto de psicanalistas, não é possível excluir nem o 
discurso do analista, nem o impossível que está escrito em seu numerador  
(a  $). Ela diz que essa exclusão viabilizaria a coesão institucional. Po-
rém, sendo inviável, concluímos que não há possibilidade de existência 
de coesão em uma Escola de psicanálise. Somos dispersos disparatados.2 
Entretanto, estabelecemos laços de trabalho.

Nesses termos, é preciso salientar o papel da transferência de trabalho. 
Como afirma Pacheco (2001, p. 84), é essa transferência que sustenta o 
modelo institucional criado por Lacan. “A Escola foi feita para garantir esse 
trabalho” (Pacheco, 2001, p. 85, grifo do original), já que a transmissão da 
psicanálise se dá pela transferência de trabalho. Transferência essa ope-
rante, sustentada um a um, por cada um que decide dirigir seu trabalho à 
Escola e apostar no laço com outros analistas.

Esse laço, entretanto, não é estabelecido a partir da suposição de um Ou-
tro consistente, detentor de um saber, que faria todos trabalharem.

A transferência de trabalho (…) não pode remeter a fenômenos de 
massa, como identificação ou submissão a ordens superegoicas (…). 
Então, a transferência de trabalho não teria que fazer com que todos 

2 Termo citado por Lacan (2003, p. 569) no “Prefácio à edição inglesa do Seminário 11”, em opo-
sição à ideia de todos, de uma totalidade de sujeitos com o dever de se apresentar ao passe.
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trabalhem no mesmo sentido, imitando um trabalhador ideal, figura 
do Outro da transferência. (Nominé, 2016, p. 32)

A transferência de trabalho mostra que o inconsciente é o que se lê, e 
como se lê. Memória, orientação e contingência… Contingências das aná-
lises, das supervisões e, por que não, das amizades e experiências de vida 
compartilhadas.

Se falamos de contingência, é porque há algo do acaso que permite esse 
tipo de laço. Algo do incalculável no saber fazer com o dizer singular fisga 
aquele que toma lugar como participante e que o conduz para esse encontro 
com o Fórum e as formações do inconsciente. Contar a história do FCL-SP, 
portanto, atravessa necessariamente a solidão de cada narrador. Solidão sin-
gular, que nos remete à Escola: uma aposta, como aquela feita no passe e 
no cartel, na produção de efeitos nos laços e nos ecos da causa de desejo.

Se há uma medida do tempo para o FCL-SP, diz respeito a uma questão de 
Escola: descola, desloca. Trata-se de assumir a solidão intrínseca em fazer 
e desfazer laços… Implica descolamento, deslocamento e invenção: corte, 
espaço e tempo. Inventar um nome para o tempo… O tempo passa… Nosso 
tempo se chama orientação!

Referências
A Internacional dos Fóruns do Campo Lacaniano e sua escola: work in pro-

gress. Livro Zero: Revista de Psicanálise, 1, 9-14. 
Beiguelman, G. (2019). Memória da amnésia: políticas do esquecimento. São 

Paulo: Edições Sesc.
Carta da IF-EPFCL (2018-2020). Recuperado de: https://www.champlacanien.

net/public/docu/4/ifCharte.pdf
Freud, S. (2006). A interpretação dos sonhos. In S. Freud. Edição standard 

brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud (J. Sa-
lomão, Trad.) (Vols. IV-V). Rio de Janeiro: Imago. (Trabalho original pu-
blicado em 1900)

Gagnebin, J. M. (2009). Memória, história, testemunho. In J. M. Gagnebin. 
Lembrar, escrever, esquecer. Rio de Janeiro: Ed. 34.

Huyssen, A. (2014). A nostalgia das ruínas. In A. Huyssen. Culturas do passa-
do-presente: modernismos, artes visuais, políticas da memória (V. Ribeiro, 
Trad.) (pp. 91-112). Rio de Janeiro: Contraponto.

Izcovich, L. (2018). Psicanálise e política. Stylus: Revista de Psicanálise, (36), 
11-26. Recuperado de: https://doi.org/10.31683/stylus.v0i36.291



31Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo 20 anos: orientação, história e memória

Lacan, J. (1992). O seminário, livro 17: o avesso da psicanálise (A. Roitman, Trad.). 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar. (Trabalho original publicado em 1969-1970)

Lacan, J. (1998). Função e campo da fala e da linguagem. In J. Lacan. Escritos 
(V. Ribeiro, Trad.) (pp. 238-324). Rio de Janeiro: Jorge Zahar. (Trabalho 
original publicado em 1953)

Lacan J. (2003). Prefácio à edição inglesa do Seminário 11. In J. Lacan. Outros 
escritos (V. Ribeiro, Trad.) (pp. 567-569). Rio de Janeiro: Jorge Zahar.

Lacan, J. (2005). O seminário, livro 10: a angústia (V. Ribeiro, Trad.). Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar. (Trabalho original publicado em 1962-1963)

Nogueira, L. C. (1999). O Campo Lacaniano: desejo e gozo.  Psicologia 
USP,  10(2), 93-100.  Recuperado de: https://dx.doi.org/10.1590/S0103-
65641999000200007

Nominé, B. (2016). Desenlace da transferência.  Stylus: Revista de Psicanálise, 
(32), 37-45. Recuperado de: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=s-
ci_arttext&pid=S1676-157X2016000100004&lng=pt&tlng=pt

Pacheco, A. L. P. (2001). Fazer escola: do amor de transferência à transferência 
de trabalho. Stylus: Revista de Psicanálise, 3, 35-40.

Ribeiro, M. A. C. (1998). A cisão de 1998 da Escola Brasileira de Psicanálise. 
Rio de Janeiro: Marca d’Água (Palea).

Safatle, V. (2010). Do uso da violência contra o estado ilegal. In E. Teles & V. 
Safatle (Orgs.), O que resta da ditadura (pp. 237-252). São Paulo: Boitempo.





entrevistas



34

Sílmia Sobreira entrevista  
Luiz Carlos Nogueira:

Antes e depois de meu encontro com 
Lacan em Paris, julho de 19771,2

1 Entrevista realizada por Sílmia Sobreira em 16 de março de 2003, em São Paulo. Publicada 
originalmente em: Stylus: Revista de Psicanálise, Rio de Janeiro: Associação Fóruns do Campo 
Lacaniano, (6), 199-211, abr. 2003. Agradecemos à gentil colaboração de Luis Achilles Rodri-
gues Furtado, coordenador 2019-2020 da equipe editorial da revista Stylus, que autorizou de 
forma prévia e expressa o material ora reproduzido.
2 Para adequar o texto à linha editorial desta publicação, realizou-se nova revisão.  
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Sílmia Sobreira: Sabemos, Luiz Carlos, que você teve parte na introdução 
do ensino de Lacan no Brasil. Poderia nos falar desse começo?

Luiz Carlos Nogueira: Na realidade, a introdução do ensino do Lacan no 
Brasil se refere mais inicialmente a meu encontro com o professor doutor 
Durval Marcondes, no curso de Especialização em Psicologia Clínica, na Fa-
culdade de Filosofia da USP, por volta de 1961, quando a psicologia ainda 
não tinha sido regulamentada no Brasil, o que ocorreu no ano seguinte, 1962.

O professor Durval foi o introdutor da psicanálise no Brasil, na década de 
1920. Fora convidado pela professora Anita Cabral para transmitir a psica-
nálise no âmbito da universidade, e o fazia juntamente com outros psicana-
listas da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo.

Ao participar do curso, fui percebendo que as elaborações teóricas se 
apresentavam, para mim, de maneira empírica. Eu tinha vindo de uma for-
mação filosófica com os jesuítas, particularmente com o filósofo padre Hen-
rique de Lima Vaz, que faleceu recentemente. Esse professor, esse filósofo, 
me ajudou muito em minha formação intelectual, principalmente no que 
diz respeito a um pensamento rigoroso, no sentido de pensar a partir de fun-
damentos, de uma base conceitual bastante rigorosa. Então, me dei conta de 
que precisava, em meu projeto de doutorado, encontrar essas bases, esses 
fundamentos da pátria psicanalítica, que, na ocasião, estava referenciada 
principalmente aos textos da psicanalista Melanie Klein e, secundariamente, 
aos textos de Freud e outros comentadores e discípulos de Klein.

Era preciso procurar os fundamentos dessa prática, e, para isso, entrei em 
contato com um ex-colega de filosofia, que me recomendou o texto de Paul 
Ricoeur (1977) Da interpretação: ensaio sobre Freud, com o qual, por volta 
de 1961, tive contato. Eu me dei conta de que havia ali uma elaboração a 
partir da linguagem pelo psicanalista Jacques Lacan, e isso me interessou 
muito, porque eu encontrava aí as bases não biológicas para a prática psica-
nalítica, que era já certa hipótese que eu estava construindo.

A partir disso, comecei a me preocupar em encontrar pessoas que pudes-
sem, de alguma forma, me introduzir no pensamento lacaniano. Entrei em 
contato com o psicanalista, atualmente sediado em Campinas, Durval Chec-
chinato, que me havia procurado na USP, no Instituto de Psicologia, para 
revalidar seu trabalho de mestrado na França. Ele tinha, por sorte, entrado 
em contato com analistas lacanianos na Escola Freudiana de Paris. E com 
isso começamos um primeiro contato. Naquela ocasião, isto é, por volta de 
1974, eu já tinha defendido minha tese de doutorado sobre o inconsciente 
freudiano, um estudo crítico sobre o inconsciente freudiano baseado justa-
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mente no texto de Paul Ricoeur. Convidei Checchinato para participar comi-
go de um curso de pós-graduação que eu coordenava na PUC de Campinas. 
Era o primeiro curso de pós-graduação em Psicologia Clínica em Campinas.

Eu já divulgava algumas ideias a respeito de Lacan no curso de pós-graduação 
no Departamento de Psicologia Clínica da USP. Então, fomos fazendo essa 
amizade, esse contato, essa parceria intelectual. Entramos em contato com 
outra pessoa, que estava sediada em Recife, Jacques Laberge, que tinha 
feito análise em Paris com Simatos, secretário da Escola Freudiana de Paris, 
fundada por Lacan.

Nós três resolvemos fazer, e fizemos, um encontro em minha casa, em 
São Paulo. Eu morava no condomínio Ilhas do Sul, em Alto Pinheiros. Resol-
vemos organizar um encontro maior, de pessoas interessadas no estudo de 
Lacan, e, em outubro de 1975, realizamos esse evento no salão de festas do 
Ilhas do Sul. Realizamos o primeiro encontro, no qual se decidiu a criação 
do Centro de Estudos Freudianos, a primeira instituição de transmissão da 
psicanálise e do ensino de Lacan no Brasil.

Participaram dessa reunião várias pessoas. Algumas tinham estado em Pa-
ris, e tivemos lá 20 ou 30 pessoas, não me lembro exatamente. Foi feito um 
pequeno histórico, por Jacques Laberge, desse início do Centro de Estudos 
Freudianos, e começamos a fazer reuniões bianuais, uma aqui no Sul e outra 
no Nordeste, que pudessem reunir pessoas interessadas no estudo de Lacan.

No mesmo ano, pouco depois, em novembro ou dezembro, surgiu o Co-
légio Freudiano do Rio de Janeiro, organizado por Magno Machado Dias e 
Betty Milan, que também tinha estado em Paris.

Foram duas instituições, na década de 1970, que começaram a divulgar o 
ensino de Lacan no Brasil.

O Centro de Estudos Freudianos continua em Recife e é dirigido por Ivan 
Corrêa, que também fazia parte do grupo de Recife, juntamente com Jacques 
Laberge. Essa instituição teve alguns grupos em várias capitais do Brasil, mas, 
atualmente, de alguma forma se dissolveu, sendo substituída por outras insti-
tuições; quanto a mim, não dei continuidade em São Paulo a essa instituição 
e comecei a ficar ligado ao Campo Freudiano, principalmente depois da morte 
de Lacan, em 1981.

Esse Campo Freudiano começou a ser divulgado no Brasil com várias 
instituições, também nas capitais brasileiras, até que criamos algumas ins-
tituições regionais. Aqui em São Paulo, fundamos a Escrita Freudiana, que 
foi uma instituição bastante produtiva, embora tenha permanecido pouco 
tempo em ação, por ter se dissolvido para se unir àquilo que estava sendo 
organizado como Escola Brasileira de Psicanálise pelo Campo Freudiano. 
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Em 1991, Helena Maria Sampaio Bicalho, minha esposa, fundadora co-
migo, juntamente com Sílmia Sobreira e Jair Abe, da Escrita Freudiana, 
organizou e presidiu o IV Encontro Latino-Americano de Psicanálise com 
Crianças, realizado em São Paulo, no Instituto de Psicologia da USP, após 
ter sido eleita para tal fim no III Encontro em Buenos Aires. Acontecimento 
marcante para a psicanálise em São Paulo e para a divulgação do ensino 
de Lacan na América Latina.

Em 1995, foi fundada a Escola Brasileira de Psicanálise, da qual fizemos 
parte, mas em 1998 aderimos ao movimento que se separou da Associação 
Mundial de Psicanálise e também da Escola Brasileira de Psicanálise, e nos 
associamos ao Fórum Internacional do Campo Lacaniano, que fundou e 
organizou a Escola de Psicanálise do Campo Lacaniano, instituição interna-
cional com fóruns locais autônomos.

Aqui em São Paulo, organizamos, de 1999 para cá, logo depois da fun-
dação do Fórum Internacional, o que se constitui, então, como Fórum do 
Campo Lacaniano de São Paulo, que já é uma instituição juridicamente 
constituída. Conseguimos, nesses três anos, 21 membros e uma sede recen-
temente estabelecida, no Itaim Bibi, aqui em São Paulo, na rua Joaquim 
Floriano, 101, conjunto 403. Apostamos que, a partir daí, poderemos dar 
continuidade ao movimento lacaniano, começado em 1975.

Eu tenho dirigido (o Fórum) esses anos em São Paulo e, de acordo com 
essa proposta democrática que inspirou o Fórum Internacional, pretende-
mos contínuas permutas de gestão. No próximo ano, outra comissão de 
gestão dará continuidade ao Fórum de São Paulo, assim como às outras 
instituições do Fórum Internacional.

Eu acho que foi isso. De maneira um pouco informal, são dados bastan-
te precisos, que me orientaram nessa jornada, nessa empreitada, digamos 
assim, em relação a Lacan, à divulgação de seu ensino em São Paulo e à 
participação nas atividades no Brasil e no mundo.

Sílmia Sobreira: Em algum momento desse percurso que você nos traçou 
agora, não sei se você foi com mais alguém desse movimento que deu início 
à transmissão do ensino de Lacan, mas em algum momento você encontrou 
Lacan pessoalmente. Poderia nos falar um pouco desse encontro, como foi, 
como ele o recebeu?

Luiz Carlos Nogueira: Isso foi depois da fundação do Centro de Es-
tudos Freudianos. Em 1977, fiz uma viagem a Paris, pretendendo me 
encontrar com Lacan, sabendo que já estava bem idoso. Eu estava in-
teressado em obter alguma orientação direta dele em relação ao que se 
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poderia fazer aqui em São Paulo com a transmissão da psicanálise, a 
formação em psicanálise.

Embora eu não tenha feito maiores contatos com a diretoria da Escola 
Freudiana de Paris, tinha mandado uma carta a Lacan (não recebi respos-
ta), dizendo de minha satisfação em ver que ele apoiava a transmissão da 
psicanálise na universidade e que eu já sabia do Departamento de Psicaná-
lise de Paris VIII. Eu estava dizendo de minha satisfação da transmissão da 
psicanálise na universidade, uma vez que também fazia isso em São Paulo. 
Mas, mesmo não tendo recebido resposta à minha carta, fui até lá e tentei 
entrar em contato, pelo telefone, com seu consultório. Ele atendeu, falou ao 
telefone e marcamos uma entrevista em seu consultório, logo em seguida ao 
telefonema. Fomos lá (ele foi bem rápido na resposta) e nos recebeu pron-
tamente, na hora marcada, em seu consultório, que sempre tinha bastante 
gente. A secretária Glória nos recebeu e, logo em seguida, foi Lacan, em sua 
sala com divã etc. Estávamos eu, minha ex-esposa e uma amiga francesa 
que nos acompanhava.

Nessa conversa, ele ouviu atentamente minha preocupação com a forma-
ção analítica, com o que se poderia fazer em relação a isso. Disse o que, 
para mim, significou uma pontuação até hoje memorável, fez uma pergunta 
que não era bem uma pergunta, era mais, digamos, um comentário: se nós 
o estávamos traduzindo. Isso, para mim, significou não só a questão da tra-
dução, mas que a tradução é apenas um aspecto da Coisa; a mim importou 
pensar que teríamos de fazer mais do que traduzi-lo simplesmente.

E ele se preocupou em telefonar pessoalmente — telefonou ali, na nossa 
frente — ao secretário e à vice-presidente da Escola Freudiana de Paris para 
nos receberem em uma entrevista. Prontamente, essas pessoas nos recebe-
ram. Ele combinou comigo outra entrevista, acredito que dois dias depois, 
no mesmo consultório. Tive outra entrevista com Lacan no mesmo mês de 
julho, enquanto estava hospedado em Paris.

Mas o que ficou para mim realmente foi essa atenção muito grande que ele 
dava, uma atitude de escuta muito grande, e o poder da transferência: uma 
pessoa atravessa o Atlântico para encontrar outra, idealizando essa pessoa e 
colocando nela uma expectativa muito grande. De fato, qualquer coisa que 
Lacan pudesse fazer tinha e tem um peso muito grande para mim. Foi uma 
experiência da força, do que significa a transferência, muito mais do que ele 
pudesse dizer. Era o fato mesmo de estarmos ali, não é? Tudo aquilo que, pelo 
fato de ele entrar em contato comigo e eu entrar em contato com ele, pudesse 
movimentar em mim, tudo aquilo que eu pudesse produzir a partir disso.
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Eu não estava a par das questões políticas intestinas da Escola Freudia-
na de Paris. O ano 1977 foi um momento bastante tenso, em que a Escola 
foi dissolvida; três anos depois, não era mais tudo isso, não teve maior 
importância. Foi um encontro humano realmente memorável, que me fez 
acreditar ainda mais na importância daquela pessoa, que tinha, para mim, 
uma conotação ética muito grande, uma pessoa que transmitia, por meio de 
seu saber e de seus textos, uma série de conteúdos a respeito da psicanálise, 
mas também uma atitude com o outro que me marcou bastante. É isso que 
eu gostaria de dizer a respeito de meu encontro com Lacan.

Sílmia Sobreira: Hoje, vemos grande número de grupos, de instituições e 
mesmo de escolas que se referem ao ensino de Lacan, que se valem desse 
nome. Como você entende isso, que haja várias escolas, vários grupos? Será 
que isso tem a ver com a pluralização dos nomes-do-pai?

Luiz Carlos Nogueira: Bom, para dizer assim, rapidamente, não sei. Aí, 
eu teria de pensar mais nas razões dessa multiplicidade de instituições. 
Talvez essa seja uma delas. Há uma mensagem de Lacan que me pare-
ce fundamental, em termos políticos e psicanalíticos: o autorizar-se por si 
mesmo. Essa tomada de posição de Lacan em relação à formação analítica 
me pareceu extremamente revolucionária em relação àquilo que vinha e 
vem sendo feito em termos de formação analítica, porque faz com que cada 
analista tenha de se responsabilizar por sua prática, independentemente da 
instituição, qualquer instituição em que ele esteja, e de sua própria forma-
ção. Eu acho que é uma chamada, não é que me pareça muito aguda, e que 
até relaciono com um ditado muito comum que usamos na vida prática: as 
pessoas se estabelecem se têm competência. E a competência é uma posição 
subjetiva, antes de tudo. Eu acho que ela é uma confiança em si mesmo. 
Lacan trouxe isso para a psicanálise, porque percebeu, principalmente, isso 
que é primário na psicanálise, quer dizer, não há possibilidade nenhuma de 
o analista poder conduzir uma análise se não se autorizar por si mesmo.

Isso foi uma tomada de posição muito subversiva, se considerarmos a 
condição de Lacan de analista didata da Associação Internacional, à qual 
ele pertencia. Não é que ele estivesse preocupado em fazer uma subversão 
na Associação da qual participava. Ele estava interessado em dar uma con-
tribuição rigorosa para a formação analítica.

Pelos dados históricos que temos, sabe-se que Lacan não queria, realmen-
te, se afastar da instituição onde estava, mas acabou tendo de fazer isso. 
Até para confirmar, digamos assim, suas posições teóricas, suas condições 
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analíticas e fundar, então, outra instituição, aliás inédita no campo psicana-
lítico. Deixando de lado Jung, não há nenhum outro discípulo de Freud ou 
de orientação freudiana que tenha fundado uma escola independente. La-
can foi o único, porque de fato suas concepções propiciaram uma mudança 
muito grande na concepção da formação analítica usada na época em que 
ele começou a propor suas ideias.

Essa me parece uma das razões para que tenha ocorrido essa multiplici-
dade de instituições analíticas lacanianas. Acho que também existem razões 
políticas, porque, desde a dissolução da Escola Freudiana de Paris, já exis-
tiam questões na condução política da Escola, só que isso foi um problema 
de Lacan, não foi um problema dos outros discípulos de Lacan. O próprio 
Lacan teve dificuldades de manter sua escola unida. Acho que ele não con-
seguiu distribuir o poder na Escola, de forma a manter as pessoas unidas 
em torno da Escola Freudiana de Paris, mesmo que houvesse discordâncias 
entre os analistas. Ele precisou dissolver a escola. Esse foi o ato fundador 
da multiplicidade.

A possibilidade de dissolver a própria escola que fundou permitia que ou-
tros também fizessem a mesma coisa. Quer dizer, se 113 tinha discordância, 
vamos fazer outra escola, dissolver a que temos e mudar. A própria fundação 
da Escola Brasileira de Psicanálise foi feita a partir da dissolução das várias 
instituições que havia no Brasil. Tivemos de dissolver todas: a Escrita Freu-
diana, a Biblioteca Freudiana, a Associação Freudiana, a Coisa Freudiana etc. 
Em todas as instituições, a ideia era dissolver a escola, isto é, fazer outra. 
Essa dissolução da Escola Freudiana de Paris foi um ato político de Lacan que 
talvez também tenha permitido essa multiplicidade dos nomes-do-pai.

Na realidade, há uma concepção posterior de Lacan que de fato é, diga-
mos assim, uma razão teórica, à medida que ele trabalha com a axiomática 
do gozo e com o registro do Real de uma maneira diferente daquela que 
trabalhava no nível das formações do inconsciente e da função da fala no 
campo da linguagem. Vai havendo uma modificação teórica, mas acho que 
é do ponto de vista político, diria até que possa haver relações com a teoria 
analítica, mas há relações com a prática política dos homens analistas, e não 
dos psicanalistas, simplesmente.

A psicanálise tem uma contribuição muito importante para a política e 
para as relações políticas. Somos dependentes também de nossa consciência 
política, e isso muitas vezes não leva em conta justamente o inconsciente, 
porque, para levar em conta o inconsciente, é preciso um trabalho muito 
específico que a psicanálise exige e que nem sempre é possível.
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Nós sabemos que os efeitos psicanalíticos, na psicanálise, não são tão 
simples assim, tão fáceis.

De certo modo, isso pode até ser uma vantagem, no sentido de que cada 
instituição psicanalítica tem sua autonomia. No Fórum Internacional, uma 
das conquistas que fizemos em termos políticos foi o fato de que cada Fó-
rum local é independente, política e teoricamente, embora relacionado, re-
ferenciado à Escola de Psicanálise do Campo Lacaniano, que é uma ins-
tituição internacional; mas há uma expectativa de que cada Fórum seja 
competente e se estabeleça. De que os analistas não fiquem alienados nos 
mestres que possam ter, mas que possam realmente se autorizar e, a partir 
dessa autorização, desejar o reconhecimento de seus pares por meio do 
passe e de outras atividades, encontros, congressos, publicações. Mas é fun-
damental o autorizar-se.

É assim que penso a importância da independência, da autonomia de 
cada Fórum.

Sílmia Sobreira: Você escreveu para o Boletim de fevereiro deste ano, o 
Boletim do Fórum do Campo Lacaniano em São Paulo, um editorial do qual 
destaco três parágrafos. O primeiro deles diz o seguinte: “Tem inspirado 
nossa ação o crédito que estamos dando ao projeto que surgiu com a Escola 
de Psicanálise do Campo Lacaniano, instituição internacional construída 
através de um investimento honesto no processo democrático de gestão pú-
blica. A prática psicanalítica tem a ensinar à política, mas a prática política 
realiza o ideal maior da vida social.” Eu lhe pediria, primeiro, um comentá-
rio sobre esse parágrafo.

Luiz Carlos Nogueira: Você me chamou a atenção para uma questão de 
gestão pública; realmente é uma expressão que poderia confundir, mas é claro 
que estou me referindo à organização do Fórum. Como organização pública 
— quer dizer que não é propriedade de ninguém —, ela é uma instituição 
de sócios, sócios psicanalistas e não psicanalistas, membros do Fórum e da 
Escola. Quando digo que a Escola é uma instituição internacional construída 
por meio do investimento honesto em um processo democrático de gestão 
pública, quero dizer com isso que pretendemos, com a fundação da Escola, 
que ela seja propriedade de todos e que seja uma associação que não tenha 
conotação de mestria exclusiva, que não seja uma associação que tenha uma 
ideologia, que não seja, por exemplo, uma ortodoxia. Não estamos fazendo 
uma Escola de Psicanálise do Campo Lacaniano para ter uma posição não 
crítica em relação a Lacan, aos textos de Lacan e aos lacanianos.
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Acho que temos, antes de tudo, de ter uma atitude crítica em relação 
às coisas que Lacan tenha escrito ou feito. Foi isso que quis dizer com in-
vestimento honesto. Que tenhamos liberdade de pensamento honesto, no 
sentido de termos liberdade de crítica para poder fazer uma investigação, 
uma pesquisa rigorosa à altura da importância da psicanálise e também da 
contribuição lacaniana. O público aqui é a gestão pública, próprio de um 
processo democrático, processo do povo, não de um monarca, mas do povo.

Nossa associação é uma escola e uma instituição científica e cultural que 
visa a transmitir o pensamento de Lacan, mas não o pensamento ortodoxo, 
não uma ortodoxia, o que me parece ter, infelizmente, norteado um pouco a 
criação da Associação Internacional por Freud, que precisava preservar seu 
pensamento. Na realidade, era um equívoco, pois, uma vez que ele fez a 
psicanálise, isso já não era mais dele. Não havia algo a ser preservado, uma 
propriedade, mas algo a ser difundido.

Eventualmente, podemos pensar em direitos autorais, mas, no nível inte-
lectual, os direitos autorais são muito restritos, quer dizer, uma vez que a 
pessoa divulga suas ideias, essas ideias caem no domínio público. É claro 
que se podem, eventualmente, investigar plágios, maneiras não éticas de 
aproveitamento de citações de trabalhos de outros etc., mas, se edito meus 
livros, faço justamente porque posso, por estar de posse de minha criativi-
dade. Estou fazendo os outros participarem disso que antes era só meu e, 
agora, torno público. Divido com as pessoas as minhas ideias e, portanto, 
elas podem fazer uso dessas ideias.

Nós fazemos uso das ideias de Lacan; então, não faz sentido eu fazer uma 
escola de psicanálise de Lacan como se fosse uma ortodoxia. Se é uma or-
todoxia, já não é mais uma escola racional, baseada no trabalho intelectual, 
mas um lugar onde se faz uma transmissão revelada, como acontece na re-
ligião. A religião é dogmática, ortodoxa, porque nela existem verdades que 
não podem ser questionadas, criticadas. Não é o caso de uma instituição 
humana que não tem verdades reveladas; ao contrário, tem verdades muito 
relativas, que podem ser corrigidas, substituídas.

Sílmia Sobreira: De certa forma, você já entrou no segundo parágrafo que 
eu tinha destacado, mas, mesmo assim, vou retomá-lo, para que possa co-
mentar ainda, se quiser: “Tanto a descoberta freudiana quanto a contribuição 
lacaniana não são propriedades particulares, mesmo porque Freud dividiu seu 
patrimônio intelectual com suas pacientes, e Lacan, com Freud. Mas aque-
les que puderam conviver com a pessoa de Freud e com a pessoa de Lacan 
são privilegiados e tanto mais se enriquecem quanto mais dividem com seus 
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contemporâneos as experiências que tiveram com eles. Não se tem o domínio 
sobre a criatividade, mesmo porque o prazer de criar é maior que o prazer 
de possuir o objeto criado. Não é à toa que os artistas vendem suas obras.”

Luiz Carlos Nogueira: Já falei um pouco sobre isso, mas uma ideia na 
qual me agrada muito pensar é exatamente esta: há uma intransferibilida-
de do ato criativo; eu não posso transferir meu ato criativo, a não ser por 
meio da obra que faço. Mas o ato criativo em si, a ideia que tive, é uma 
propriedade particular intransferível. Contudo, ela só é validada se puder 
ser transmitida. De nada adianta ter boas ideias se não as divulgo, se não as 
transmito aos outros. Só que, no nível da linguagem, não podemos pensar 
em uma atividade isolada, não existe uma propriedade propriamente dita, 
um objeto intelectual. No nível das ideias, estou sempre me relacionando 
com alguém, estou sempre fazendo o outro participar dessa criação. Da 
mesma forma como falei dos pacientes de Freud, que participaram da cria-
ção da psicanálise, de alguma forma.

Isso não acontece quando sou proprietário de algum objeto, de um peda-
ço de terra, de uma casa.

Embora muitas vezes eu tenha de fazer outras pessoas participarem disso, 
de qualquer forma o que quero dizer é que, no nível do campo da lingua-
gem humana, nós sempre estamos na relação com o outro. Sempre. Portan-
to, não temos exclusividade de nossa vida intelectual. É por isso que nos 
enriquecemos cada vez mais quanto mais fazemos os outros participarem 
disso. Lacan, para nós, é um homem rico, porque conseguiu fazer a Escola 
Freudiana de Paris e atrair tanta gente para ouvi-lo.

Eu disse que as pessoas que entraram em contato com Freud e Lacan (já 
não temos mais ninguém que tenha entrado em contato com Freud; com 
Lacan, sim) são privilegiadas. Eu, por exemplo, me sinto privilegiado em ter 
podido falar com Lacan. Mas o privilégio que tive foi justamente poder falar 
com os outros de minha satisfação pelas coisas que pude viver com ele, e de 
nada adiantaria guardar isso para mim, eu teria apenas uma satisfação autis-
ta, isolada, embora, de fato, minha transmissão sempre tenha uma conotação 
parcial; nunca poderei transmitir totalmente toda a experiência que tive, que 
vivi. Sabemos que não podemos dizer toda a verdade; mas, quanto mais pu-
dermos transmitir esse privilégio, mais poderemos nos enriquecer, porque as 
pessoas poderão participar e conviver, de certa forma, com essa experiência e 
também aproveitar dela e devolver para quem transmite suas considerações.

É nesse sentido que penso a importância da propriedade no campo em 
que trabalhamos, porque ela tem sido motivo de muito problema, principal-
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mente no Campo Lacaniano, porque as pessoas começaram a ficar muito 
preocupadas com repetições de ideias que analistas faziam na sua transmis-
são etc., quando, na realidade, sabemos que todos nós estamos usufruindo 
de uma mesma fonte; mas, à medida que usufruímos dessa fonte, nós a 
transformamos à nossa maneira.

Se as pessoas que escrevem sobre psicanálise estão se autorizando a 
fazer isso, elas transmitem algo de si também, mesmo que seja a partir de 
Lacan e de Freud.

As questões, digamos assim, éticas que podem decorrer disso ou da estru-
tura clínica são coisas menores, exceções, que não devem servir de princípio 
para nossa orientação.

Sílmia Sobreira: Eu quero ainda lhe pedir um comentário sobre o terceiro 
dos parágrafos que destaquei: “Dentro desse espírito democrático, preza-
mos a atividade de governo que pretende servir ao bem de todos e fazer 
com que a psicanálise possa ser usufruída pelo maior número de pessoas. 
Sabemos que a prática psicanalítica exige um grande investimento pessoal 
e social, e sabemos também que seus efeitos, embora extraordinários, não 
são de fácil acesso.”

Luiz Carlos Nogueira: É claro que estou falando como diretor preocupado 
em gerir a coisa pública e que ela possa servir a todos. Todos os membros 
dessa sociedade, nesse sentido não há nenhuma conotação psicanalítica, 
mas conotação política bem simples.

O que me parece importante destacar, que eu talvez não tenha desenvol-
vido muito, é que, por causa do que sabemos a respeito da psicanálise, do 
inconsciente, é difícil a constituição de um grupo psicanalítico. Sabemos 
desse autorizar-se, sabemos desse desafio que a psicanálise traz para cada 
um de afirmação própria, de liderança própria. É difícil constituir um grupo 
de líderes que se submetam a um líder. Essa questão de identificação com 
o líder é a questão do grupo, é a questão da liderança do grupo, que leva 
às questões imaginárias. Sabemos que trazem sempre grandes problemas 
políticos de alienação, ditadura, ortodoxia. Quer dizer, nós precisamos, não 
podemos deixar de fazer um grupo, como o Fórum, com uma organização, 
que é um bem de todos, mas sabemos que esse bem de todos é uma utopia, 
é um nível imaginário que estamos propondo.

Os outros níveis acabam interferindo nisso e dificultando a realização 
dessa participação harmoniosa.
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Sílmia Sobreira: Foram essas as questões que pensei em lhe propor nesta 
entrevista para Stylus. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa?

Luiz Carlos Nogueira: O que gostaria de dizer é que me sinto muito feliz 
por ter participado e vivido todos esses anos, optado pela linha de Lacan, 
pela formação lacaniana; ela veio muito ao encontro de minha própria for-
mação intelectual.

Eu não me dava conta de que Lacan teve uma formação intelectual se-
melhante à minha. Acho que por isso também os textos dele tinham uma 
ressonância importante para mim, mas não só isso; eu tive uma experiência 
analítica importante em outra linha, juntamente com a orientação de Durval 
Marcondes, outro analista da Sociedade Brasileira de Psicanálise, e posso 
continuamente fazer comparações entre os dois trabalhos. E me dei conta 
de que Lacan foi realmente genial em todas as críticas que fez em relação 
àquilo que tinha aprendido inicialmente na psicanálise, em poder ler Freud 
do jeito que ele leu. É claro que a leitura dele se deve muito à capacidade 
que teve de fazer uma crítica profunda da psicanálise.

Acho ainda que nós usufruímos pouco, ainda temos muita dificuldade 
de ler Lacan, porque ele entra por campos muito novos, que a cultura 
ocidental ainda domina pouco, como a lógica moderna. Foi muito interes-
sante essa grande contribuição que Lacan deu em relação, justamente, à 
formação da psicanálise.

A psicanálise tem um método criado por Freud, a associação livre, mas ainda 
está se fazendo a formalização dessa atividade, dessa prática, e é por isso que 
Lacan se preocupou em entrar em contato com a ciência, com o estudo da disci-
plina que tem sido instrumento de formalização da ciência moderna. Mas, além 
disso, outra grande contribuição de Lacan foi mostrar a originalidade da psica-
nálise que Freud já tinha feito, mas que não tinha podido mostrar claramente no 
nível de comparação com outras disciplinas, porque era preciso fazer um estudo 
aprofundado dos fundamentos da psicanálise. Isso Lacan fez, já em 1953, dando, 
com isso, um lugar seguro à psicanálise em um contexto cultural, o que é uma 
contribuição inestimável, dando-me segurança para falar da psicanálise. Vejo que 
muitas pessoas não têm uma formação dos fundamentos, não estão acostumadas 
a pensar nos fundamentos, mas apenas a partir da prática, não conseguindo, 
muitas vezes, situar o que estão fazendo quando fazem psicanálise.

Era disso que eu sentia falta, justamente nos contatos com analistas, 
dos meus primeiros professores, que eram pessoas muito sérias e muito 
éticas no contato com os outros, com as pessoas, mas não tinham como 
falar da psicanálise e não sabiam como falar da psicanálise. Acho que 
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Lacan deu uma contribuição inestimável, e me sinto muito feliz em ter 
podido participar disso.

É isso que gostaria de dizer.

Sílmia Sobreira: Eu lhe agradeço pelo que aprendi nesta entrevista e pelo 
que você pôde dividir com os leitores de Stylus, em nome dos quais agrade-
ço, antecipadamente. Obrigada.

Referência
Ricoeur, P. (1977). Da interpretação: ensaio sobre Freud. Rio de Janeiro: Imago.
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Míriam: Ficamos felizes com o aceite. Ao pensar na linha editorial da 
revista, após o recebimento do material enviado pelos autores, depois de 
ter os artigos enviados, deu pra ter uma ideia do conjunto da revista, então 
pensamos em uma seção logo de abertura com a entrevista do Luiz Carlos 
Nogueira, realizada em 2003, e outra com alguém que pudesse falar da ex-
periência do Fórum na perspectiva dos 20 anos. Pensamos em você, porque, 
além de ser membro-fundadora do Fórum e de ter participado de muitas 
instâncias em âmbito local, nacional e internacional, você é uma referência 
para muitos de nós, na nossa formação.

Beatriz: É um prazer e uma oportunidade realizar esta entrevista com 
você, Dominique, e poder contar com esse registro futuramente. Obrigada 
por aceitar.

1) Ao longo desses anos, você figura entre as analistas mais admiradas 
e também mais temidas do Fórum; em poucas palavras, pode nos falar de 
sua trajetória, a história de sua aproximação com a psicanálise, primeiro 
na França e depois no Brasil?

Dominique: Eu ouvi falar ao mesmo tempo de Lacan e de Marguerite 
Duras, caí na armadilha das palavras de cada um quando estava na aula de 
filosofia, aos 16 anos. Fui para a universidade para fazer filosofia2 e logo me 
orientei para a psicologia, e, mais precisamente, para a psicanálise, a partir 
do ensino de Lacan. Estudar psicanálise foi minha intenção primeira, e tive 
a sorte de ter um professor absolutamente extraordinário, Jean Birouste, 
que acompanhava o ensino de Lacan em Paris. Gosto de contar essa história 
para falar da relação da psicanálise com a universidade, pois esta pode pro-
porcionar encontros cruciais com um Dizer outro. Embora eu nunca tenha 
optado pelo caminho universitário para sustentar minha formação analítica, 
acredito que não podemos confundir, o que costumamos chamar com certa 
desconfiança, o “Discurso Universitário” e a Universidade como lugar de 
cruzamentos de discursos. A fala de um professor, pela sua enunciação, 
pode transmitir mais além de seus enunciados, assim como um texto es-
crito, como um texto de Lacan, de Freud, de Marguerite Duras. A fala de 
um professor pode tocar algum canto de nossas inquietações, produzir um 
campo de transferência e ter efeito de interpretação; alguma coisa íntima 
e desconhecida pode encontrar um gancho no acaso de algumas palavras.

No entanto, na década de 1970, tínhamos uma relação bem polêmica com 
a universidade, colocávamos em questão tudo o que era saber universitário; 

2 Université Paul Valéry, Montpellier, França.
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que já era desde 1968 o discurso dominante, bem na época em que Lacan, no 
Seminário 17: o avesso da psicanálise, em 1970, nomeia e denuncia o Discur-
so Universitário. Colocávamos em questão tudo o que era proporcionado na 
universidade; não se admitia que pudesse ser um lugar interessante. Politica-
mente, queríamos ir para a vida, para a rua, e, portanto, imediatamente fui 
trabalhar numa clínica psiquiátrica,3 como “auxiliar de enfermagem”. Nova-
mente, tive a sorte de encontrar um lugar fora do comum, cujo método era a 
psicoterapia institucional, que tinha como referência a clínica de La Borde,4 
Oury e Tosquelles.5 Esse dispositivo de tratamento tinha uma escuta e um 
cuidado com a psicose completamente diferente da psiquiatria clássica, tinha 
relação com a psicanálise e com o ensino de Lacan. Trabalhei nessa clínica 
durante quase cinco anos e nesse tempo terminei meus estudos de psicologia. 
Nessa época, não pensávamos em mestrado e doutorado; a universidade era 
a coisa menos importante, queríamos o encontro com a experiência clínica, 
sem pensar em consultório, pois o consultório era reservado para os psica-
nalistas, e não para os recém-formados em psicologia. Depois de “forma-
da”, trabalhei mais quatro anos e meio como psicóloga numa instituição para 
crianças, adolescentes e adultos, que, na época, eram considerados “débeis 
profundos”; na verdade, havia patologias de todos os tipos, graves, muitos 
autistas e psicóticos, de todas as idades.

Quando me perguntam por que vim para o Brasil, costumo dizer que vim 
por causa dos autistas; eu tinha menos de 30 anos e, para mim, foi uma 
experiência ao mesmo tempo extremamente rica, pela responsabilidade de 
ser a psicóloga de um instituto com 120 pacientes, mas era também algo 
que chegou ao limite do insuportável. Tinha que acontecer outra coisa na 
minha vida, era demais para mim, ter 30 anos com o horizonte fechado pelo 
autismo e… a psicanálise.

Chegando ao Brasil, me preocupei primeiro com minha sobrevivência, traba-
lhar etc., mas imediatamente entrei em contato com a Biblioteca Freudiana, que 
era uma instituição ligada ao Campo Freudiano, referência do início do ensino 
de Lacan em São Paulo. Devo dizer que aprendi muito lá; tinha uma convoca-
ção para o trabalho e uma organização que, para mim, foi uma oportunidade e 
me proporcionou uma grande experiência a respeito da tensão entre transferên-
cia de trabalho e efeitos de transferências na instituição analítica.

Cheguei ao Brasil em 1983, comecei a investir na psicanálise de novo em 
1987, mas desde 1983 eu ia aos encontros quando J.-A. Miller, C. Soler, os 

3 Clínica Saint-Martin de Vignogoul, Pignan, perto de Montpellier, França.
4 Clínica psiquiátrica fundada em 1953 por Jean Oury, aluno de Lacan.
5 Devemos a Jean Oury e a François Tosquelles a invenção da “psicoterapia institucional”.
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“franceses” vinham, nas jornadas etc.; eu participava meio de longe e de 
vez em quando fazia cartéis.

Foi em 1988 que resolvi me dedicar de novo à psicanálise, comecei a me 
engajar mais na instituição e ter um consultório. Até esse momento, não 
tinha chegado a um ponto em que me permitia me autorizar como psica-
nalista, estava fora de cogitação; eu era psicóloga e me orientava pelo pen-
samento psicanalítico. Talvez eu possa considerar essa passagem de 1988 
prematura e sensível ao incentivo do discurso do Outro, já que foi somente 
no momento do meu passe que posso dizer que foi um salto “de si mesmo” 
que autorizou a passagem ao ato do analista.

2) Quando você iniciou sua participação na Escola Brasileira de Psica-
nálise (EBP) em São Paulo, em que ponto se encontrava a transmissão 
do ensino de Lacan no Brasil? Quais as dificuldades?

Dominique: Nessa época, havia em São Paulo a Biblioteca Freudiana, que 
em 1995 se transformou na Seção São Paulo da EBP. Como já disse, nessa época 
tive muito aprendizado no trabalho com os pares, líamos muito os textos de 
Lacan, tínhamos essa coragem, esse trabalho de ler. Nossas leituras acompa-
nhavam a publicação dos seminários de Lacan. Quando saiu em português o 
Seminário 20: mais, ainda, J. Forbes coordenou um seminário de comentário 
e leitura sobre o tema, mas havia uma dificuldade geral para abordarmos essa 
parte do ensino de Lacan. Os próprios seminários de Miller começavam a circu-
lar e orientavam nitidamente as leituras que se faziam aqui.

Essa “elucidação” do ensino de Lacan proporcionava certo conforto; no 
entanto, logo encontramos o problema institucional que produziu a cisão de 
1998 e a criação dos Fóruns do Campo Lacaniano. A Biblioteca Freudiana, 
e depois a EBP e uma parte da Associação Mundial de Psicanálise (AMP) 
eram realmente regidas pelo domínio de Jacques-Alain Miller; não se podia 
pensar nada, falar nada, que já não houvesse sido antes pensado e dito por 
ele. O início de nossa história no Campo Lacaniano foi marcado por essa 
questão, como ficou registrado no livro La psychanalyse, pas la pensée uni-
que: histoire d’une crise singulière (Soler, Soler, Adam, & Silvestre, 2000).

Ser membro da EBP foi algo que, num primeiro momento, abriu algumas 
portas de acesso à “opção lacaniana”, mas logo fechou tantas outras vias. 
Era complicado praticar a psicanálise na orientação ética pelo real, e o ato 
do psicanalista permanecendo nesse trilho único da orientação milleriana.

Havia muitos conflitos entre as pessoas aqui em São Paulo relativos à 
orientação que havia sido dada e às retaliações que ocorriam diante das 
supostas “dissidências”. Pensávamos que era uma questão de pessoas, e 
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não do funcionamento, e repetíamos esta frase de Lacan: “não confio nas 
pessoas, mas, sim, no funcionamento”. Esperávamos que os dispositivos da 
Escola, o passe e o cartel iriam “logicamente” retificar o leme da instituição.

Quando descobrimos que essa crise não era apenas local, nem uma ques-
tão de pessoa, mas que esse funcionamento — o pensamento único — esta-
va sendo colocado em questão em toda a AMP, foi um alívio poder compar-
tilhar a “crítica assídua”. A ruptura com a EBP me parecia impensável, mas 
o Encontro da AMP em Barcelona, em 1998, abriu para nós a esperança de 
uma trilha fora do trilho milleriano.

Quando, atualmente, temos conflitos na nossa escola, lembro-me sempre 
da Assembleia de Barcelona, em 1998, quando houve a ruptura, com uma 
manipulação digna da “psicologia das massas”, com medidas de exclusão 
e de segregação daqueles que expressavam posições diferentes. Lembro-me 
de uns amigos íntimos, para quem eu disse: “nós temos posições diferentes, 
mas seria realmente um cúmulo que numa escola de psicanálise não caibam 
diferenças”. O ponto de partida do Fórum do Campo Lacaniano foi o que 
chamamos “espírito de fórum”, ou seja, fazer caber as diferenças num laço, 
isto é, o que me orienta até hoje: fazer caber as “diferenças absolutas”, pro-
duto das análises: “les épars desassortis”,6 dizia Lacan.

3) Notamos, em reuniões de diversas instâncias dentro do Fórum, que 
os que chegaram depois, os mais jovens, têm uma indagação sobre a 
história do Fórum, sobre sua constituição. Você poderia nos contar um 
pouco sobre como se constituiu o Fórum do Campo Lacaniano de São 
Paulo (FCL-SP)? Tivemos a cisão de 1998 da AMP e da EBP… Você po-
deria nos falar algumas palavras sobre isso e também sobre essa carac-
terística bem peculiar que se deu em São Paulo, com a instituição de 
um fórum intermediário, o Fórum de Psicanálise de São Paulo, do qual 
alguns saíram para fundar o FCL-SP (a opção pela escola internacional 
e orientação ao passe)?

Dominique: Em algumas outras cidades, por exemplo no Rio, saíram pes-
soas que já tinham laços fortes entre si. Em São Paulo, nossa saída da AMP 
não foi de um grupo de amigos que saiu junto, foram pessoas que indi-
vidualmente tinham uma posição de não concordância com o que estava 
acontecendo e o que se praticava na EBP. Na volta de Barcelona, saímos 
um por um; nossas cartas de saída da EBP, registradas em livro, testemu-
nham nossas saídas uma a uma. Claro que tinha o Luiz Carlos Nogueira, a 

6 “Os esparsos disparatados” (Lacan, 2003a, p. 569).
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Helena Bicalho e a Sílmia Sobreira, que já tinham uma prática comum, eles 
já tinham feito outra instituição, que se chamava “Escrita”, antes de voltar 
para a EBP e de terem se engajado no movimento com o pessoal que estava 
em torno deles, em particular em torno de Luiz Carlos, que na época eram 
os “jovenzinhos” (Christian Dunker, Beatriz Oliveira, Ana Laura Prates). 
Tinha também outras tantas pessoas que saíram em direção ao movimento 
dos Fóruns, e de início se formou um conjunto desparelhado. Fizemos uma 
reunião no consultório do Luiz Carlos, inclusive com pessoas “dissidentes” 
do mainstream milleriano que não ficaram nesse primeiro movimento e 
voltaram para a EBP.

Muito rapidamente se instalou um mal-entendido. As pessoas que estavam 
saindo da EBP propunham um fórum de debate, que foi extremamente sedu-
tor para todos os psicanalistas que se orientavam “mais ou menos” a partir 
do ensino de Lacan, como se nossa iniciativa desse uma oportunidade para 
que todos esses “independentes” — como os chamávamos na época — se 
juntassem em um novo agrupamento. Ficamos felizes por nossa iniciativa in-
teressar tanta gente, mas muito rapidamente esse espaço aberto se tornou não 
um fórum, mas uma praça pública de reivindicação, de luta pelo poder, pelo 
prestígio. Tinha uma ideia de “todos juntos, todos iguais, todos contra tudo 
e qualquer coisa”; tinha pouco “não todo”! Mas, nós, que tínhamos saído da 
EBP e estávamos orientados de saída em direção à escola, pela experiência 
do cartel e do passe, consequências lógicas e éticas do ensino de Lacan, não 
podíamos recuar para ficar junto de uma maioria que não tinha a mesma 
orientação. Orientar-se pela escola queria dizer, para nós, engajar-se tanto no 
nível epistêmico dos cartéis (“práxis da teoria”) quanto no nível da colocação 
em questão no passe do que é um analista que se autorize de si mesmo. Em 
São Paulo, tivemos que brigar para resgatar essa orientação.

A ruptura foi muito violenta. Novamente, perdemos amigos e parceiros, mas 
tivemos que nos opor à maioria do “todos”, porque essa maioria não queria a 
orientação do Campo Lacaniano, cujo nome e suposta filiação colonialista recu-
savam, como recusavam o nome “Fórum do Campo Lacaniano”, optando pelo 
nome Fórum de Psicanálise de São Paulo. O dia em que a maioria dos presentes 
votou “não” para o nome “Campo Lacaniano”, Ana Laura Prates e eu saímos 
dessa reunião e, junto com a Elizabeth Saporiti, criamos o FCL-SP. Nesse mo-
mento, Luiz Carlos Nogueira, Helena Bicalho e Sílmia Sobreira, que tinham se 
afastado dessa bagunça, reaproximaram-se, e começamos a trabalhar.

É sempre uma questão para nossas associações esse fato de que os psi-
canalistas em grupo não suportem a diferença, não suportem uma voz que 
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não vai com o senso comum. Todo o meu investimento, todo o meu enga-
jamento no Campo Lacaniano está sempre atento, sempre alerta com este 
ponto crucial: como fazer para manter minha diferença e suportar as dife-
renças, às vezes desagradáveis, dos outros.

Imediatamente, colocamos nossa disposição ao trabalho na edificação 
dos dispositivos adequados para trabalharmos juntos em ligação com o que 
acontecia nas outras cidades do Brasil e no mundo em torno do movimento 
dos Fóruns. Logo houve uma dimensão e uma organização internacional, 
com a criação da Internacional dos Fóruns (IF), em novembro de 1999.

Em São Paulo, iniciamos com um grupo pequeno, mas começamos bem 
rapidamente a construir as Formações Clínicas, com redes de pesquisas: 
a rede de pesquisa de psicose, crucial para nossa formação, e a rede de 
infância, e também uma conferência mensal de leitura cronológica dos se-
minários de Lacan. Do lado do Fórum, colocamos em funcionamento um 
seminário dos membros, cujos princípios eram a circulação e a elaboração 
coletiva do saber. Muito rapidamente, surgiu a ideia do sorteio, para que 
todos os que se engajavam tomassem a palavra, para que não ficasse um 
bando de gente olhando um, dois ou três falando. Rapidamente, funciona-
ram os princípios fundamentais da nossa organização, que em sua maioria 
ainda persistem e são muito importantes para o estilo próprio do Fórum de 
São Paulo. A cada ano, reavaliamos a disposição e o dispositivo, e seguimos 
até agora refazendo essa avaliação todos os anos.

Míriam: Você se lembra do momento em que se deu a escolha do 
nome “fórum”?

Dominique: Esse nome veio do primeiro grupo de Paris, que tomou a ini-
ciativa desse movimento. Lacan, num texto da época da “dissolução”,7 usa 
esse termo, convocando um fórum onde tudo estaria posto a debate: “Un 
Forum (de l’Ecole) sera par moi convoqué, où tout sera à débattre — ce, sans 
moi. J’en apprécierai le produit.” A ideia de 1998 foi de convocar cada um 
para o debate, para combater o pensamento único; era um convite para a 
polifonia, que apostava em salvar a psicanálise do sufoco da palavra única.

Até hoje, não consigo entender como quem está na EBP admite que tenha 
uma elucidação única do texto lacaniano. A ideia e o nome “fórum” vieram, 
desde o começo, com a proposta de que esses fóruns tinham que ser múlti-
plos e surgir nos locais em torno e na medida das transferências de trabalho. 
A associação internacional da IF almeja ser uma associação dos fóruns de 
debate que surgem em todos os lugares onde analistas praticam a psicanálise 

7 “Um Fórum (da Escola), onde tudo será debatido, será convocado por mim — isso, sem mim. 
Vou apreciar o produto” (Lacan, 1981, p. 1, inédito).
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e topam com a crítica assídua do ser impredicável do psicanalista. Tentamos, 
desde então, alcançar tangencialmente esse “conceito” de Fórum.

No começo, todo os nossos dispositivos internacionais foram debatidos, 
discutidos, votados no cerne de cada Fórum. As assembleias da IF e da 
Escola, que ocorreram nesse fim de semana (setembro de 2020), lembra-
ram esse primeiro momento, em que cada linha dos textos foi longamente 
discutida. Em São Paulo, no início, éramos oito ou nove e nos reuníamos 
para discutir detalhadamente os textos. Lembro-me de uma proposta que, 
depois de múltiplos debates, os nove votaram na contramão da maioria, e 
não fizemos cisão depois disso! Estávamos muito envolvidos, participando 
da fabricação dessa arquitetura institucional, que hoje aparece nos textos 
institucionais, que podem parecer tão chatos para quem está entrando ago-
ra! Isso tudo construiu muita liga entre nós: além dos primeiros, lembro-me 
de Sandra Bossetto, Bia Almeida, Gonçalo Galvão, Sandra Galvão, Silvia 
Franco, Gilberto Gobbato, todo mundo se entusiasmando pela fabricação de 
um dispositivo adequado para a transmissão da psicanálise.

Beatriz: O FCL-SP não gira em torno de Um, podemos até dizer que temos 
um monte de uns. Você poderia nos contar como se dava essa imposição do 
pensamento único na AMP, o que era tão engessado?

Dominique: Era impressionante. Aonde quer que você fosse, pareciam 
todos iguais, que nem McDonald’s! Você ia à Argentina (depois da criação 
da EOL8), à Espanha, à França, em todos os lugares tinha algum UM que 
reproduzia o ensino de Miller; pareciam todos iguais, clones, que proclama-
vam as mesmas coisas. Acho que existia muita angústia em relação ao ensi-
no de Lacan, então Miller salvava. Ele tinha um seminário que líamos com 
muita aplicação: “A orientação lacaniana”. Ele elucidava, e Lacan elucidado 
foi o título do livro publicado no Brasil. Ele extraía do texto de Lacan uma 
via única. Foi, em alguma medida, confortável; estava todo mundo com o 
seminário de Lacan e com o seminário de Miller e, pouco a pouco, ficavam 
só com o seminário do Miller. Era impressionante essa modelagem.

Quando falamos do pensamento único, associamos com a Igreja: na história 
das religiões, o surgimento do protestantismo, com Lutero e Calvino, abriu a 
possibilidade de cada um poder ler o texto, e não só o sacerdote; cada um podia 
avaliar sua experiência com o texto, sem passar pela interpretação da Igreja. 
Todos os dispositivos de Fórum tinham essa função de cada um poder tomar 
a palavra e expressar sua leitura de Lacan, sem perder o foco da orientação do 
que é uma psicanálise e do psicanalista que se espera para sustentá-la.

8 EOL: Escuela de Orientación Lacaniana, federação dos grupos millerianos.  
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Para que a polifonia não bascule na cacofonia, é necessária uma orien-
tação. Quando dizemos que a “Escola orienta os Fóruns”, queremos dizer 
que as análises de cada um, além de suas diversidades singulares, remetem 
à via única da estrutura, ou seja, as amarrações imaginário-simbólicas par-
ticulares em torno do real. O laço com o outro a partir da singularidade é 
o princípio do cartel e do passe, princípio de orientação lógica, topológica 
e ética de uma escola de psicanálise. A ideia dessa montagem dos Fóruns 
do Campo Lacaniano é borromeana, é um enodamento possível das diver-
sas heterogeneidades em torno de um campo, que é um campo do real, o 
campo do objeto, o campo lacaniano pelo qual a Escola zela. Por isso, dis-
cutíamos se chamaríamos de rede, por causa dessa ideia que não remete ao 
formato único piramidal, mas aos pequenos nós que se juntavam em rede.

4) Como você avalia essa opção por uma escola internacional após 20 
anos? Já escutei você falar diversas vezes sobre a importância do inter-
nacional, especialmente para dar sustentação ao passe.

Dominique: Será que não seria melhor dizer que a psicanálise é extrana-
cional? A orientação ética da sua clínica ultrapassa as pequenas diferenças 
das nações, das fronteiras, das línguas, e por isso nossa comunidade de tra-
balho, no âmbito da escola, permite a sustentação do dispositivo do passe, 
que não se interessa pelas pequenas diferenças, mas pela diferença absoluta 
que alguém é capaz de sustentar e de transmitir. Um passante nomeado AE 
é quem conseguiu ser passador da sua diferença absoluta no que diz res-
peito à sua resposta ao furo da estrutura; penso sinceramente que não tem 
problema de nacionalidade, línguas, sotaque. O que passa no passe é ex-
traterritorial. A nomeação dos AE, desde o começo de nossa experiência do 
passe, mostra bem a irrelevância do “nacional”. O que nos orienta na análise 
é o universal da castração pela linguagem e o singular da resposta inaugural 
do sujeito a seu destino de parlêtre. Quando vejo se levantarem bandeiras 
reivindicando as pequenas diferenças, assombra-me bastante.

Se você me ouviu falar sobre isso, é porque, desde o começo, ou seja, 
desde a EBP, o internacional foi uma chance de não ficar preso nas relações 
de domínio, de grupo, de maestria, de pequeno chefe, de pequeno líder e de 
todas as consequências disso, com as redes de sedução, de hostilidade, de 
ostracismo que se criavam. O internacional da escola coloca um ponto de 
referência fora de série, fora de linha. O horizonte da psicanálise não era e 
não é de jeito nenhum “Paris”. Sabemos que em Paris tinha mais psicanalis-
tas do que aqui, porque tinha os alunos de Lacan, porque tem uma história 
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da psicanálise mais antiga do que a nossa. A proposta do internacional não 
é a referência a Paris, ou a qualquer Outro idealizado, mas é a referência de 
um ponto fora, um ponto fora das neuroses de transferência agrupadas em 
torno de alguns. Como Freud bem disse, a transferência é, ao mesmo tempo, 
motor e obstáculo da psicanálise. A transferência, no grupo analítico, é ao 
mesmo tempo o que faz com que as pessoas se impliquem, se envolvam 
em torno da psicanálise, mas ao mesmo tempo é o que vai funcionar como 
obturador, porque faz com que as pessoas precisem se colocar como objeto 
para “fazer relação”, manter o laço com esse outro que se inventa para en-
contrar a sua medida própria.

O internacional coloca, desde o começo, dentro do dispositivo institucio-
nal, um furo. O internacional é alguma coisa que instala e fomenta para 
sempre a intranquilidade que vai contra a tranquilidade das pequenas rela-
ções de transferências de sedução e de exclusão. Para mim, sempre foi um 
alívio que os pequenos círculos estejam furados pelo internacional.

Míriam: O internacional se aproxima do estrangeiro, do unheimlich. Pen-
sei especificamente em situações nas quais as questões locais se saturam ou 
se inflamam no risco de se uniformizar o discurso e/ou produzir rupturas 
nos laços. Nas assembleias, escutam-se outras vozes, aparecem outras pers-
pectivas, constroem-se outras saídas para os impasses e outras possibilida-
des de enlaces de trabalho. Um alívio.

Dominique: O internacional aparece sempre em nossos dispositivos, nas 
assembleias, nos congressos, nas publicações, nas traduções em cinco lín-
guas de nossos boletins etc. Para mim, os congressos são muito importan-
tes, pois são encontros marcados com o Outro, encontros marcados com a 
voz, com o sotaque diferente. Por isso é preciso se engajar com sua fala; 
mesmo se você tenha trabalhado um tema o ano inteiro, a convocação do 
congresso convida para essa práxis da teoria em face do Outro, em face do 
estranho, do estrangeiro.

Temos os congressos, mas também as instâncias institucionais que fo-
mentam esse ultrapassamento da referência local, por isso sempre aconse-
lho que as pessoas entrem nas instâncias! As diagonais epistêmicas são ou-
tro dispositivo de aproximação e convivência com essa diferença. Acho que, 
quando comecei a estar envolvida no CIG (Colegiado Internacional de Ga-
rantia), nos cartéis do passe, no Crif (Colegiado dos Representantes da IF), 
isso sempre me proporcionou certo alívio, que permite suportar as tensões 
locais, porque constatamos que o horizonte da Escola está mais além, dos 
jeitos, trejeitos, afetações dos pequenos outros, nossos vizinhos próximos.
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Beatriz: Eu me lembro de você falando que não seria possível o passe se 
a Escola não fosse internacional. Também acho que o que faz funcionar o 
passe depende desse ponto fora.

Dominique: Interessante. O passe não seria possível, a meu ver, apenas 
no Brasil; o passe precisa da tradução. Inclusive, achei precioso o que disse 
Elisabeth Thamer, quando falou da importância da tradução no passe, já 
que poderíamos pensar o contrário: a tradução atrapalha a transmissão. 
Pelo contrário; segundo ela disse, os testemunhos traduzidos permitiam um 
distanciamento em relação ao dito.

Considero muito importante também essa tensão entre os Fóruns e a Es-
cola: entre a vida extremamente movimentada localmente com as ativida-
des, o engajamento do dia a dia, com as pessoas apresentando cada uma o 
gancho atual da sua relação com a psicanálise e essa referência a alguma 
coisa que está fora, como o analista está fora, como o predicado do analista 
está fora de cogitação.

5) Como considera a experiência do passe no Campo Lacaniano? Avan-
çamos quanto ao cernir algo do desejo de analista? No seu ponto de vista, 
a experiência do passe no Campo Lacaniano contribui para o avanço da 
psicanálise no mundo?

Dominique: O ponto de dissidência com o Fórum de Psicanálise de São 
Paulo em 1999 foi a questão do passe e do laço internacional. Há um grande 
mal-entendido desde o ensino de Lacan a respeito do “autorizar-se de si 
mesmo”.9 E, realmente, é muito comum, dentro dos que dizem se orientar 
pelo ensino de Jacques Lacan, decidir “se autorizar” sem mesmo refletir so-
bre a gravidade e a dificuldade desse salto que é “autorizar-se de si mesmo”. 
Embora, nesse momento, Lacan ainda não tivesse inventado o dispositivo do 
passe, é esse salto que ele evoca com essa fórmula. Podemos até dizer que 
ele inventou o procedimento institucional do passe em 1967, para explicitar 
o que queria dizer em 1964 com o “autorizar-se de si mesmo”. Ele se referia, 
com essa passagem, a uma análise que faz com que um analisante não se 
autorize mais do Outro, do seu suposto saber e de seu encaixe fantasmático 
no outro. Ele se referia a esse salto, ato, no qual alguém se autorize de algu-
ma coisa que o distinga de todos os outros; autorize-se de uma extimidade, 
de uma alteridade dentro de si que o distinga de todos os outros, autorize-se 
de uma diferença. Todos as voltas de uma análise giram, justamente, em 
torno disso, que é insustentável, essa solidão de se autorizar em torno de 

9 “Antes de mais nada, um princípio: o psicanalista só se autoriza de si mesmo” (Lacan, 
1967/2003, p. 248).
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algo que lhe faz único, e não encaixado na demanda do Outro, obedecendo, 
subserviente, garantido pelo Outro. Então, de certa forma, acho que Lacan 
inventou o procedimento do passe para que essa frase “autorizar-se de si 
mesmo” esteja desinflada. Se você se autoriza de si mesmo, e não do Outro, 
não dos outros da sua neurose, então isso pode ser explicitado, pode ser 
exposto, demonstrado e mostrado, não apenas suposto. Então, realmente, 
o passe é uma sequência, uma consequência do ensino de Lacan, do que 
ele precisou e formalizou da psicanálise. O que é uma psicanálise? Não é 
apenas o contar infinito de minha alienação com o Outro, com os outros da 
minha neurose. É, sim, contar como essa história foi embaralhada, enoda-
da, atrapalhada, e como ela pode ser, pela análise, reduzida ao seu ponto de 
partida, o ponto de partida de todas as elucubrações de cada um que fecha a 
conta da análise: o conjunto vazio da sua marcação pelo significante a partir 
do qual pode se contar como UM. A complexidade do procedimento insti-
tucional me agrada, o seu sucesso depende dessa complicação, porque, se 
fosse fácil, bastaria encaixar as análises das pessoas em um modelo, numa 
equação. Ela não atrapalha a psicanálise, porque atrapalha o predicado (“o 
analista é”) e as predicações, e atualiza o tempo todo essa intranquilidade 
que faz com que ninguém saiba explicar exatamente o que é que faz alguém 
se autorizar de si mesmo, e não do Outro. O procedimento do passe vem 
complicar, porque não é simples assim essa aberração, de um analisante 
querer ser analista. Como diz Lacan,10 cada um tem que dar suas provas, e 
se não sabemos como são designados, nomeados os passadores, nomeados 
os AMEs, tanto faz, isso produz dentro do conjunto uma movimentação, 
uma intranquilidade que só pode beneficiar a psicanálise. Esse barulho é 
importante, porque deixa essa questão acesa, desperta, não fecha a questão 
com suficiência e fofoca: “fulano é, fulano não é psicanalista”.

Se a experiência do passe no Campo Lacaniano contribui para a psicanáli-
se? Sim. Penso que o Fórum São Paulo, em particular, é fabricado em torno 
da experiência do passe. Havia uma época que tinha uns 32 membros de 
Escola, e mais da metade tinha passado pela experiência do passe, ou como 
passador, ou como passante. Isso foi anos atrás; talvez hoje tenha mudado, 
ou talvez ainda continue essa proporção entre os membros. Eu não acho 
que encontremos em nenhum Fórum da IF essa proporção. Isso quer dizer 
que, no meio de tudo isso, muita gente não foi nomeada AE, e isso causou 
tremores, mas também muito engajamento diferenciado. Isso faz com que a 

10 “É inteiramente anormal que alguém que faz uma psicanálise queira ser psicanalista. É 
preciso verdadeiramente uma espécie de aberração que valesse a pena ser oferecida a tudo 
quanto pudéssemos recolher de testemunho” (Lacan, 1971-1972/1997, p. 114).
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questão “O que é um psicanalista?” tenha continuado a movimentar e a in-
quietar a nossa prática, a nossa orientação permanente, permanentemente 
instável pela psicanálise. Cada vez que alguém é nomeado, que alguém não 
é nomeado, que os passadores falam da experiência, nós nos perguntamos: 
“Nossa, mas é isso o passe?”, “Mas por que fulano não foi nomeado?”, “É 
isso um AE?”. Então, tudo isso, para mim, é muito positivo, se conseguimos 
bancar isso, e acho que conseguimos.

6) Na história do Fórum, desde o início, houve uma preocupação com a 
entrada de novos membros, certo crivo que Luiz Carlos Nogueira nomeou 
de “seleção inclusiva”. O trabalho da Comissão de Acolhimento (CA) já 
consta desde o primeiro Estatuto, em 2001. O que significava dizer “se-
leção inclusiva”? Por que a preocupação com as entradas desde o início?

Dominique: Partimos de um trauma, o rompimento com o primeiro agru-
pamento, que acabei de descrever. No início, fazíamos um acolhimento ab-
solutamente sem seleção nenhuma. Cada um que queria vir se juntava. 
Então, a partir do momento em que nos engajamos com a opção decidida 
pelo Campo Lacaniano, precisamos nossa orientação pelo ensino de Lacan, 
pelo cartel, pela Escola. Precisávamos desse engajamento nesse movimento, 
com essa orientação. Quando fazia entrevistas, tinha curiosidade em saber 
por onde tinham circulado essas pessoas, quais eram seus interesses fora 
dessa demanda de pertencimento. Sempre fiz questão de não apresentar o 
Fórum do Campo Lacaniano ou as Formações Clínicas como um lugar segu-
ro, confortável, aconchegante, que iria garantir uma pertinência. Prefiro os 
impertinentes! Então, minha maneira própria de praticar as entrevistas de 
acolhimento era apenas uma oportunidade para dar a palavra para as pes-
soas e escutar como ela se fazia presente, na vida, no laço, na psicanálise. 
Tem um quê de passador nessas entrevistas. Tem alguma coisa da posição 
ética que precisa ser passada.

Míriam: Em um tempo bem inicial, até onde pude investigar, não havia 
ainda uma CA propriamente dita. Como se distribuía o trabalho? Quem 
fazia o acolhimento?

Dominique: Não me lembro.
Beatriz: Míriam me fez várias perguntas também, e algumas eu não lem-

brava, mas me lembrei que fiz uma entrevista com você, nem sei para qual 
lugar, se foi para a Rede de Psicose ou para participar do Fórum, mas foi 
marcante. Você me perguntou sobre a política da psicanálise, eu me lembro 
disso até hoje. Tenho a impressão de que as entrevistas ficavam a cargo da 
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Comissão de Gestão (CG), não era? Acho que isso se distribuía entre os que 
estavam trabalhando, e pode até ser que fosse alguém que não fosse da CG, 
mas estava lá junto, trabalhando, e também se incumbia das entrevistas. 
Não acho que fosse uma pessoa só.

Dominique: Nós éramos muito poucos, então todo mundo estava muito 
concernido pela acolhida.

Beatriz: Eu estava bem no começo e fui entrevistada, mas tenho dúvida 
se minha entrevista foi para a Rede de Psicose ou se foi para chegar às ati-
vidades em geral. Na Rede de Psicose, fazíamos entrevistas desde o início 
com os novos participantes, mas não sei se cada coordenador fazia também, 
é difícil lembrar. E tem um momento em que começa a ter a Comissão de 
Acolhimento e Intercâmbio (CAI) na Escola de Psicanálise dos Fóruns do 
Campo Lacaniano (EPFCL-Brasil), e, quando começa a ter a CAI do na-
cional, passa a ter a CAI local também; não sei se começou junto ou qual 
comissão começou primeiro.

Dominique: Nossa CA antecedeu às dos outros Fóruns e foi para alguns 
um modelo, pois nos outros locais a entrada era muito livre, o que dava uma 
comunidade muito flutuante e incerta. Tínhamos feito desde o começo esse 
filtro, porque quem é membro de Fórum também é membro da IF, e desde o 
início os membros tinham responsabilidades nas discussões e nas votações 
dos dispositivos. Tínhamos, de saída, a noção de que esse conjunto fabri-
cado pouco a pouco, localmente, pertencia ao conjunto internacional e par-
ticipava ativamente da sua constituição. Nós éramos muito mais sensíveis 
em São Paulo a essa questão, por causa dessa experiência catastrófica com o 
Fórum de Psicanálise de São Paulo. Então, não me lembro exatamente qual 
foi o dispositivo, mas muito cedo já tínhamos dispositivo.

Míriam: A primeira CA inscrita oficialmente no Fórum São Paulo foi eleita 
em 2001 — logo juntamente com a constituição do Fórum como Associação 
Civil —, para exercício no biênio 2002-2003, e contou com sua participação, 
Dominique, da Bia Almeida, da Ana Laura e da Elisabeth Saporiti. Qual a 
função e a importância das entrevistas por essa época?

Dominique: A CA tinha também o sentido de explicar nosso projeto, nos-
so propósito, e também acolher. Deve ter isso escrito nos boletins, aqueles 
que eu fazia de um jeito bem artesanal: “Quem quiser ter informação sobre 
o funcionamento do Fórum, pode se dirigir à CA.” Tinha esse sentido de 
acolher sob a nossa orientação, não se tratava de seleção. Lembro-me agora 
que o Luiz Carlos Nogueira falava de “seleção” justamente porque ele tam-
bém desconfiava, ele tinha ficado muito abalado pelo movimento inicial, 
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então falou de “seleção”, mas tinha esse primeiro momento de acolhimento 
mesmo, antes mesmo de qualquer “seleção”. A “seleção inclusiva” foi um 
termo usado para falar de um acolhimento prudente.

7) Desde muito cedo, você parecia concernida pela problemática do “ser 
do analista” e sua formação, uma pesquisa in progress que aparece em inú-
meras apresentações e artigos e que culminaram no livro A (de)formação 
do analista. Você poderia retomar qual ou quais foram os fios que anima-
ram a pesquisa todo esse tempo? E em que ponto estava quando lançou o 
livro, hoje considerado, em nosso meio, uma das referências sobre essa 
questão? O que mais há ainda a dizer sobre esse tema?

Dominique: Na introdução do meu livro A (de)formação do analista (Fin-
germann, 2016), tento explicar por que essa questão do “ser do analista” 
é indissociável da questão da psicanálise. Eu conto um pouco sobre meu 
percurso de deformação nesta introdução: “O primeiro Lacan a gente nunca 
esquece”. É um texto escrito para um debate na revista Cult, organizado 
pelo Christian Dunker na ocasião de um aniversário de Lacan. O debate 
partiu da pergunta feita a diversos analistas convidados para essa ocasião: 
“Como você encontrou o ensino de Lacan e qual a diferença que isso faz 
hoje para você?”.

A provocação surgiu bem no momento em que eu estava organizando o 
livro em torno dos artigos escritos ao longo de todos esses anos de constru-
ção dos Fóruns do Campo Lacaniano e que almejavam tocar a questão das 
condições do ato analítico, ou seja, explicar-me essa função do “ser analis-
ta”. Eu me dei conta do percurso todo e de como minha formação não acon-
teceu de repente, nem pela conclusão de um curso qualquer. A formação 
de um analista é o produto de uma série de deformações topológicas que se 
produzem a partir da análise de alguém e dos momentos cruciais que, em 
algum momento, permitem uma conclusão que condiciona e proporciona 
a possibilidade do ato analítico. Não é um “de repente” — “um belo dia 
na minha análise aconteceu isso e fiz uma passagem espetacular que me 
autoriza como analista”. Trata-se de um processo lógico, e topológico, com 
pequenos passos e momentos de básculas que precisam desembocar numa 
apreensão lógica e poética de “si mesmo” e numa opção ética que configura 
o passe. No meu percurso, apreendi como a transformação de minha neuro-
se pela análise me permitiu um dia operar como analista; não foi um dado 
de entrada, foi uma consequência incalculável do momento da análise que 
fez com que eu me engajasse no passe em 1994, ainda quando estava na 
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EBP. Na época, já estava muito engajada com os dispositivos de transmissão 
que a EBP tinha construído. O final do percurso de minha análise e a bás-
cula de seu final foram paralelos, congruentes com o questionamento sobre 
o que é uma Escola e o que é a transmissão da psicanálise. Foi logo depois 
de ter feito o passe (na AMP) que ocorreu por toda parte uma colocação em 
questão do que a EBP entendia como Escola de Psicanálise e da sua ma-
neira de manter a indagação sobre o que é o psicanalista. Foi um momento 
oportuno de congruência, no qual a questão “O que é um analista?” esteve 
realmente na ponta da língua para mim, do ponto de vista tanto pessoal 
quanto institucional. Minha participação no FCL até hoje mostra bem isto: 
não há como ter uma associação de psicanálise sem ter como leme a ques-
tão do que é ser analista. Minha saída da EBP foi produzida pelo fato de que 
a associação calava, condenava, obscurecia esse questionamento. Na EBP, 
havia uma formatação do que tinha que ser um analista, conforme uma 
doutrina e um modelo.

Nunca fiz “propaganda” do passe no Fórum, mas eu tinha a convicção 
de que minha formação tinha se produzido a partir do giro, da deformação 
produzidos na análise, e que constituiu na sequência o eixo ético da minha 
clínica. Penso que meu engajamento na transmissão valida esta orientação: 
o que forma um analista não são as palavras de ordem, nem as leituras 
aplicadas de Lacan, é a solidão conquistada na sua análise e suportada no 
laço com o outro.

A saída da EBP e a criação do Campo Lacaniano no Brasil foram conse-
quência dessa posição, que repercutiu na questão: o que é se orientar pela 
Escola? Não é se orientar pelo Outro; pelo contrário, orientar-se pela Escola 
aponta para o mesmo sentido Real que aquilo que orienta uma análise. 
Trata-se do ponto que Lacan nomeou “o real em jogo na formação do ana-
lista”;11 foi uma opção de orientação pela intranquilidade, pela ausência de 
definição do “ser do psicanalista”. O centro de uma escola é esse conjunto 
vazio, e o dispositivo do passe preserva esse conjunto vazio, no qual qual-
quer um pode vir depositar/testemunhar do salto pelo silêncio essencial 
que lhe permite sustentar as análises dos outros, sem se embaralhar nas 
demandas de transferência. No meu livro, citei várias vezes essa frase de 
Lacan em que fala dessa “aberração”: o que é essa aberração que é alguém 
que terminou sua análise e que quer se colocar como parceiro para acompa-
nhar pessoas nessa travessia que vai forçosamente encontrar o impasse do 
sujeito-suposto-saber, o silêncio, o exílio, a solidão? O que é essa aberração 

11 “Mas existe um real em jogo na própria formação do psicanalista” (Lacan, 2003, p. 249).
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de alguém querer fazer passar, atravessar alguém naquilo que ele se safou,  
salvou-se, separou-se? Uma Escola de Psicanálise consiste na intranquilida-
de da questão “o que é um analista”, girando em torno desse conjunto vazio 
e da diversidade das “aberrações” que respondem por esta causa enigmáti-
ca: “o real em jogo na formação do analista”.

O cartel participa desse desassossego. Porque um cartel tem esse mesmo 
poder de dissidência e de subversão que o passe, que coloca cada um na 
responsabilidade de ter que dizer, de ter que abrir a boca, ter que construir, 
e não apenas reclamar, clamar. O cartel e o passe são virulentos, não têm 
a mesma propagação quantitativa que o coronavírus, mas têm a virulên-
cia da instalação em uma associação de psicanalistas do Mais-Um, que se 
contrapõe aos mestres grandes ou pequenos que emergem aqui e acolá, se 
achando O Único que sabe ler o Último Lacan. O vírus do passe e do cartel 
que pode elevar um grupo de analistas à dignidade de uma escola poderia 
se escrever na álgebra lacaniana S(A barrado). É um ponto de ignorância 
referido ao limite no saber atribuído ao Outro. Impasse do trabalho de trans-
ferência (a via do sujeito-suposto-saber), ele é a mola da transferência de 
trabalho que fomenta a espiral que permite avançar apesar e graças a esse 
centro vazio, virulento e dissidente.

Portanto, o que motivou minha urgência para transformar esses artigos 
em livro foi a mesma urgência que me fez decidir a apresentar-me no dis-
positivo do passe em 1994: ser passadora de uma experiência tanto pessoal 
quanto “institucional” e que me fez apreender de perto as “condições do 
ato analítico”.

Você pergunta “onde está minha pesquisa hoje?”. Não sei se mudaria mui-
tas coisas no conteúdo do livro hoje, e fico satisfeita e grata que tenha sido 
traduzido em espanhol pela Editora Escabel e em francês pela Editions Nou-
velles du Champ Lacanien.

Minha pesquisa hoje está no campo da clínica: ficar desperta, atenta, 
presente nas análises que conduzo. Atenta ao que está acontecendo com os 
analisantes, para eles se deformarem suficientemente e para eventualmente 
poderem assumir, autorizar-se como psicanalistas. Isso, para mim, continua 
me preocupando e me ocupando. Eu estive por muito tempo envolvida nos 
dispositivos institucionais, no CIG, na Cleag (Comissão Local Epistêmica 
de Acolhimento e Garantia), no Crif. Agora, acho que tem outras pessoas 
cruciais para participarem desses dispositivos; tenho certa confiança nas 
pessoas que estão cuidando dos dispositivos de Escola.
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8) Você considera que o FCL-SP é lugar de (de)formação de psicanalis-
tas? Do que depende a (de)formação do analista?

Dominique: A deformação do analista depende de sua análise, e não de 
uma associação de psicanalistas que garantiria uma formação. A deforma-
ção de um analista, necessária para sua formação, depende do ponto a que 
chegou sua análise, um ponto que ultrapassa, excede e atravessa a crença 
na verdade do seu fantasma ou na potência do sujeito-suposto-saber. Uma 
análise tem que produzir essa passagem para uma solidão sustentável no 
laço tal que permita sustentar o ato analítico. O percurso é longo: primeiro, 
o espanto, a perplexidade desse encontro com os percalços de sua neurose e 
a necessidade de se produzir um sentido; em seguida, a exploração de todos 
os possíveis e inimagináveis sentidos — as elucubrações da neurose — até 
a dedução, a produção dessa solidão absoluta, que é o topar com o impasse 
do sujeito-suposto-saber. Foi isso que Lacan chamou: “o horror de saber”. 
É esse encontro com a solidão que permite sustentar a transferência de um 
outro sem se confundir com a crença do analisante que encarnaria o pró-
prio sujeito-suposto-saber. Lacan (1966/1988, p. 478), desde 1956, deu um 
nome aos analistas que confundiam o lugar onde a neurose do analisante 
os colocava e sua própria pessoa: “as suficiências”. Os problemas do FCL-
-SP são os mesmos que aqueles expostos por Lacan em seu texto “Situação 
da psicanálise em 1956”, que ele propõe como preliminar à “Proposição 
de 1967 sobre o psicanalista de Escola”. Esses textos ditos “institucionais” 
de Lacan são preliminares, obrigatórios para toda entrada no Fórum, mas 
devem ser permanentemente relidos, para interrogarmos nossas práticas de 
grupo a partir dessa orientação ética.

Manter essa posição e disposição diante do horror de saber que é para 
cada um a realização da “profunda insuficiência lógica” da via significante 
para ter acesso ao real de sua ex-sistência constitui, para cada analista, sua 
urgência própria de “passar seu tempo refazendo o seu passe”, como dizia 
Lacan. O FCL-SP escolhe se orientar pela Escola. Não se trata de bandeira 
ou palavra de ordem militar ou militante; trata-se da opção por esse ponto 
de desequilíbrio e transtorno da consideração permanente pelo “real em 
jogo na formação analítica”.

Tem uma proporção enorme de pessoas do Fórum São Paulo que se en-
gajaram no passe — eu já falei sobre isso antes — e têm uma prática de 
cartel formidável. Mas não podemos dormir, temos que estar o tempo in-
teiro renovando os dispositivos, para que nossa disposição não se enrijeça, 
adormeça, esqueça.
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Constatamos uma ressurgência intermitente de “suficiências”. Precisamos 
manter o leme na orientação pelo real, pois é difícil não cair em tentação de 
encobri-lo por algum estratagema epistêmico.

As Formações Clínicas são uma questão muito cara para mim, para a 
extensão e a colocação à prova de nossa competência de transmissão au-
têntica, mas temos que ter um acolhimento prudente e seletivo. Temos uma 
tendência, em São Paulo, de produzir um acolhimento inclusivo de todo 
mundo, no qual convidamos todo mundo a tomar a palavra. Existe uma 
generosidade nas Formações Clínicas de São Paulo de abrir esse campo de 
interrogação do que é a psicanálise para muitos, e, às vezes, perde-se de 
vista o que é um psicanalista para sustentar a prática da psicanálise.

No FCL-SP, já tivemos várias brigas, contestações, rupturas sobre se “é 
democrático ou não é democrático?”. Realmente, não achei nenhum lugar 
tão generoso quanto o FCL-SP, oferecendo um lugar em que cada um que 
queira, na medida de seu avanço na psicanálise, na sua análise, possa tomar 
a palavra. Isso não quer dizer que qualquer um pode dizer qualquer coisa: 
tomar a palavra implica uma presença e uma responsabilidade, não se trata 
de reivindicações egoicas. Atualmente, não tenho participado tanto quanto 
gostaria das reuniões no FCL-SP, mas estou bastante atenta, sentindo-me 
um pouco omissa, mas atenta, se as turbulências de grupo estão produzindo 
ou escamoteando a intranquilidade com a psicanálise.

9) De que modo a literatura — destacamos os autores Marguerite Du-
ras, Maurice Blanchot e Samuel Beckett — contribui e participa de sua 
formação, de sua prática analítica e de sua transmissão?

Dominique: Duras, Blanchot e Beckett são os três primeiros que me aju-
daram, são os meus acompanhantes terapêuticos! Beckett salvou minha 
vida, porque, de repente, com 20 e poucos anos, achei alguém que dizia no 
seu livro O inominável: “não tem como falar, mas vamos continuar falan-
do”. Marguerite Duras também e Maurice Blanchot mais tarde são autores 
que falam “do” impossível, falam a partir do impossível: não é possível 
dizer, mas vamos dizer. Encontrei nesses três autores, quando muito jovem 
ainda, um acolhimento do meu silêncio, da minha solidão, dessa falta de 
palavra para fazer laço com o outro, dessa falta de palavra para dizer o que 
temos de mais singular e fazer valer isso no laço com o outro. É isso que po-
demos chamar de sinthome. A literatura permite esse encontro num texto; 
não é sempre que ocorre, e não é igual para todos, mas produz essa paixão, 
que ilustra tão bem esta famosa frase de André Breton (2019): “Eis que eu 
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tinha me perdido, e de repente alguém vinha me dar notícias de mim”. É 
sempre alguém que dá notícias dessa outra cena, desse lugar extimo de si 
mesmo, seu exílio particular. Meus encontros com Clarice Lispector, Gui-
marães Rosa, Hilda Hilst, Manoel de Barros foram em momentos diferentes 
dessa ordem. Encontramos na literatura coisas que nos ultrapassam. Vou 
usar uma expressão de Marguerite Duras: encontramos na escrita uma lín-
gua que ultrapassa a linguagem. Freud e Lacan falavam disso com palavras 
bem parecidas, dizendo que o artista ultrapassa o psicanalista.

Míriam: O artista antecede a psicanálise ou não espera por ela. Para mim, o 
artista da palavra, ao qual sempre retorno e do qual sempre saio pausada, em 
silêncio, é Rilke. Você poderia comentar algo sobre a voz do poema e o dizer?

Dominique: É sempre um encontro com a voz e o dizer. O dizer é o que 
escapa a toda representação; já a voz, “eco no corpo do fato que haja um 
dizer” (Lacan, 1975-1976), é algo que toma uma forma para cada um. Temos 
uma tendência a mitificar um pouco a voz, mas a voz é mentirosa também, 
é sedutora, ela usa os contornos do dizer, mas dá também alguma notícia, a 
voz é passadora. Tem uma apresentação recente de Colette Soler (2020) so-
bre as Editions Nouvelles du Champ Lacanaien onde ela pergunta: “por que 
escrever?”. Os autores não são “autores”, eles são passadores da psicanálise. 
Lacan fala que passou seu tempo passando o passe. Penso que nós passamos 
o tempo sendo passador. E temos esses encontros com esses passadores da 
sua singularidade, da sua relação peculiar com o Real, e isso é inesquecível.

E para você, Bia, com quem foi seu encontro crucial com a “prática da letra”?
Beatriz: Eu pensei em Clarice Lispector, que é a primeira para mim, e 

também Guimarães Rosa, e na poesia, Manoel de Barros e Fernando Pessoa.
Dominique: Fernando Pessoa! Esqueci de Fernando Pessoa! Meu encontro, 

no Brasil, foi realmente a Clarice e Fernando Pessoa, Manoel de Barros também.
Beatriz: Tem outra escritora que se suicidou, que esqueci o nome… Virgi-

nia Woolf. Os suicidas são uma coisa! Temos vários exemplos na literatura.
Dominique: É, tem essa questão. Não vamos tratar dela aqui, mas a es-

crita não salvou a Clarice, não salvou a Maguerite Duras do alcoolismo, não 
salvou a Virginia Woolf do suicídio.

Beatriz: Tem algo da melancolia que toca esse vazio e transmite um dizer 
pela escrita, mas não salva. A escrita não garante, a literatura é uma forma 
de dizer, é uma escrita, mas não salva.

Dominique: Estou agora estudando de novo Maguerite Duras. Estou fa-
zendo um cartel que solicita outro tipo de escrita diferente do que já fiz. 
Reler Duras escancara que se trata de topar com um impossível de dizer 
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sempre renovado, e talvez essa seja a diferença em uma análise, porque 
tem um momento na análise que, ao topar com o impossível de dizer, de-
duzimos a função desse impossível de dizer como uma marca singular, e 
isso constitui um lastro, um indício de identidade, enquanto, talvez, tenha 
uma loucura nessa procura da palavra melhor para dizer na literatura e em 
não se conformar com a insuficiência da palavra. Na psicanálise, não é que 
nos conformemos, mas nos deformamos [risos], posicionamo-nos a partir 
desse impossível de dizer. Ele é um laço, ele se transforma em um ponto de 
partida de uma posição na vida, não um ponto de fuga. Enfim, essa é outra 
conversa, uma boa conversa, que gostaria de continuar.

10) A necessidade da supervisão também é um tema caro em suas apre-
sentações e escrita. Em um deles: “Exigências de supervisão: necessidade 
e contradição”, você aborda os paradoxos dessa experiência que coloca o 
analista em formação entre o ato de autorizar-se e a busca de autorizar-se 
no Outro. Do lado do supervisor, você enfatizou que o que interessa é 
conseguir “localizar na demanda de supervisão, qualquer que ela seja, o 
desejo de analista e o que faz obstáculo a ele”. Você poderia comentar esses 
paradoxos da supervisão e algo dessa função do supervisor?

Dominique: Quando alguém vem pedir uma supervisão de psicanálise, pa-
rece que tem um pedido de orientação da prática da psicanálise. É aí que 
voltamos ao ponto de partida, pedir uma orientação da prática da psicanálise, 
mas para isso é preciso ter um analista. Nessa posição de supervisor, não 
se está em posição de dizer se você é ou não é analista, não está julgando, 
mas é preciso oferecer um lugar onde a questão vai ser colocada, vai ser 
claramente enunciada: “o que é um psicanalista?”. Quando a pessoa pede 
uma supervisão para orientar sua prática da psicanálise, precisa, no mínimo, 
sair se perguntando o que é um psicanalista, e não o que é a psicanálise ou 
o que é a transferência, a psicose, a interpretação, a neurose, a direção do 
tratamento na neurose. Precisa se perguntar, qualquer que seja o momento 
de seu percurso, mesmo que se encontre longe disso, o que é um psicana-
lista, para poder se virar com o problema encontrado. Os problemas que a 
psicanálise encontra são sempre problemas de manejo da transferência, tanto 
do lado do Outro do saber quanto do lado do objeto atribuído ao analista. Ou 
seja, a questão é o que seria um analista que saberia tratar suficientemen-
te, analiticamente, essa transferência, sem corresponder, sem partilhar, sem 
acumpliciar-se, sem meter os pés pelas mãos, sem se atrapalhar? Uma super-
visão não resolve o caso supervisionado. É preciso se virar, para que as boas 
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perguntas sejam feitas pela própria pessoa através do caso, sobre o que seria 
um analista. Quem poderia acolher a transferência de uma maneira que não 
reproduza a neurose? Esse é o paradoxo com o qual topa o supervisionando. 
O que seria esse lugar vazio, esse lugar esvaziado de paixão, que se chamaria 
o “desejo de analista”? A questão precisa ser produzida de certa forma em 
cada supervisão, não que ela tenha que ser formulada, mas é preciso sair 
suficientemente intranquilo para abrir esse questionamento, que ultrapassa a 
questão da impostura que inquieta muitos. A questão do “desejo de analista” 
surge de diversas formas: “o que estou fazendo?”, “o que é que seria não ficar 
atrapalhado, embaralhado pela sedução desse analisante?”, “o que seria não 
me angustiar pela manipulação transferencial desse outro?”.

Acolho as pessoas em supervisão sem prejulgamento com a indagação: 
“Explica para mim o que você faz”. Responder se isso é ou não é psicanálise 
deve vir do próprio desenrolar da supervisão. Obviamente, isso angustia 
muita gente, que não fica nesse tipo de trabalho, no qual acha mais ques-
tões do que respostas.

Esses momentos em que alguém se arrisca a fazer supervisão são momen-
tos de inquietação muito mais a respeito da posição de analista do que para 
resolver tal ou tal caso. É um momento no qual se precipita uma questão 
para um caso específico, mas que testemunha um questionamento que se 
tem em relação aos outros analisantes, ou seja, diz respeito ao analista. 
Lembrem-se desta frase de Lacan: o analista, para funcionar, precisa ser 
pelo menos dois, um presente no ato e um no après-coup do ato, na sua 
transmissão.12 A supervisão é um dos primeiros lugares que possibilitam 
isso. É o mesmo princípio que está valendo no cartel, no passe e na su-
pervisão: fazer valer no laço a autorização “de si mesmo”. Esse é um dos 
lemes do ensino de Lacan; é a partir desse duplo princípio que ele fundou a 
Escola, inventou o passe, o cartel: a solidão do ato e a necessidade do laço 
com alguns para prestar contas, testemunhar do ato.

Gostei de ter escrito sobre supervisão, porque se fala pouco dela, existe 
certo pudor. Eu tentei, nesse livro, reavaliar o famoso tripé freudiano à luz 
de nossa orientação lacaniana. Quis indagar o quanto a orientação pelo en-
sino de Lacan era compatível com a prática da supervisão.

Beatriz: Na última Assembleia da IF, quando se discutiu a questão das 
nomeações de AME, foi evocada a possibilidade de consultar o supervisor e 
o analista do analista indicado para a função. É sempre algo que me inter-

12 “Il est pourtant indispensable que l’analyste soit au moins deux: l’analyste pour avoir des effets, et 
l’analyste qui ces effets, les théorise” (Lacan, Le séminaire, livre XXII, 10 de dezembro de 1974, inédito).
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roga: perguntar o que ao analista e ao supervisor? Não tenho respostas para 
essa questão, é realmente algo que me interroga.

Dominique: A questão da nomeação dos AME é extremamente complexa 
e delicada, mas extremamente interessante. Não vou me estender, porque 
mereceria horas de conversa. Ela é complexa, porque parece contradizer o 
princípio “O analista se autoriza de si mesmo”, mas também procede da 
exigência para um analista dar conta das “razões da clínica”, ou seja, de 
seu ato, no laço com os outros analistas que uma Escola propõe. Um AME 
precisa ser suficientemente passador da psicanálise na pólis, no Fórum lo-
cal, na comunidade nacional e internacional, já que o título de AME é uma 
distinção da Escola que escolhemos internacional. Em relação à sua interro-
gação, pessoalmente acho complicado perguntar para o (ex-)analista, pois 
o que produz o ato do psicanalista, por definição, ultrapassa, excede o que 
o analisante foi. Por outro lado, dá uma “garantia” mínima para averiguar 
que houve um percurso de análise, embora isso não garanta “de l’analyste”, 
algo que tenha função de analista. Perguntar para o supervisor parece mais 
interessante, porque a supervisão acolhe os efeitos do ato que se produzem 
como efeitos de surpresa.

O supervisor não garante o analista em supervisão; pelo contrário, ele lhe dá 
uma oportunidade de se pôr à prova, se explicando em relação a seu fazer ana-
lítico, para que, eventualmente, emerjam as surpresas do efeito do ato do psi-
canalista. Citei no meu livro um texto de Gabriel Lombardi, no qual enfatizava 
que o analista não tem condição de avaliar a capacidade do ato do analisante; 
justamente quando o analisante se autoriza de si mesmo, ele escapa, é sempre 
uma surpresa, ele se separa. Esse gesto da separação forçosamente escapa ao 
analista, está fora dos cálculos e previsões. Os analisantes que acompanhei no 
seu percurso de análise e que foram fazer o passe produziram sempre um efeito 
de surpresa: o analisante passante ultrapassa, passa o analista. Por isso acho 
que o analista não tem condição de poder julgar se o analisante está à altura do 
ato analítico. Essa é outra longa conversa para deixarmos com alguma reticên-
cia… que em francês diz-se: “pontos de suspensão”.

11) Ao longo desses anos, você tem sustentado seminários em nosso 
meio variando as temáticas. Você poderia nos falar dessa experiência e 
em que medida ela participa de sua pesquisa? Como escolhe o tema para 
o ano? O que mudou no seu modo de transmissão ao longo desses anos?

Dominique: Os temas que escolho são sempre temas prioritários para 
a sustentação da minha clínica, mas são também questões que se articu-
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lam com os temas trabalhados na comunidade de trabalho de Escola. Acho 
importante que os temas escolhidos internacional e nacionalmente sejam 
escolhidos como orientação da pesquisa de cada um, pois é uma maneira 
de se responsabilizar pelo debate e pelo compartilhar da sua pesquisa. Mais 
uma vez, é o princípio do cartel que está em função. Todos os “assuntos” 
interessam à nossa clínica, que não nos poupa de todas as questões possí-
veis e inimagináveis; todas as questões da estruturação do humano, do seu 
sofrimento, do laço com os outros são questões da psicanálise. O que mu-
dou na minha transmissão ao longo desses anos? É um pouco complicado 
falar disso agora, nesses tempos de comunicação pelo “Zoom”, que é ainda 
outra experiência. O que mudou do começo para cá, para mim, é que mais 
e mais estou falando com pessoas que não conheço, não faço ideia de quem 
são. É mais difícil e, ao mesmo tempo, é vitalizador, porque justamente 
se está também no esforço de cativar, interessar, engajar os outros, sendo 
passador da psicanálise, e isso passa por todas as artimanhas da retórica e 
da eloquência. É um exercício interessante, porque me obriga a não falar 
como se todo mundo já soubesse, já tivesse lido todos os seminários de 
Lacan, me força a encontrar outra linguagem. Meu esforço na transmissão 
da psicanálise tem sido tentar parar de falar lacanês, pois vejo que prejudi-
camos muito nossa comunicação com o mundo, confundindo o rigor com 
uma autorreferência constante aos textos de Lacan: tal seminário, tal escri-
to. Estamos falando por dentro; desse modo, é difícil se fazer ouvir, e isso 
está prejudicando a psicanálise. Estou nesse esforço. No começo do ano, fiz 
uma comunicação sobre a liberdade aqui na França, onde tentei não usar 
nenhum significante lacaniano, e foi muito interessante. Em novembro, vou 
fazer uma conferência sobre o sintoma em um hospital e também vou tentar 
não falar lacanês. Acho que esse seria realmente o objetivo de minha pes-
quisa atual: falar dessas coisas complicadas, mas de uma maneira audível. 
Tenho encontrado essa exigência também nos trabalhos de supervisão de 
equipes no hospital, que estou fazendo atualmente.

Míriam: É um esforço muito interessante, porque abre a comunicação e 
a deixa mais próxima da experiência; o jargão pode ser também uma forma 
de proteção. Você diz, então, de um caminho que se faz primeiro no sentido 
de se apropriar do vocabulário lacaniano, não sem esforço, e outro inverso, 
no qual se pode deixá-lo cair?

Dominique: Estou fazendo essa experiência agora no meu trabalho de 
cartel sobre Marguerite Duras, pois me pergunto com quem estou falando. 
Reli uns textos sobre Duras que eu gostava muito, sobre desejo e repetição, 
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o amor, a prática da letra etc., mas para quem isso poderia ter interesse fora 
dos lacanianos? No meu livro, coloquei uma nota de rodapé cada vez que 
eu usava os significantes lacanianos: cartel, sinthome, passe etc. Eu sabia 
que meu livro não seria lido por muitos, eu não tinha essa pretensão, mas, 
se alguém se interessar, poderá achar lá o que é um cartel, um sinthome; é 
uma maneira de acolher.

Qual é meu objetivo de pesquisa para os próximos anos? Falar melhor 
dessa paixão que é a psicanálise e da minha orientação pelo ensino de La-
can, dizer melhor de uma maneira que interesse, que comunique, a partir 
desse incomunicável. Quero ser passadora da potência transformadora do 
discurso analítico.

Míriam: Nesse sentido, os poetas também nos ajudam. Eu me surpreen-
do como eles conseguem produzir esse efeito de furo no uso da palavra. A 
função poética é um tema que me interessa bastante para pensar os modos 
de interpretação.

Dominique: Voltamos à questão da tensão entre formalização e transmis-
são. Trata-se de não se perder nas narrativas, nem numa língua morta que 
ficaria repetindo os conceitos de Lacan. Então, podemos ser mais poetas 
— com uma transmissão da psicanálise mais poemática? Como produzir, na 
nossa transmissão, algo do poema, no sentido evocado por Lacan? Como 
não ter a língua travada pelo excesso de reverências ao dogma e de soltar a 
lalíngua? Falar mais do que a boca, como costumo dizer, ou seja, Dizer mais 
do que a fala. Transmitir a partir disso.

12) O período obrigatório de quarentena impôs uma revolução nos mo-
dos de atendimento. Antes praticado de modo velado, hoje o atendimen-
to remoto é abertamente praticado e passou ao campo do discurso e do 
debate. Quais as questões, seus desafios e limites em relação ao setting 
tradicional? Como pensar aí uma “passagem ao divã”?

Dominique: “Antigamente”, era um tipo de transgressão ao setting laca-
niano. Pelo fato de eu estar vivendo na França na maior parte do ano ago-
ra, comecei a praticar o atendimento pelo WhatsApp, mas não com todos, 
com algumas pessoas não sem certo constrangimento. Eu fazia atendimen-
tos remoto especialmente com as pessoas que estavam precisando de mais 
atenção, mais permanência, mais frequência. O fato de as pessoas não se 
deslocarem, de as sessões acontecerem na intimidade da casa, nos inters-
tícios da vida quotidiana, não produz esse deslocamento providencial para 
o acesso à Outra cena. Tinha certa crítica a priori, mas me surpreendi com 
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diversos acontecimentos psicanalíticos produzidos nesse âmbito; sacadas, 
reviravoltas, descontinuidades. Não consigo ter uma regra nesse dispositivo 
de atendimento remoto: “tem que ser por vídeo, não tem que ser por ví-
deo”. Esse talvez seja o interesse analítico para mim nessa questão, porque 
realmente não dá para ter uma rotina, não se está trancado em certezas e 
hábitos, não se tem uma burocracia ainda. Cada vez é um acontecimento, 
cada vez eu me sinto mais responsável que a sessão de análise seja produzi-
da como acontecimento, e não como uma hora marcada burocraticamente. 
Eu me surpreendi ao ver se produzir uma passagem à análise nessa situação 
e de deixar o vídeo, porque o vídeo dava mais presença do silêncio, da an-
gústia. Quanto à passagem ao divã, não é uma questão de setting, mas de 
discurso. É uma questão de disposição para um discurso que inclui o Outro 
como barrado, o enigma do Outro barrado.

13) E, por fim, Dominique, como você avalia essa experiência de 20 anos 
do FCL-SP? Qual o balanço? E quais seriam as perspectivas, os problemas 
cruciais para a psicanálise e para o Campo Lacaniano na atualidade? Qual 
o essencial dessa jornada apaixonada e apaixonante pela psicanálise?

Dominique: O problema crucial para a psicanálise é que a psicanálise 
ainda continue atual. Como assegurar a manutenção e a permanência da 
psicanálise na atualidade, suportando um discurso inconfundível, que não 
pode se confundir com os lugares comuns da atualidade? Os problemas 
cruciais da psicanálise são as vias de manutenção da sua subversão no 
mundo, andando não na contramão, mas no acostamento, como um contra-
ponto; a psicanálise não pode se confundir com o discurso corrente, que se 
chama o discurso do capitalismo. Ela tem que continuar como uma voz no 
contraponto do barulho do mundo, ou seja, como uma modulação musical 
que sublinha, destaca e surpreende na margem. Para mim, é esta a função 
política da psicanálise: sua subversão aos lugares comuns do mundo, quais-
quer que sejam eles, mesmo os discursos politicamente corretos, evidente-
mente os discursos politicamente incorretos também, e interrogando esses 
discursos. Isso faz voltar à questão do que é a implicação política da psica-
nálise. Em particular, aborda o problema das políticas identitárias. Foi uma 
questão que me foi colocada no meu último seminário. Estava falando de 
identidade, referindo-me à identidade sintomal de cada um, à singularidade 
sintomal. A subversão da psicanálise na atualidade, sua responsabilidade 
política consiste em manter sua possibilidade para que seja viável o acesso à 
singularidade da identidade de cada um. Quando se fala em identidades/po-
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líticas identitárias, fala-se de novo de um grupo, de uma pequena diferença 
que junta alguns poucos. A questão das identidades, nesse ponto de vista, 
é uma questão sociológica e da política do mundo, enquanto a psicanálise 
precisa cuidar dessa identidade singular, sintomal de cada um.

O problema crucial da psicanálise, na atualidade, é, portanto, cuidar do 
que é um psicanalista. Pois um psicanalista é alguém capaz de sustentar 
uma psicanálise, de modo que ela possa deformar suficientemente as neu-
roses das pessoas, para que elas extraiam da neurose a sua identidade sub-
versiva e dissidente e façam valer politicamente isso. O sentido do meu se-
minário desse ano é esse. O sinthome é que cada um extraia de sua neurose 
a singularidade que lhe permita sustentar sua singularidade no laço com 
o outro no mundo, que lhe permita sustentar suficientemente sua posição 
política, de resistência ao “Todos”.

Lamentamos que muita gente esteja se afastando do Fórum; parece que 
algumas turbulências afetivas fizeram perder a movimentação que o Fó-
rum havia criado com um estilo próprio de debates e contraposições que 
possibilitavam bons encontros. Constatamos que alguns têm dificuldade 
para validar essas singularidades sintomais no laço dentro do próprio Fó-
rum. Portanto, minha esperança para o Fórum, para os próximos anos, é 
justamente que essas singularidades consigam se entrelaçar, mas de uma 
maneira mais interessante, mais rica, mais atrevida, sem medo do embate 
(encontro) com o Outro e sua alteridade fundamental, tão difícil de en-
carar pela via do discurso comum. Lamento a saída de algumas pessoas 
fundamentais para a manutenção da diversidade, da diferença, do estran-
geiro; lamento o afastamento de outros. É essa minha preocupação no que 
está acontecendo atualmente; poderíamos nos beneficiar melhor dessas 
posições únicas de cada um. Então talvez tenhamos que inventar um dis-
positivo para que isso seja possível.
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A pisa e o lagar. 
Vinte anos do FCL-SP
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“O segredo dos melhores vinhos do Douro está nos calcanhares humanos 
que extraem corpo, sabor e longevidade à bebida” — esse é o texto que 
inicia o artigo publicado na revista Adega (Copello, 2008), do qual partimos 
para fazermos o convite para a comemoração dos 20 anos de atividade do 
Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo (FCL-SP).

Podemos arriscar a dizer que o segredo da longevidade de nossa instituição 
se deve ao trabalho de muitos, que concederam — e ainda concedem — a 
honra de seu tempo, que emprestaram — e ainda emprestam — seu corpo 
e sua voz para cuidarem de sua própria formação — posto que esta é per-
manente — e da formação daqueles que se aproximam da psicanálise por 
meio de nossas diversas atividades, tais como módulos, seminários, cartéis, 
redes e jornadas.

Para fazer alguns vinhos, tal como um Porto Vintage, são necessários a 
pisa, prática que remonta à Roma Antiga, e um lagar, um espaço, um tanque 
baixo e retangular, de tamanho e materiais variáveis. “A pisa é trabalhosa e 
dispendiosa, pois necessita de muita mão de obra, assim, é reservada ape-
nas aos melhores vinhos”, diz o autor Marcelo Copello (2008), e, “quanto 
mais intenso e demorado este ato de espremer as uvas, mais cores e sabores 
trará ao vinho, e, para que o vinho seja escuro e encorpado, ele precisa ser 
produzido num lagar”.

Por quê? O artigo explica:

O calcanhar humano, ao pressionar as uvas contra o chão áspero de 
granito, proporciona um elevadíssimo nível de extração, não apenas 
de cor, mas também de outros componentes e ácidos, tão necessários 
ao corpo, sabor e longevidade do vinho. Uma prensa, se usada para 
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tentar extrair tanto do mosto, poderia extrair também gostos amargos, 
herbáceos, ou outros paladares, indesejados ao vinho. Para conseguir 
isto não há nada melhor que o lagar tradicional. (Copello, 2008)

Matéria, tempo e espaço são necessários à produção de um vinho de 
qualidade. A prática da psicanálise e a formação do psicanalista também 
levam tempo, exigem um espaço e são dispendiosos. É preciso colocar o 
corpo. Nos consultórios — “nosso lagar”, na direção do tratamento e com 
o ato analítico —, podemos reconhecer e “extrair” o desejo do analista. No 
Fórum, em “pisas” constantes, os problemas cruciais da psicanálise podem 
ser abordados e tratados.

Fizemos algumas colheitas desse processo, ao longo do ano comemora-
tivo de 2019, em diversas “pisas” criadas para esse fim. Agora, caro leitor, 
você tem em mãos variadas produções, frutos do longo processo de for-
mação permanente para todos que participam do Fórum — alguns colegas, 
presentes desde o início, tratando da orientação para a e pela Escola.

Referência
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No percurso do ser analista, diferentemente de outros percursos de forma-
ção, o título e os mestres, reguladores importantes para indicar a conclusão 
de um caminho, dizem pouco, porque quem pode dizer dessa passagem é 
o próprio analisante. Ele é ainda responsável por transmitir o que apreen-
deu de sua experiência de análise. Proposta instigante e ao mesmo tempo 
impossível, como já dizia Freud, referindo-se à difícil tarefa desses ofícios, 
como o educar, o governar e o psicanalisar.

Trata-se do real, esse que se opõe ao sentido. Lacan diz: “O real é o im-
possível”, como aquele que “não cessa de não se escrever”. Assim, como 
transmiti-lo? Levando-se em conta que há transmissão justamente quando 
se escuta algo que se escreveu. Paradoxo colocado, que nos faz ver por que 
o trabalho do analista, pelo menos sob certos aspectos, é impossível.

•

Parti desse título jocoso, brincadeira com a língua e com nossa situação 
atual, de tantas lives, que falam para um coletivo, falas para alcançar o outro 
ou simplesmente falas que precisam falar? Para alusão ao (a)live, proposta 
da diferença radical, do singular, da fala com uma direção de formação (de-
formação),1 como tratamento para o mal-estar, reforçando a importância da 
formação do analista como problema crucial para nós, analistas, ocupados 
em manter viva a psicanálise.

Não que ela esteja correndo risco de vida, mas deixá-la viva era o cuidado 
freudiano, desde sua invenção, e reiterado muitas vezes por Lacan ao longo 
de seus seminários e escritos. Desde “A coisa freudiana ou sentido do retor-
no a Freud em psicanálise”, Lacan (1956/1998) relembra que “o sentido de 
um retorno a Freud é um retorno ao sentido de Freud”, sentido que pode ser 
comunicado a qualquer um, porque, mesmo dirigido a todos, cada um es-
tará interessado — e basta uma palavra para senti-lo: a descoberta de Freud 
questiona a verdade, e não há ninguém que não seja pessoalmente afetado 
pela verdade. Cada um vai topar com algo que ultrapassa um conceito ou 
um tema, capturado pelo dizer, e não pelo dito (Lacan, 1956/1998, p. 405).

Essa faísca do dizer, podemos dizer, “o possível” no impossível da transmissão.
Seria então a análise um percurso causado pela presença do (a)live, do 

ato, ou ainda pela presença do analista, presença do objeto (a), que traz a 
estrutura de corte na presença, causa da transferência?

1 Nome dado por Dominique Fingermann em seu livro A (de)formação do psicanalista: as con-
dições do ato psicanalítico (São Paulo: Escuta, 2016).
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Esse (a) encoberto pelo sujeito na live,2 e na life, podemos avistá-lo ao 
longo do percurso de uma análise, desejando saber algo do mal-estar. Sa-
bemos dele quando o que aparece surpreende! Como diz Lispector em: A 
paixão segundo G.H., “o que vi lá não é organizável”. Não é da ordem do 
sentido e não é possível chegar até aí sem a intervenção do analista. “Não 
basta o analista sustentar a transferência, mas há que exercer esse corte, 
algo que põe um ponto de basta, de separação, e que faz emergir o signifi-
cante irredutível” (Izcovich, 2016, pp. 84-85).

A análise é uma forma de se separar do outro, um lugar de passagem para 
esse sujeito marcado, desde sua origem, pela cola e pela alienação; “se nos 
alienamos ao discurso analítico, é para realizar a separação com os signifi-
cantes que vem do Outro” (Izcovich, 2016, p. 72). A separação produz um 
espaço entre o sujeito e o Outro, uma falta irredutível, e que a análise não 
terá como alvo preenchê-la. O real está aí, na forma de não organizável, 
permitido em uma análise a partir do corte que produz um intervalo na ca-
deia significante, uma descontinuidade onde antes havia nova produção de 
sentido a cada fala. Fala que não para até esse corte, que faz uma diferença 
no caminhar do sujeito.

A descoberta é que a palavra não faz sentido, apesar do dicionário, como 
diz Lacan na Terceira:

Houve um linguista que insistiu bastante sobre o fato de que o fone-
ma, isso nunca faz sentido. O chato é que também a palavra não faz 
sentido, apesar do dicionário. Eu garanto que, numa frase, se possa 
fazer com que qualquer palavra venha dizer qualquer sentido. Então, 
se podemos fazer com que qualquer palavra venha dizer qualquer 
sentido, onde parar na frase? Onde encontrar a unidade elemento? 
(Lacan, 1974/2002, p. 21)

O que faz parar o sujeito de confiar nas palavras? Separá-las de seu sen-
tido? Desfazê-las de sentido é ser surpreendido com o estranhamento ou 
mesmo com o horror do que resta, do vazio, ou estar diante do vazio faz 
o sujeito se soltar do sentido das palavras? Como ir adiante, desfazendo-se 
da ideia que nos é tão cara, a palavra? Ela sempre tão impetuosa e cheia de 
si. Não deixa de acusar um abalo no sujeito, como bem traduz Valter Hugo 
Mae em seu livro A desumanização:

2 Brinco com as palavras em inglês live, que significa ao vivo, life, vida, e alive, vivo, e escrevo 
(a)live, para sugerir aí a presença do objeto a.
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De saber que as palavras não são nada. Deviam ser eliminadas. Nada 
do que possamos dizer alude ao que no mundo é. Com trinta e duas 
letras num alfabeto não criamos mais do que objetos equivalentes 
entre si, todos irmanados na sua ilusão. As letras da palavra cavalo 
não galopam, nem as do fogo bruxuleiam (Mae, 2017, p. 42)

Se a palavra não diz, então o que se ouve do que se diz?
Algo de uma transmissão, quando se pode avistar a falta, buraco freudiano, 

causador de mal-estar na civilização, quando se pode escutar além da palavra.
Podemos lembrar também a anedota, ou não, de Freud dizendo a Jung, 

quando ambos, convidados da universidade de Clark, avistaram o porto 
de Nova York e a estátua da liberdade: “eles não sabem que lhes estamos 
trazendo a peste” (Lacan, 1956/1998, p. 404).

Há transmissão da peste, pelo dizer, que faz a psicanálise viva. Permite 
abrir um espaço que desarranja o falasser, ou o rearranja a partir do furo e 
o põe a falar.

Há transmissão quando se escuta algo que se escreveu. Só há no singular, 
quando Um se descola do Todo e do Outro. E pode dizer algo dessa passa-
gem de analisante a analista. Há transmissão, quando, ao dizer, escuta-se 
o que se disse, como na passagem do “Há na lista, de um coletivo, para Há 
analista no singular”; isso mostra que algo se escreveu. Isso surpreende.

Isso fala ou algo fala nesse, e aquele que escuta, que vem no lugar do 
analista, não é aquele que escuta o sujeito, mas aquele que escuta o “isso 
fala” no sujeito.

Lacan “atua” nesse acordar o outro, ao longo de seus seminários, e, na li-
nha da coisa freudiana, prega peças. Quase uma extensão daquilo proposto 
para ser feito no divã, na medida do possível. Não sem ter passado por ele.

O analista sabe algo disso, de sua deformação, e pode recuar das palavras 
ditas para deixar transparecer a solidão. É da posição do analista de deje-
to(a), produzido pela sua solidão de ser (de sua existência), que deixa para 
o outro a abertura do entre, entre palavras, espaços vazios, que um pode 
parar as palavras ditas para ver a solidão.

Lugar do poeta, que sabe dizer e nos faz estremecer ao brincar com a 
língua, supondo alíngua.

•

Nesse fórum de conversa (FCL-SP), convidada pela Comissão de Cartel, 
participei de uma conversa, no módulo de transmissão, sobre a Jornada de 
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Cartéis de 1975, bom ensinamento nessa direção de pensar a formação do 
analista, em que Lacan convoca as pessoas a darem seus testemunhos sobre 
o funcionamento do cartel e em relação à função do “mais um”, orientado-
res da escola, o passe e o cartel, dois dispositivos furados, que dão notícia 
de que a escola está funcionando, por isso importantes.

Se houve/ouve-se uma transmissão.
Como seguir um percurso que possibilite a experiência do fazer escola, o 

que teria o psicanalista com isso? Um saber fazer com o inconsciente? Cer-
tamente, não procurando o sentido das palavras, mas no sentido do analista 
que faz parar e opera a separação do Outro.

É necessário, então, retomar a pergunta possível: o que é o psicanalista? 
Além de produto de uma análise, aquele que pode transmitir, a partir da 
descoberta da solidão de sua existência, vazio, fazendo laço ou já enlaçado 
na escola, para dividir essa descoberta causada no fim. Pode-se dizer, fazer 
algo com o incurável.

No mesmo processo dialético, o trabalho em cartel é fundamental nesse 
caminho de se tornar analista, análise primeiro e práxis depois. Uma ne-
cessidade, forma de entrada na escola, como proposto na Ata de Fundação, 
e, por outro lado, um trabalho que evoca aquele das Danaides — “Da mi-
tologia grega: irmãs condenadas pelos deuses, por haver assassinado seus 
maridos na noite de núpcias, cujo castigo era eternamente encher de água 
um barril furado” (Lacan, 1975, p. 78) —, tentar encher o vazio, a falta. 
Trabalho impossível.

Essa Jornada de Cartéis, de 1975, 11 anos depois da Ata de Fundação, 
demonstra como o cartel continua sendo proposto e ainda não constituído. 
Os participantes parecem desafiados e bastante intrigados com a questão da 
“mais uma”, como chamam o “mais um”, todos conversando “sem saber” 
sobre essa função, que vai se aproximando da questão da função analítica, 
com um cuidado em como encontrar nesse trabalho a mesma estrutura do 
trabalho analítico, ou seja, que a estrutura do inconsciente seja mantida.

O saber do analista é um saber não todo, que não se completa; no entan-
to, é um saber compartilhado (por isso da transmissão), sobre a sucessão 
das séries — em relação a 1 analista, haverá sempre um outro, “um mais 
1”. Se há dois, haverá 1 terceiro; nesse momento haverá 4. Quanto à pre-
sença, sempre haverá um que está presente a mais, e essa presença seria 
a presença daquele que sustenta, no trabalho do grupo, o desejo do outro, 
que depõe as armas fálicas que sustente com isso o seu desejo de analista 
— que haja análise.
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A diferença entre o “um a mais” e o “mais um” faz eco com a fórmula 
“não existe Outro do Outro”, em que ele detém qualquer relação infinita. 
Não se responde no lugar do Outro. Nesse sentido, a importância do corte.

Só podemos nos reconhecer como humanos pelo outro, e só saímos desse 
lugar pelo coletivo, lembrando dos três prisioneiros, que Lacan traz, basea-
do na peça de Sartre Entre quatro paredes, do que conclui que esse grupinho 
de três é uma espécie de fórmula mínima de coletividade, que aponta para 
a humanidade; não há saída do inferno se não for coletiva.

Ficam marcadas a importância do grupo e a eficiência dos cartéis para 
chegar como laço social diferente de um agrupamento comandado pela figu-
ra do chefe. Nesse ponto é inovador, um ato, já que nenhuma sociedade está 
organizada sobre essa base. Assim, um pequeno agrupamento diferente de 
outros grupos, que seja a porta de entrada para a escola, proposta de Lacan, 
que se entre na escola não a título individual, mas a título de cartel.

É importante que essa “uma a mais” se sustente no objeto do desejo e, ao 
mesmo tempo, no Um que existe, no sentido do existe Um (il Y a de l’un).

Uma relação que pode se soltar, cada um amarrado com seu próprio tra-
balho, podendo se separar dos outros.

O “mais um” parece também ser a palavra que mantém o enigma, única 
grifada no texto. Se existe um “a mais” nesse grupo, é “o mais” do teorema 
iminente, quero dizer aquele que não está escrito ainda, mas está a ponto 
de sê-lo. “É importante o teorema iminente que está aqui sobre o tear, no 
meio do trabalho, ou seja, aquilo que vai daqui a pouco, se a sorte lhe sor-
rir, entrelaçar uma palavra errante, pontuar associações livres e curiosas, à 
espera” (Lacan, 1975, p. 102).

É importante ressaltar que essa “mais uma” unidade de saber que se 
coloca, nada sabida, faz um buraco e marca uma ausência, que fura. Isso 
para pensar na função do resto no grupo, ou seja, aprofundar a função de 
resto desse “mais um”, o mais próximo possível do ponto pelo qual o real 
vai se insinuar para o grupo (Lacan, 1975, p. 104). E a mais uma pessoa 
que compõe o cartel é uma pessoa presente e desconhecida, causando 
estranheza e angústia.

Nesse texto, Lacan se pergunta o que é análise, o que é angústia e, em se-
guida, o que é sintoma, o número três que insiste ao longo do escrito: “meu 
dizer consiste nesse Real, que é isso em que o três insiste, insiste a ponto 
de ser marcado na língua” (Lacan, 1975, p. 104), assim como a definição de 
cartel na Ata de Fundação, comporta certas (3) características:
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1. O cartel é o lugar e compromisso com a Escola Freudiana.
2. O cartel deve sustentar um trabalho de elaboração, que, como traba-

lho crítico, concerne, me parece, ao saber do analista, por um lado, e 
à própria experiência analítica.

3. Enfim, o cartel tem uma estrutura bem-definida.

E vai sugerir, na sessão de encerramento, momento de concluir, que pre-
cisa ao menos três para que isso seja um buraco em turbilhão. O que fazer 
como analista? Se não é esburacar o simbólico, se haver com os buracos do 
corpo imaginário, e com o real, “se esse buraco não é pelo menos triplo, não 
vejo como poderíamos sustentar nossa técnica, que se refere essencialmente 
a algo triplo, e que sugere um buraco triplo” (Lacan, 1975, p. 104).

Lacan identifica o buraco com a topologia, que não se concebe sem esse 
nó. E que, seja qual for seu aspecto de nó, está no real e no mental, primeira 
vez que conjuga o mental com o real, nesse ponto no Seminário 21.

Fui surpreendida, neste mesmo texto, pela frase “não seria uma maneira 
ruim de enfrentar o que se chama vida, a de considerá-la como parasita?” 
(Lacan, 1975, p. 117), que me faz estremecer. Lacan localiza a vida de modo 
topologicamente no nó borromeano e diz: “por que eu escrevi no nível do 
círculo do real a palavra vida? Da vida não sabemos mais nada” (Lacan, 
1975, p. 117).

Lembra-nos do buraco, como aquele que traz a peste; justamente, o psi-
canalista pode saber do buraco, brecha, parasita, cadáver, como algo do 
humano. Mas em um cenário no qual o furo é facilmente tampado e ganha 
consistência pelas palavras.

Ele diz que atolamos na ideia de vida, e que, se não tivesse o cadáver, o 
“corps”, o que nos faria a ligação entre a vida e a morte?

E conclui: “É justamente isso que nos diz o que é vida, o parasita, de algo 
que só se concebe como buraco, é inclusive ao redor disso que o real se tor-
na cíclico, e que se pode querer que seja nessa ‘cabana’ que a vida parasite. 
Daí tudo se desenrola” (Lacan, 1975, p. 116). 

Como no filme Parasita (não por acaso), que mostra a discrepância entre 
a mansão e o sótão, a fartura e a fome, duas famílias vivendo um contraste 
claro e bem-substancializado, cada um com características bem-colocadas, 
até que vão se misturando e causando angústia, porque vão ficando esva-
ziadas dessa substância do que são, acreditando em seu sintoma, até a cena 
do motorista, da família de baixo, que sai rastejando na mansão para não 
ser vista e aos poucos vai aparecendo isso do humano, o parasita.
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Os sujeitos, no filme, ficam esvaziados, e não suas palavras; estas vão 
sendo silenciadas, e não podem ser paradas. Fim de um percurso, Life.

Um desamarra-se.
Quando Há analista, há ainda, mais ainda, o desumano, que é visto no 

fim de um percurso, a partir do buraco, do entre. “Isso que parece ser é sem-
pre des-ser, o ser e sua negação são exatamente a mesma coisa, é necessário 
o buraco que mantenha o todo em conjunto (RSI)” (Lacan, 1975, p. 118).

Nosso saber, não saber sobre o entre, caminha a conta-gotas; não se chega 
com pressa, é construído em um longo percurso, para onde há sintomas 
que não se reduzem. Seria a psicanálise um deles, um sintoma, um sintoma 
social? Sintoma (a)live?

Aquilo que deixa viva a coisa freudiana, que tem grande relação com o 
inconsciente, a peste.
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Oposição ao abuso do Um1

Beatriz Helena Martins de Almeida
1 Comunicação apresentada na Jornada de Abertura das atividades do FCL-SP, em 16 de mar-
ço de 2019.
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Na Carta da Internacional de Fóruns (IF), declara-se que:

Após a crise de 1998 na AMP, os fóruns se propõem a uma contraex-
periência. Nascidos de uma oposição ao abuso do Um na psicanálise, 
eles visam a uma alternativa institucional orientada pelos ensina-
mentos de Sigmund Freud e de Jacques Lacan.

É por essa via que escolhi escrever minha breve comunicação para esta mesa, 
que propõe abordar os problemas cruciais da psicanálise no ano comemorativo 
de 20 anos do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo (FCL-SP).

Oposição ao abuso do Um: o tema continua atual e ainda se apresenta 
como um dos problemas cruciais da psicanálise. Em parte porque o totalita-
rismo, o fascismo e o populismo são versões do Um da exceção e ameaçam 
o avanço da psicanálise no mundo. E em parte devido às manifestações 
narcísicas que subsistem nos grupos.

Advertido, Lacan propôs o cartel e o passe como órgãos de base da Esco-
la, para a transmissão e para o avanço da psicanálise, na medida em que 
incluem o Real, que vetoriza do Um (da exceção) ao “há do um”.

Cito Lacan (1967/2003a, p. 248), na “Proposição de 1967”:

O psicanalista só se autoriza de si mesmo (…). Isso não impede que 
a Escola garanta que um analista depende de sua formação. (…) 
Mas existe um real em jogo na própria formação do psicanalista. 
Afirmamos que as sociedades existentes fundam-se nesse real. (…) 
Esse real provoca seu próprio desconhecimento, ou até produz sua 
negação sistemática.

Reconhecer no um a um o traço singular de cada um em seu estilo e o “au-
torizar-se de si mesmo” não significa que qualquer um seja analista. Assim, 
bem longe da opção pelo “vale tudo”, o cartel e o passe são os órgãos de 
base da Escola, para a qual o Fórum se orienta. Orientação essa que marca 
os 20 anos da contraexperiência do Campo Lacaniano.

Em “Alocução sobre o ensino”, Lacan (1970/2003b, p. 302) diz: “Que algo 
seja para vocês (…) um ensino não significa que com ele vocês tenham 
aprendido alguma coisa, que dele resulte um saber. (…) pode ser que o 
ensino seja feito para estabelecer uma barreira ao saber.”

Sobre o cartel, mais especificamente sobre a função do mais-um, escolhi 
uma citação de Jimenez et al. (1994, p. 141):
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Aqui na posição de S1, se coloca alguém que, conhecendo a arma-
dilha narcísica que implica ocupar esse lugar, sabe também da es-
sência radicalmente simbólica desse significante, que é assinalar a 
falta. Essa essência simbólica está sublinhada nos cartéis pelas leis 
de revezamento e do tempo limitado que acentuam a impossibilida-
de da colagem imaginária. Assim, o mais-um deve se diferenciar do 
líder, sabendo que, por ocupar o lugar do S1, o líder é aquilo que 
os outros integrantes estão esperando de alguma forma. Tal como 
o líder, o mais-um age e mantém a coesão do grupo mas, diferen-
temente daquele, o mais-um, manifestando a essência simbólica do 
S1, aponta para a diferença absoluta dos trabalhos individuais. Como 
S1, o mais-um age permitindo a cópula efetiva do sujeito com o sa-
ber, agora literalmente falando, cópula que por ser impossível acorda 
sempre o desejo de saber.

Eu acrescentaria à citação de Jimenez a dimensão de traço unário pre-
sente no S1, que remete ao único da singularidade. Para além da essência 
simbólica, convoca algo que toca o real em jogo na formação do analista. 
Assim, a função do mais-um visa a garantir não a correspondência dos 
trabalhos à demanda de um mestre, mas, ao contrário, a produção singular 
de cada um.

Freud (1921/2011), em “Psicologia das massas e análise do eu”, advertiu 
a respeito dos fenômenos de grupo. No grupo, o sujeito se identifica a seus 
semelhantes (eu ideal) diante da aprovação ou do amor de um líder (Ideal 
de eu) e hostiliza todos que se apresentam como não pertencentes ao grupo. 
É o que chamamos de “narcisismo das pequenas diferenças”, que engendra 
rivalidade, intolerância e segregação. A fim de evitar os efeitos de cola ine-
rentes aos grupos e fazer obstáculo ao risco sempre iminente de retorno ao 
Um, Lacan postulou dois princípios para o funcionamento dos cartéis como 
órgão de base de sua Escola: a permutação e a dissolução.

Sobre o passe, escolhi uma citação de Thamer (2018, p. 280), em que ela 
diz: “É por isso que considero que uma das questões cruciais da psicanálise 
é, justamente, o que fará o analisante com esse hiato existente entre o que 
o dispositivo analítico lhe proporcionou e o que lhe foi impossível obter.”

Thamer (2018, p. 184) localiza a conclusão de uma análise quando o su-
jeito “não [busca] mais se representar junto ao significante de seu lapso (…) 
podendo relegá-lo ao real fora de sentido”, e situa aí “a finalização do luto 
de um furo no saber”. A autora pontua que “o sujeito sabe (…) o suficiente 
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para concluir. Isso acarreta uma reorganização dos gozos, pois permite ao 
sujeito concluir que existe um gozo opaco que a análise não poderá eliminar 
(…) que o excede e afeta seu corpo (…) e ele saberá se virar com isso”.

Sobre a repercussão do passe na Escola, Thamer (2018, p. 185) conclui que:

O mínimo que podemos dizer é que o passe provoca um desassos-
sego no conjunto da comunidade, um desassossego cujo objetivo é 
nos impulsionar ao trabalho, impedindo que a rotina se cristalize em 
certezas que nos afastem da singularidade de cada caso, que traz 
sempre um saber novo. No âmbito da escola, a função do AE é tentar 
manter no centro esse furo no saber, que, às vezes, perturba. (…) 
Trata-se de uma aposta coletiva, que não nos deixa esquecer que “há 
um real em jogo na própria formação do psicanalista”, e que esse 
real, como nos alertou Lacan (1967), “provoca seu próprio desco-
nhecimento, ou até produz sua negação sistemática”. A existência de 
um furo no saber não significa que devamos nos enveredar por uma 
apologia do “não saber”, contra a qual Lacan, aliás, se indignou. 
Trata-se, antes, do que temos a saber, a tentar saber.

O passe não funciona a partir de mecanismos standards e mantém a seu 
redor certo mistério e certo desconforto. É um dispositivo que mantém aber-
ta a questão e por suas falhas não permite o fechamento entrópico em que 
se poderia alcançar A Resposta acerca do que é o analista.

O passe insiste em buscar a diferença radical de cada experiência, como 
cada um fez essa travessia e pôde extrair algo que cinja o Real e anime o 
desejo de analista em seu estilo ancorado no traço, e não no Ideal.

Vinte anos em torno do passe. Não cessar de passar o passe, por quê? Por-
que cada análise é única, é singular, é da ordem do um, mais-um, mais-um, 
daí a variedade de seus esparsos disparatados.2

O passe e o cartel garantem a diferença. E dão lugar ao heteros.
Manter aberta a questão sobre o que é um analista e fazer passar um dizer 

que faça laço. Eis um problema crucial, que desafia e deve animar nossa 
comunidade nos cartéis, nas diversas comissões, nos módulos, nos seminá-
rios, nas redes, nos dispositivos que sustentam a transmissão da psicanálise 
e orientam ao passe.

2 Expressão utilizada por Lacan no texto “Prefácio à edição inglesa do Seminário 11” (1976).
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Agradeço o convite para participar desta mesa, pois mais uma vez me in-
terroguei sobre o que quer dizer isto em que tanto insistimos: que os fóruns 
não são Escola, mas se orientam em direção a uma Escola.

Resolvi nomear esta minha participação “Efeitos d’Escola”. Há um tempo, 
escrevi um texto que nomeei “(Des)enlace d’Escola”,1 no qual me interroga-
va sobre qual o tipo de laço possível entre analistas. Eu partia do seguinte 
comentário de Lacan:

Minha empreitada parece desesperada porque é impossível aos psi-
canalistas formarem um grupo. No entanto, o discurso psicanalítico 
(esse é meu desbravamento) é justamente aquele que pode fundar 
um laço social purgado de qualquer necessidade de grupo. (Lacan, 
1972/2003, p. 475)

Sabemos que a aposta do discurso analítico é de que seus efeitos sejam 
singulares, um a um, e, por isso mesmo, levaria a um laço que se sustentaria 
não mais pela identificação às insígnias do Outro. No entanto, lembrando 
que Lacan propôs sua Escola para que a psicanálise se sustentasse na pólis e 
desse lugar à formação dos analistas, como sustentar a tensão entre a inten-
são e a extensão da psicanálise — condizentes com o discurso analítico —, 
sem que se caia, de um lado, em uma autoautorização que leve o analista a 
prescindir de seus pares e, de outro, a mais uma instituição promovida pelo 
discurso do mestre ou universitário?

A sugestão desse meu argumento é de que o laço que sustentamos nos es-
paços de formação no fórum deveriam ser homólogos aos de cartel, se qui-
sermos nos orientar em direção à Escola. Nesse sentido, o que promoveria 
a orientação à Escola seria aquilo que nomeei “efeito de Escola”. Tais efeitos 
poderiam ser percebidos a posteriori, como todos os efeitos de discurso.

Não por acaso, Lacan insistiu tanto na constituição de cartéis, sendo esses 
a dobradiça de entrada na Escola. Soler dirá algo que me pareceu interessan-
te, para pensarmos qual é o tipo de identificação própria dos cartéis: “identi-
ficação ao objeto que falta ao atar do nó. Isso quer dizer que cada um pode 
se identificar a cada um na medida em que se trabalhe a partir de seu não 
saber, mesmo que seja produzindo seu mais de saber” (Soler, 2016, p. 50). 
 

1 Trabalho apresentado no XVI Encontro Nacional da EPFCL-Brasil: “Neurose, psicose, perver-
são: enlaces e desenlaces”, realizado de 30 de outubro de 2015 a 2 de novembro de 2015. 
Texto publicado na revista Livro Zero, n. 10.
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Pensando, então, nesse tema do Fórum se orienta à Escola, parece-me 
que, embora o Fórum não seja Escola, seus dispositivos podem produzir 
um efeito de Escola, caso se sustentem em uma lógica que leve em conta 
a estrutura própria de um cartel, ainda que tenhamos diferentes formas de 
ensino. Se partirmos daquilo que nos causa, provocados por um desejo de 
saber, poderemos produzir uma transferência de trabalho, e não aquela típi-
ca dos grupos que instituem o “UM” ao qual todos se identificam.

Dessa forma, entendo que o Fórum, por ser uma comunidade que tem por 
princípio a causa analítica, ainda que se depare com o real em jogo em toda 
a formação do psicanalista, se o furo é o que lhe causa, poderá fazer um 
giro nas tentativas de cola.

No trabalho citado inicialmente, pensava justamente na possibilidade de 
um laço que faça Escola, pois de alguns outros precisamos para fazer passar 
aquilo que pudemos inventar, como fragmentos de saber sobre o real, sobre 
esse impossível que podemos situar do lado do horror e, aí sim, enodá-lo 
como matéria que nos causa. Assim, entendo que a transmissão seja o que 
pode causar o enodamento borromeano, tal qual os três prisioneiros que, ao 
concluírem, desenlaçaram. Não sem transmitirem o produto desse enlace.

Nesse sentido, poderíamos dizer que um desejo de transmissão poderia 
pautar essa outra forma de laço, tal como nos cartéis, um laço purgado da 
necessidade de grupo? Se, como diz Lacan, a transmissão se dá pela via 
de um estilo, que nada mais é do que a via do corte, será a posteriori que 
verificaremos se aquilo que é singular fez laço, ou pôde ser transmitido. Aí, 
sim, teremos um efeito d’Escola.
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Trópicos
Como Analista Membro de Escola (AME), entendo que a função é contri-

buir para a crítica e a recondução das práticas de Escola de acordo com o 
método, o discurso e a ética da psicanálise. Isso pode ser feito por referência à 
textualidade dos conceitos ou à convencionalidade dos regramentos, mas pre-
feri privilegiar aqui a análise comparativa de nossa própria experiência. Ela é 
uma elipse entre verdade e saber. Não tem apenas um centro, mas dois focos. 
Entre eles, podemos contar as voltas entre centro e periferia. Quando se diz 
que há um foco ou outro, fica esquecido que há um centro da periferia. Desde 
que se ouça também a periferia do centro dessa psicanálise subtropical.

“Trópico” é um dos dois círculos na esfera celeste que determinam o 
afastamento máximo da trajetória do Sol ao longo do ano. O termo vem do 
latim “tropicus”, “relativo a uma volta”, ou do grego “tropikos”, “relativo a 
uma volta ou ao regresso da linha do solstício”. Originou “trope”, de onde 
vem o termo “tropo”, como os tropos de linguagem, por exemplo, metáfora 
e metonímia ou prosopopeia e perífrase. Tropo quer dizer “volta” ou “retor-
no”, ou seja, “turn” e “return”, em inglês, “tour” e “retour”, em francês, ou 
“wieder” e “Wiederkehr”, em alemão.

Retorno ou volta? Do círculo ou da elipse? Da esfera ou da cônica? Qual 
significante nos representa neste momento?

Joaquim
Meu segundo Fórum ficava na rua Joaquim Floriano, perto do antigo Peg-Pag, 

na praça Dom Gastão Liberal Pinto, Itaim Bibi. Ali, dávamos nossas primeiras 
aulas para um pequeno número de alunos, aglutinados em torno de Luiz Car-
los Nogueira, Helena Bicalho, Sílmia Sobreira, Elizabeth Saporiti e Dominique 
Fingermann. Estávamos reduzidos a um pequeno grupo depois das convul-
sões que atravessaram o lacanismo paulista durante os anos 1998 e 1999. 
Havia um senso de reponsabilidade e desafio agudo depois desses dois anos 
“loucos”. Neles, discutimos a revolta ou a volta do processo de colonização 
psicanalítica pelo qual havíamos passado. Uma primavera de desejo intenso, 
para criar uma experiência democrática. Dois focos aqui: não repetir o últi-
mo telegrama chegado de Paris, nem voltar à aventura de uma psicanálise 
completamente nativa, colhida diretamente de nossos bananais. Pela primeira 
vez, lacanianos de todas as galáxias, com diferentes experiências formativas, 
reuniam-se para pensar o que se poderia ma psicanálise sob os trópicos.

Foram meses de reuniões abertas no Instituto da Criança, de boletins, 
assembleias e debates, para decidir os destinos desse movimento social que 
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terminava por se dividir entre os que queriam mais independência local e os 
partidários de uma internacionalização comandada pelos dissidentes do Ho-
tel Havana, formados no congresso da Associação Mundial de Psicanálise 
(AMP), em Barcelona. Um e o múltiplo eram os termos platônicos que opu-
nham os federalistas, que advogavam um poder central internacional e ins-
titucional mais forte, e os confederalistas, que pleiteavam o empoderamento 
das comunidades locais. Por isso, quando o Fórum do Campo Lacaniano se 
formou, remanesceu outro Fórum de Psicanálise, chamado “de São Paulo”, 
do qual participei durante mais de um ano. Ambos originados em um mes-
mo movimento da psicanálise em São Paulo e no Brasil. Ali, experimentei, 
pela primeira vez, a ideia de que, além de sua institucionalidade e de sua 
comunalidade, a psicanálise podia ser um movimento social. Movimento 
que, pela primeira vez, parecia tomar consciência do problema das relações 
coloniais entre centro e periferia, atuando no interior da psicanálise. Isso 
fazia interpretação do estilo de transmissão no qual nos formamos: austero, 
vertical e genealógico, no qual os “alunos“ não falavam e onde parecia ha-
ver muita inibição para pouco sintoma.

Portanto, há uma dupla divisão na origem de nosso Fórum, primeiro com 
relação aos representantes do millerianismo em São Paulo e depois em rela-
ção aos “outros lacanianos”, com os quais foi impossível um acordo, apesar 
de todos os meus esforços.1 Essa primeira derrota formou certo modelo de 
Escola baseado no princípio da inclusão suficiente, ou seja, que uma es-
cola de psicanálise é tão mais psicanalítica quanto maior for sua potência 
de inclusão de alteridades, independentemente dos critérios que se queira 
consagrar para dar nome a tal diferença: raça, gênero ou classe; estrutura 
clínica ou engajamento; erudição ou percurso; experiência ou simpatia. Por 
isso, não havia sentido em permanecer parte-extraparte. Por isso também, 
em 2001, depois da dissolução do Fórum São Paulo, decidi me reunir ao 
Fórum do Campo Lacaniano.

Perdi o instante [0], mas participei dos momentos [–1] e [1] do Fórum 
do Campo Lacaniano. Meu engajamento estava inspirado pela ideia de que 
seria possível uma forma mais horizontal, menos conformista, mais demo-
crática e orientada pela experiência de rigor e excelência, conforme minha 
carta de desligamento da AMP, em 21 de setembro 1998:

Aquilo que se procurava abordar criticamente tornou-se a prática mes-
ma do funcionamento coletivo, a saber: a lógica dos grupos e a conse-

1 Recuperado em 13 de dezembro, 2020, de: http://www.psicomundo.com/foros/psa-politi-
ca/alps-di.htm
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quente primazia da segregação, o uso arbitrário da teoria para justifi-
car procedimentos políticos institucionais, a subserviência maciça ao 
argumento de autoridade para solucionar controvérsias teóricas, clíni-
cas e institucionais, a utilização do ideal da causa analítica para tornar 
toleráveis flagrantes contradições éticas, doutrinais e administrativas 
(ex affectio societattis), a manipulação sugestiva das transferências de 
modo a que estas se traduzam em posições institucionais, as práticas 
de terror, silenciamento e desautorização e ameaça, desacompanhadas 
de consenso ou diálogo razoável, o uso da teoria psicanalítica de forma 
dogmática e a redução de seu ensino à assimilação de um saber cons-
tituído e acabado. (Dunker, 1998, p. 233)

Lendo essa declaração, 22 anos depois, percebo que o projeto do Fórum 
do Campo Lacaniano é uma realização bastante razoável desse contrai-
deal. Ao mesmo tempo, reconheço a persistência dessa problemática, no 
interior da qual tristes trópicos se alternam com trópicos maníacos. Estava 
claro aqui que tais sintomas eram correlatos não apenas de impasses da 
história da psicanálise, mas da brasilidade da psicanálise que tínhamos em 
mente e em mãos.

Bernardino
Em 2003, a perda prematura de Luiz Carlos Nogueira (Dunker, 2004) re-

colocou de forma aguda a importância de um projeto de transmissão a um 
tempo rigoroso e democrático. São os tempos da sede na avenida Bernar-
dino de Campos, perto do Shopping Paulista. Maior e mais humilde, foi ali 
que se desdobrou um verdadeiro debate sobre a psicanálise que queríamos. 
Outro modelo de passe, outro entendimento de final de análise, outra ma-
neira de incorporar os projetos de formalização e de incorporação da psica-
nálise no Brasil.

Até àquela altura, o Fórum era composto, predominantemente, por egres-
sos do curso de psicologia da Universidade de São Paulo (USP), envolvidos 
em projetos de pesquisa e de intervenção em hospitais, em interlocução 
com a fonoaudiologia, com a lógica, mas também com a literatura, com a 
semiótica. Nisso, havia uma nova geração de psicanalistas que havia per-
dido sua liderança histórica. A importância de analistas mais experientes, 
notadamente do Rio de Janeiro e da Bahia, foi decisiva nesse momento. Era 
o tempo em que o Fórum discutia arduamente sua organização mundial e, 
dentro dela, o caso espacial representado pelo Brasil, com seus muitos esta-
dos e incontáveis psicanalistas.
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Paraíso
O crescimento do número de envolvidos na experiência do Fórum justifi-

cou a mudança para uma casa antiga e ampla no bairro Paraíso. Foi o tempo 
em que o Fórum se reabriu para os psicanalistas da pólis, com sua multipli-
cidade e heterogeneidade. Não nos entendemos mais como dissidentes, mas 
como aventureiros de uma experiência original, cada vez mais diversificada. 
Colette Soler, Marc Strauss, Bernard Nominé e Sidi Askofaré deixavam de 
ser nomes numa bibliografia e passavam a frequentar nossos seminários, e 
nós aos deles, em Paris, Buenos Aires, Barcelona ou Medellín.

Ao mesmo tempo, as discussões conceituais começaram a se sobrecar-
regar com a tarefa monumental de ereção de uma instituição de contornos 
mundiais. Cada vez mais discussões sobre o Fórum local e o Internacional, 
sobre as comissões de garantia, de passe, de diagonais, setoriais tomavam 
nosso tempo e nossas forças. O movimento dos Fóruns tinha que se estabe-
lecer em escala nacional, ainda que com as diferenças e dificuldades que se 
podiam presumir, mas que mudavam de figura quando se examina a situa-
ção exata de Campo Grande ou Fortaleza, de Petrópolis, Niterói ou Recife.

De fato, era o retorno de nossas dificuldades iniciais em torno das exigên-
cias de unidade e multiplicidade, da contradição entre demandas comuni-
tárias e institucionais. Mas, dessa vez, o problema não era em estrutura de 
metrópole parisiense e colônia, mas da endocolonização dentro do próprio 
Brasil, expressa nas dificuldades de estabelecer regras de pertencimento a 
uma associação nacional. Isso se tornava ainda mais dramático quando per-
cebíamos que os fóruns brasileiros, e o paulista, em particular, cresciam 
proporcionalmente mais do que os de outros países. Isso acompanhava a 
agora patente crise da psicanálise, acuada pela consagração das medicações 
antidepressivas, pelas neurociências e pelas terapias cognitivo-comporta-
mentais. Foi aqui que senti pela primeira vez que a realização de um pro-
grama inicial poderia acontecer em certo descompasso com o mundo e em 
anacronismo com suas novas questões.

Foi também o tempo em que o Fórum melhor se apresentou como um 
programa de leitura e interpretação do ensino de Lacan. Proliferam os se-
minários “sob conta e risco”, e o conjunto, fortemente baseado em cartéis, 
começa a ganhar a forma de uma série de anéis entrelaçados em outros 
anéis, compondo uma circulação há muito esperada entre os grupos de 
trabalho na sociedade civil e as estruturas de formação. Tatiana e Heloísa, 
no Hospital São Paulo; Gonçalo, Ana Cláudia e Silvia, no Fórum do interior; 
Gilberto, Glaucia e Sérgio, na turma dos artistas; os grupos de pesquisa, 
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na São Marcos, depois na PUC e na USP, criavam uma capilaridade social 
das ideias lacanianas cuja característica maior eram sua horizontalidade e 
abertura. Começava a ser reconhecida por outros Fóruns brasileiros a força 
da ideia, promovida por Luiz Carlos, de que Fórum e Escola não deviam ser 
duas instituições juridicamente diferentes, separando, assim, os cursos, o 
ensino e a transmissão, das questões de passe, garantia e formação do dese-
jo de analista. Pelo contrário, Escola e Fórum, ainda que distintos, deviam 
se inscrever por um mesmo gesto no espaço público.

Foram tempos em que se delineou uma espécie de comunidade de pensa-
mento articulado, no interior da qual apareciam temas inéditos: o poder e 
a política na situação psicanalítica, as múltiplas epistemologias lacanianas, 
a hibridização entre arte e ciência, a sexualidade e os discursos, o incons-
ciente real, oriental, acidental ou ocidental. Nessa versão tropicalista, sem 
guitarras e antropofagias, nosso lacanismo “glocal” formulava um sentido 
de criação comum fortemente baseado no exercício da leitura e da escava-
ção (não confundir com escovação) de fontes.

Lisboa
Como argumentei em outro lugar, a psicanálise cumpre, no Brasil, uma 

função civilizatória (Dunker, 2015). Ela acompanhou o processo de formação 
de nossas instituições, de discussão do caráter ou da identidade nacional, 
assim como as crises crônicas de intrusão do espaço público por interesses 
privados, suas crônicas regressões democráticas, não ficando imune aos 
efeitos colaterais de patrimonialismo, caudilhismo e provincianismo com o 
retorno periódico de sintomas segregativos. A questão não é em absoluto a 
existência de lutas de poder e disputas de reconhecimento, mas a gramática 
anacrônica e regressiva na qual elas acontecem. No conjunto, chamei esse 
processo de lógica de condomínio, baseando-me, para tanto, nos aconteci-
mentos que cercaram nossa jovem experiência democrática nos anos 2010.

O Fórum mudou para a rua Lisboa. Os módulos e as formações clíni-
cas passaram a combinar temas anualmente propostos com o subsídio de 
módulos de leitura. Aumentou a conexão entre cartéis, atraindo uma co-
munidade flutuante de pessoas, cujos laços de pertencimento ao Fórum e 
à Escola permaneciam contingentes. Raquel e Luíza desdobravam-se para 
atender ao crescente número de iniciativas, inclusive os primeiros atendi-
mentos de nossa clínica pública de psicanálise. Outra característica desse 
momento é que o Fórum começou a atrair analistas mais experientes, como 
Míriam, Cibele, Rita, Isabel. Psicanalistas amigos de outras escolas, como 
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Nina Leite, Mauro Dias e Maria Rita Kehl, frequentavam nossos debates. 
Com a renovação anual continuada, marcada pelo ingresso dos mais jovens, 
gradualmente se formou a uma comunidade estável, com gente indo, outros 
chegando, outros indo e voltando.

Com o crescimento, a discussão sobre cargos e funções começou a au-
tonomizar-se dos programas de formação. Pesquisa e intervenção deman-
davam mais regulação, forçando a tensão entre iniciativas individuais e o 
“discurso” coletivo do Fórum. Isso estimulou a formação de um grupo diri-
gente exposto à grande dedicação em função da hipertrofia e da hipertropia 
administrativa. Isso favoreceu a expansão do laço social mais para o reco-
nhecimento institucional nacional-internacional do que local. Ressurgiram, 
assim, em novos tropos, as questões fundacionais do Fórum: uso dogmático 
de conceitos, supervalorização dos seminários finais da obra de Lacan, lei-
tura equivocada da ideia de formalização, uso contorcionista e arbitrário de 
conceitos para justificar movimentações institucionais, desprezo por trajetó-
rias de formação menos elitizadas, manipulação de transferências, ofensas 
diagnósticas e rivalidades fálicas.

Isso redundou na saída de nossa, àquela altura, única Analista de Escola 
(AE), Silvia Franco, junto com lideranças históricas, como Sílmia Sobreira, 
junto com outros tantos jovens promissores. Escrevi textos, fui maltratado 
em reuniões, vi meus alunos serem injustamente criticados ao tentarem 
introduzir novas ideias. Assisti a bancas de doutorado transformadas em 
exercícios de retórica dogmática, ao pior estilo engordurado, empolado e 
provinciano do qual havia querido me separar desde o início desse proces-
so. Tive o desprazer de, pela primeira vez, ter um artigo recusado (depois de 
ter sido inicialmente aceito), justamente pela revista Stylus, com a grotesca 
justificativa de que empregava termos neológicos tais como “brasilidade” 
(Dunker & Kyrillos Neto, 2014). Sofri com as represálias levantadas contra a 
corajosa candidatura de Marusânia.

Durante aqueles cinco anos, percebi que pessoas, as mais bem formadas e 
as mais eruditas, podem ser tomadas por discursos entrópicos, narcísicos e 
segregativos, bastando, para isso, certas condições propiciadoras. Tais divi-
sões nunca abandonam o campo psicanalítico; elas sempre voltam, restan-
do-nos certa advertência, para a qual a história e o testemunho para o qual 
podemos contribuir ocasionalmente.

Durante aqueles anos de solidão institucional, aprendi, junto com Domi-
nique Fingermann e alguns outros, que é muito importante fracassar. Como 
diria Samuel Beckett, isso nos dá a ocasião de fracassar de novo e de fracas-
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sar melhor. Durante essa travessia, os semblantes entrópicos tenderam à au-
todissolução. A busca da imagem do “analítico”, depurado do universitário, 
livre das impurezas das massas digitais, reservado para os eleitos, tende a 
desagregar-se, quando deixada à sua própria sorte. A endocolonização leva 
ao discurso entrópico e endogâmico.

Vi pessoas desesperadas com títulos, próprios ou alheios; vi passes malsuce-
didos se transformarem em retórica autotriunfalista e em denúncia e sede de 
justiciamento. Esse é o passe fora de lugar, o passe para fora, o passe incapaz 
de lançar no lugar vazio. Por outro lado, o número pequeno de nomeações pelo 
cartel do passe parecia acusar a volta de problemas originários: a língua na 
qual o percurso de análise é narrado e a autoria envolvida na transmissão da 
experiência do passante. O passe, em português e em espanhol, para um leitor 
do francês, impunha compreensíveis dificuldades de tradução.

Um exemplo interessante desse período de refluxo e dispersão da conver-
sa reside no próprio lançamento da revista Livro Zero, em 2012. Lembro-me 
que defendia, na época, a existência de uma coleção de livros, pensando 
que o formato revista estava se tornando saturado pela apropriação uni-
versitária. No fundo, penso que a diferença não seria assim tão relevante, 
sendo os dois formatos muito aceitáveis para dar suporte a nosso debate. 
Mas qual não foi a surpresa de que a revista devia se tornar uma espécie de 
declaração de guerra ao “livro”. Daí “livro zero”, porque o livro trazia con-
sigo a ideia de autoria, que não seria uma noção suficientemente psicanalí-
tica, pois estimularia diferenciações, objeção que é, em si, uma típica ideia 
fora de lugar, quando pensamos na experiência da revista experimental de 
Lacan, sem autoria, chamada Scilicet. Venceu a revista, e tivemos que abrir 
coleções de psicanálise “por minha própria conta e risco”.

Respeito as pessoas que preferem não ter seu nome citado como autores. 
Hoje, penso que todo esse momento teve muito mais a ver com a posição de 
incidência da luz, que é o que define o fototropismo, que tornou nossos laços 
sociais mais entrópicos, do que com o valor de cada um. Separados daquele 
funcionamento discursivo, cada qual readquiriu sua própria feição. Fora da-
quela montagem de grupo, cada autoria concorreu decisivamente para criar o 
Fórum que teríamos no futuro. De toda forma, temos que lembrar que o pon-
to crítico passou pela publicação, ou seja, pela inscrição no espaço público, o 
que denota, historicamente, assumir uma espécie de maioridade da razão em 
um espaço no qual não estamos apenas no discurso analítico. A questão da 
autoria, depois a controvérsia da nomeação-nominação, depois ainda a parti-
cipação em redes sociais e instituições, em seguida o tópico dos AMEs, para 
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ao final chegarmos à presença dos psicanalistas na política, são todas voltas 
da mesma pergunta: como nos colocamos em público?

Foram tempos nos quais participar em debates públicos, ter uma coluna 
ou frequentar redes sociais se tornaram, na contracorrente de nosso tropi-
calismo inicial, motivo para crítica e desqualificação. Como se a tomada de 
posição pública implicasse apenas massificação da psicanálise, narcisismo 
e desejo de projeção imaginária. Como se a presença pública não fosse em 
si mesma uma prática de abertura para a criação consequente com o dis-
curso de psicanalista. Como se a verdadeira psicanálise residisse apenas no 
discurso centrífugo, para o qual termos como garantia e passe começavam a 
gravitar em torno de siglas como Crif, Cleag, IF. O isolamento em comissões 
e idioletos, cada vez mais incompreensíveis para os membros “mundanos”, 
refletia, assim, a demanda de autossegregação e verticalidade. O choque 
entre comunidade e instituição chegava, assim, à sua órbita mais extrema 
na luta em torno das nomeações e nominações.

Brasil
Felizmente, esses tempos passaram, junto com o novo tropismo, que nos 

levou primeiro ao Pacaembu, terra que aparentemente tinha dono e síndico, 
para depois, finalmente, chegar à avenida Brasil. Foram gestões sucessi-
vas, com forte envolvimento de Glaucia, Bia Almeida, Maria Lúcia e Ma-
ria Claudia, para reconstruir um novo debate, mais leve e mais implicado. 
Aqui, falou forte o princípio elementar do voto, a força da permutação na 
regulação de laços. No fundo, descobrimos que as pessoas, seus estilos e 
autorias podem ser tão importantes quanto os dispositivos, com seu poder 
de generalização e expansão.

Fato é que, lentamente, voltamos a ler o ensino de Lacan, agora com um 
sentido mais claro de sua extensão e totalidade. Tornaremos o ensino de 
Lacan uma obra? Aberta ou fechada? A serviço de qual leitor? De novo, 
voltamos ao público, mas agora como sucedâneo do comum e daquilo que 
se pode compartilhar.

O trabalho continuado de gente como Paula Pires e Vera Iaconelli, nossa 
segunda AE, bem como de Guilherme e Bia Oliveira, assim como de Dani 
Salfatis, Samantha, Luciana, Leo e Sheila, redefiniu volumes e espaços. Passa-
mos a tomar posição, de forma mais ágil e precisa, nos debates públicos que 
nos concernem de forma mais próxima, como a questão do autismo, ou mais 
indireta, mas não menos importante, como a regressão democrática ocorrente 
no país. A prática da desautorização, apoiada em semblantes institucionais, 
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diminuiu muito. Lembro-me da intervenção de Beatriz Almeida e Sandra Ber-
ta, insistindo para que colegas do Rio de Janeiro retirassem uma postagem 
que nos acusava de estar “enterrando a psicanálise em São Paulo”.

A aproximação com universidades foi reforçada pelo trabalho de Ivan e 
Clarissa, assim como a presença continuada nas instituições públicas, por 
Sandra Bosseto e Sandra Tolentino, e a recente iniciativa junto à escola 
Amorim Lima. Nosso diálogo com outras escolas de psicanálise readquiriu 
o tom inclusivo, e recebo cada vez menos notícias de jovens interessados na 
psicanálise que voltam do Fórum decepcionados com seu dogmatismo ou 
com sua irregularidade didática.

Nossa política externa, nacional e internacional, afastou-se da alternativa 
entre heroísmo e subordinação. O Fórum voltou a criar uma circulação na 
cidade, envolvendo intervenções, editoras e debates como os promovidos 
pela Patrizia. Com raras e remanescentes exceções, conseguimos apoiar a 
multiplicidade que se formou dentro do Campo Lacaniano, pelos motivos 
expostos. Um caso demonstrativo é o surgimento e a aceitação da Diagonal 
do Campo Lacaniano, cuja existência e projeto procuram, em sua origem, 
uma alternativa nacional contra a volta do discurso entrópico.

Mais recentemente, o trabalho de Lola e Silvana parece ter concluído uma 
nova etapa do Fórum. Não me refiro aqui aos substanciais avanços, em 
termos de organização e de crescimento, da comunidade ou da instituição, 
mas ao afastamento do discurso entrópico, que nos fazia reféns de nossas 
próprias particularidades. A prevalência de um fórum no qual os jovens po-
dem falar, no qual os mais experientes têm seu lugar é um coletivo que não 
está obcecado com o fato de que, se não somos todos psicanalistas, há ainda 
espaço para os não-todos-psicanalistas. Tropicamos aqui e ali, mas podemos 
nos orgulhar de que construímos uma experiência que não repete a típica 
topologia piramidal, autorreprodutiva e provinciana que frequenta a novela 
Avenida Brasil há tempo demais. A tradução do Seminário, livro 13: o objeto 
da psicanálise, de Lacan, cujo trabalho demandou mais de uma gestão, cer-
tifica que podemos realizar uma transmissão continuada de fazer.

O Fórum agora acumula gerações de analistas, cuja formação podemos 
sustentar e dar continuidade, no estilo que se pretende garantir. Há um 
refluxo na indicação dos passadores entre os AMEs. Talvez isso reflita o 
percurso de acidentes, que acabou por avariar uma parcela importante do 
dispositivo. O trabalho de Adriana Grosman, como AE, surge, assim, como 
um bom exemplo de que é possível reparar laços de confiança e de aposta 
necessários para recolocar em jogo nossa pesquisa coletiva sobre o ensino 
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de Lacan. É necessário reduzir o excesso de estetização e a sobrevivência do 
discurso de reverência; é preciso acolher o exibicionismo performativo, que 
às vezes se confunde com o exercício de rigor, como um momento de uma 
conversa que agora se reinicia. Tais dificuldades são compreensíveis e, de 
certa forma, esperadas por uma comunidade que se descobriu mais além do 
aparato de defesa e combate em nome do lacanismo subtropical, mas que 
ainda tateia para recuperar a função de autoria e a voz própria que demanda 
um novo passo de reparação e reconhecimento entre nós.

Periélio
Assim como certo projeto de Fórum se realiza, o mundo que o tornara 

possível e desejável se transformou. O trabalho daqueles que nos deixaram, 
como Luiz Carlos Nogueira, Silvia Alessandri e Beatriz Gutierra, faz memó-
ria e testemunho de que temos muitas voltas para honrar e muitos sonhos 
para realizar.

A experiência parisiense e subversiva de uma escola baseada no desejo de 
analista, que se autoriza por si mesmo, subvertendo hierarquias e práticas ge-
nealógicas, deu lugar a uma psicanálise expandida e disseminada pelo mun-
do, em que o lacanismo forma parte tanto do problema quanto de sua solu-
ção. Re-volta e re-volução. A ideia de analistas que se formam por si mesmos, 
indiferentes a lógicas de reconhecimento institucionais, cruzando diferentes 
perspectivas formativas, ao modo de um self-made analyst, tornou-se proble-
mática. Ela pode abrigar uma versão ideologicamente neoliberal, compatível 
com o que há de pior no desejo anônimo incentivado pela linguagem digital. 
Cada vez se torna mais importante a psicanálise nos espaços públicos, como 
movimento, como comunidade e como institucionalidade.

Precisamos de uma Escola capaz de radicalizar a experiência psicanalíti-
ca, de modo a enfrentar os três problemas legados por Lacan: a segregação 
real, em sua inflexão de raça, classe e gênero; o complexo de Édipo, como 
estratégia de nomeação, filiação e reconhecimento simbólico capaz de ultra-
passar o totemismo e sua lógica todo-fálica; bem como a elaboração crítica 
de uma modalidade contraidentitarista de identificação.
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O que é a psicanálise? É o tratamento que se espera de 
um psicanalista

O problema crucial da psicanálise é a transferência e seu manejo, isto é, 
o tratamento da transferência, a “intervenção sobre a transferência” (Lacan, 
1951/1998, p. 214), que se espera de um analista.

A transferência não é específica à psicanálise; seu princípio e seus fenômenos 
procedem da estrutura da linguagem, a qual podemos escrever: S.

                                                                                              
s
 

A estrutura dos discursos evidencia essa consequência da linguagem, quan-
do esta se desdobra na estrutura da fala. Podemos escrever essa sequência da 
seguinte forma: linguagem  fala  discurso, ou:

S/s      S1-S2      

O “Discurso do Mestre” propõe uma escrita dessa transferência da estru-
tura do significante.

A escrita dos discursos (os matemas dos discursos) evidencia como a 
lógica da estrutura do significante tem um efeito, um produto que não é 
significante, mas dele depende.

O objeto a, “cette perte dans l’identité qui s’appelle à proprement parler 
l’objet a” (Lacan, 1968-1969/2006a, p. 21), é o que resta, cai, logicamente da 
série dos significantes que a fala desdobra, evidenciando, assim, o impas-
se próprio do significante, sua “profunda insuficiência lógica (…)” (Lacan, 
1969/2006b, p. 226).

A transferência e seus fenômenos decorrem da estrutura; no entanto, a 
experiência da psicanálise se distingue e se qualifica por um manejo que é 
próprio à sua ética.

Se podemos constatar, com Lacan, que a função do sujeito-suposto-sa-
ber é o pivô da transferência na psicanálise, é porque essa transferência de 
saber, no dispositivo da regra fundamental (“diz tudo o que lhe passa pela 
cabeça…”), possibilita a báscula de um lado ao outro da estrutura graças ao 
que ela mesma produz aí (do $ ao “a”, ou “De um Outro ao outro”).

Essa função transferencial própria à estrutura necessita um manejo para 
produzir o Discurso analisante, ou seja, o Discurso da histérica, ou seja, o 
“fazer” análise.
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Discurso da Histérica

Lacan, no Seminário XV, “O ato do psicanalista”, fala não somente de 
manejo, mas de manobra, e mesmo de manipulação da transferência, o que 
assinala, entre outras coisas, que sem uma intervenção específica sobre a 
transferência não há análise.

Essa intervenção, que proporciona, inaugura, a entrada em análise remete a uma 
resposta única, ímpar, fora do senso comum, paradoxal: o ato do analista. Trata-se, 
no ato do psicanalista, de sustentar ao mesmo tempo a estrutura e a função do 
sujeito-suposto-saber, que a transferência coloca ao trabalho, enquanto também 
vetoriza seu fim, produz seu fim, sua queda. O analista é um agente duplo.

O mau uso dessa duplicidade do analista pode atrair débeis ou canalhas, 
a não ser que sirva à ética do bem-dizer ou seja a via que leva ao Dizer de 
Um — sua insurreição, seu sinthoma —, em que pode conduzir o laço ana-
lítico, isto é, a transferência e seu manejo pelo ato analítico. No fim, é um 
laço que leva ao Um, mas a um Um que possa fazer laço.

Quando evocamos esse manejo do objeto, em resposta, em objeção ao 
sujeito-suposto-saber, é para indicar “a instalação” da função analista na 
estrutura do sujeito analisante, transferida no e pelo dispositivo da fala. 
Um analista encarna, apresenta essa função; toma aí uma posição lógica, 
a posição que o famoso “semblante de objeto” vem indicar. Colocar-se no 
lugar desse objeto que o significante logicamente produz como queda, para 
aí fazer dele o agente de seu discurso, isso é uma responsabilidade, resposta 
ética, portanto, uma posição na qual a análise do analista o dispõe.

Trata-se, com efeito, de uma reviravolta, ocasionada desde o pivô do sujeito-
-suposto-saber: o analista não dá a réplica, não corresponde ao objeto produ-
zido segundo um cálculo de gozo, de acordo com o molde da falta do outro.

No lugar do objeto produzido segundo um cálculo de gozo, de acordo 
com o molde da falta do outro, o analista põe e opõe o silêncio do objeto.
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Desde o Discurso de Analista, procede essa resposta à transferência, que 
constitui uma chance para o analisante: “Calar-se, nada ver, nada ouvir”, 
que Lacan (1968-1969/2006a), no Seminário XVI, empresta ao Livro do Tao. 
No lugar mesmo da transferência da “realidade sexual do inconsciente” 
(Lacan, 1964/1985), e do barulho das pulsões e de seus diversos destinos 
de “mais-de-gozar”, fazer semblante do objeto que falta fundamentalmente, 
silenciar, entreprestar a perda pura, portanto.

O Dizer da interpretação, nas formas “Você disse isso! (Tu l’a dit!)”; “É 
isso (C’est ça)”; ou “Não é isso (Ce n’est pas ça)”, procede do apofântico, 
ou do “Dizer que não” (Lacan, 1972/2003a, p. 448), que repercute o Dizer 
da demanda, colocando o “não é isso” no lugar do agente, em “resposta” à 
frase típica da demanda transferencial: “Je te demande de refuser ce que 
je t’offre parce que : c’est pas ça” (Eu lhe peço para recusar o que ofereço, 
porque não é isso) (Lacan, 1971-1972/2011, p. 82).

O problema crucial da psicanálise é a transferência e seu manejo próprio.
Que manobra é essa? Quem pode saber responder “É isso!” (dizer da inter-

pretação) para esse dizer da demanda, que Lacan expressa com essa fórmula 
paradigmática em seu Seminário 19: ou pior…: “Je te demande de refuser ce 
que je t’offre parce que : c’est pas ça” (Lacan, 1971-1972/2011, p. 82)?

Esse manejo, manobra, manipulação da estrutura do sujeito analisante 
transferida no dispositivo depende de uma posição na qual a análise do 
analista o dispõe.

Freud já denunciava os charlatões. Lacan explicava como um problema 
relativo à estrutura do significante, como os débeis e os canalhas, podia ser 
até mesmo produzido pelo dispositivo analítico.

Problema crucial da psicanálise: o que devemos exigir da análise de um 
analista para que ele tenha essa disposição?

Como falar da formação suficiente e necessária, isto é, da deformação 
suficiente da neurose, para que alguém preste para a função analista? Isto 
é, para que alguém se preste a pagar o preço de sua redução a um objeto, 
enterprestando a perda pura (Lacan, 1973/2003b, p. 508)?

No Fórum do Campo Lacaniano e nas Formações Clínicas que ele susten-
ta, fazemos questão, há 20 anos, de orientar nossos dispositivos de trans-
missão, de extensão da psicanálise, em torno de sua intensão própria. Por 
isso, escolhemos a Escola como opção de orientação para fomentar um 
desassossego, uma intranquilidade e as formas diversas de turbilhão que 
inventamos a cada ano, desde 1999, como resposta, solução, sinthoma, ao 
problema crucial da psicanálise: seu manejo da neurose.
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Neste ano, o Fórum do Campo Lacaniano em São Paulo (FCL-SP) comple-
tou 20 anos. Como fui diretora em um biênio desse período, fui convidada, 
junto com os outros colegas que, de algum modo, participaram das gestões, 
para falar algo sobre a experiência de Fórum. Trago a ampliação do que 
apresentei nesse dia. O faço pois foi muito importante, para mim, pensar 
sobre o tema. Por que ainda estou trabalhando no e para o Fórum.

Um sonho: estou no alto de um prédio e vejo uma estrutura, uma armação 
cair lentamente. Chamo meus pais, para sairmos do prédio. Na porta, per-
gunto a meu marido pela chave. Digo para irem que eu pego a chave. Passo 
por vários prédios. Pergunto pelo Preto, meu gato. Olho para trás. A estru-
tura tinha caído, mas não tinha me acertado, nem minha família, nem meu 
gato. Apesar de não os ver, eu sabia que estavam a salvo em algum lugar.

Esse sonho aconteceu logo depois de um evento de queda, para mim, da 
estrutura da Internacional dos Fóruns-Escola de Psicanálise dos Fóruns do 
Campo Lacaniano (IF-EPFCL), minha Escola. Poderiam perguntar a data e, 
assim, localizar qual queda seria. Mas não importa, pois entendi que sus-
tentar o trabalho do Fórum e da Escola, e, com isso, minha formação como 
psicanalista, não é sem alguns outros e, por isso mesmo, não é sem quedas. 
Esse sonho se estabeleceu para mim como atemporal, como uma lembrança 
dessa queda fundamental, que se apresenta a cada vez.

Em qualquer campo da vida, temos os laços a fazer, a manter e a desfa-
zer. E isso é o que há de mais delicado para nós, falantes. Os animais, na 
natureza, são muito práticos no que diz respeito aos laços. Mas a linguagem 
nos desnaturaliza, pois nela estamos sempre malfadados aos equívocos. E 
o maior deles é aquele que pressupõe a questão da igualdade e diferença 
entre os falantes.

Diante dessa questão, a psicanálise é uma direção para que cada um cons-
trua seu lugar singular, um nome a partir de sua diferença radical. E como 
fazer laço a partir disso nos faz “esparsos disparatados”? Como ter um Fó-
rum em direção à Escola, se estamos às voltas com essa diferença radical?

Para isso, Freud inventou os anéis, lembram-se disso? Uma sociedade de 
anéis, e mesmo Tolkien é advertido de que essa história de anel e poder não 
dá certo, sendo preciso, em um de seus romances, queimar o anel, para não 
ser corrompido por seu poder. E, me perdoem a “nerdice”, outra lição desse 
incrível escritor é que é na parceria com os próximos e ultrapassando as 
diferenças que esse trabalho é possível. Anões, elfos e seres de várias raças 
e lugares se juntam na tarefa de destruir o anel. E, sobretudo, Frodo — o 
herói dessa aventura — é quem tem a tarefa de levar o anel para a destrui-
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ção. Mas ele também conta com um amigo que o acompanha, leva o anel 
em algum momento de crise e cuida do amigo. O humano depende do outro 
para ultrapassar as tensões do viver.

Lacan inventou sua Escola em 1964 e diz que a fundou “tão só quanto 
sempre estive em minha relação com a causa psicanalítica” (Lacan, 1964, 
p. 235), retificando um pouco depois que não sem alguns outros. É nessa 
tensão entre o tão só e os alguns outros que Lacan propõe sua Escola.

Em 1998, inventamos esse troço que é a IF. Uma estrutura que não é 
uma Escola, mas terá a sua e é dirigida à Escola.1 É uma estrutura um tan-
to estranha. Mas, aos poucos, à medida que vamos nos aproximando dos 
documentos que a regulam, começamos a não só entender, mas a apostar 
que isso pode funcionar. Essa estrutura é basicamente uma estrutura de 
tensão. Uma Escola furada e que fura os Fóruns. A presença desses furos é 
que permite que se respire e se mantenha viva a transmissão disto que nos 
é tão caro: a psicanálise.

Só não podemos esquecer que o que inventamos segue os princípios dei-
xados por Lacan para sua Escola, mas não é a mesma estrutura que ele 
propôs. Assim, a tensão do que inventamos não é apenas entre o tão só e os 
alguns outros. É ainda entre o se orientar pela Escola sem ser dela, e o ser 
da Escola sendo necessariamente de um Fórum.

Essa estrutura propõe ainda que cada Fórum seja sustentado pelos princí-
pios de solidariedade e iniciativa em relação aos outros Fóruns. Esses prin-
cípios precisam ser lembrados a cada ação. Um sem o outro tende a destruir 
os laços. Se uma inciativa é muito bacana, mas atropela as funções dos 
colegas, apesar de a boa iniciativa, o que gera é pura confusão e atritos. Se, 
no entanto, atemo-nos apenas à solidariedade, não conseguimos movimen-
tar. São dois princípios, que podemos pensá-los como também tensionados. 
Um não é sem o outro. Espera-se que cada Fórum se mexa e proponha mo-
vimentos. Mas, para que isso aconteça, não se podem esquecer as funções 
e os lugares.

Tendo a pensar que esses dois princípios conjugados podem ser nomeados 
o formal das ações nos Fóruns. Entendendo formal o que acompanha o que, 
em cada momento, está formalizado nas diversas instâncias. A cada biênio, 
as funções giram com colegas que topam a tarefa de sustentar essas funções.

Temos, assim, que todo membro de Escola é membro de Fórum, mas 
nem todo membro de Fórum é membro de Escola, sendo dos membros de 
Escola esperado o engajamento à clínica e à transmissão, e dos membros 

1 Carta da IF e Princípios para Escola. Recuperado de: https://www.champlacanien.net
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de Fórum, a transferência com a psicanálise. E, em São Paulo, temos nas 
Formações Clínicas o laço com o Fórum, para a formação de seus membros, 
que estendem à comunidade seus efeitos.

Estou nessa estrutura ainda, mesmo que em alguns momentos me abor-
reça. Digo isso porque entendo que dizer que é sempre tudo de bom seria 
negar o sonho que tão sabiamente meu inconsciente formulou. Mas no so-
nho pude ver que a queda não levou quem quero bem, nem a mim mesma. 
Estar num Fórum do Campo Lacaniano sem se deixar levar pelos ideais de 
grupo é o desafio diário.

Estamos nisso há 20 anos. O que me faz estar ainda é entender que o que 
melhor poderia estar nessa invenção chamada Fórum do Campo Lacaniano 
é que nele podemos encontrar furos. É furado a cada vez. Nesse momento, 
em que trabalho como representante do Colegiado dos Representantes da 
Internacional do Fórum (Crif), deparo-me com esses furos, sem uma respos-
ta pronta. Temos uma carta de princípios que pretende dar algumas bases, 
sem, no entanto, engessar-se em regras desmedidas. São orientações, pois, 
quando gente falante se junta, as regras precisam estabelecer que todos 
estão sujeitos à castração. Afinal, sabemos que o trabalho constante do 
recalque é promover os esquecimentos.

Se entramos na existência crendo que existe um que não está sujeito à 
castração para todos aqueles sujeitos a ela, uma análise pode nos fazer ver 
que não existe um que não esteja submetido à castração. E que, finalmente, 
o pas tous é a possibilidade de inventar algo a partir dessa história. Espero 
que essa lógica possa vigorar nos Fóruns como sua orientação política, para 
que a psicanálise seja transmitida sem que o Um se instale, mas a partir da 
diferença radical.

O que rege os lugares nesse coletivo não é a hierarquia, pois desde a pro-
posta de Lacan estamos advertidos de que as diferenças nas funções são re-
gidas pelos gradus. Mas o que, afinal, é gradus? Outro modo de hierarquia? 
Certo que não, senão Lacan teria trocado seis por meia dúzia. O gradus, 
em latim, é o passo, deslocamento numa série, ponto numa escala. É uma 
palavra que denotará os lugares numa escala. E aí não há hierarquia, mas 
lugares, que dependem uns dos outros. Lugares inclusive que, em alguns 
momentos, impõem-se não por ser maiores ou menores, mas necessários, 
pertencentes à melodia.

Assim, trazendo para a realidade dos Fóruns e da Escola, não temos lu-
gares hierárquicos. Os lugares circulam, fazem Fórum, abrem para a voz. 
Pois Fórum é, por definição, o lugar onde se faz circular a palavra, a praça 
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pública, um furo para que circulem as ideias. Juntando essas palavras, po-
demos pensar que o gradus é chamado para fazer circular a palavra, para 
fazer música, cada um em lugar não de destaque, nem de hierarquia, mas 
de trabalho, trabalho decidido. Que cada gradus, a partir desse lugar, possa 
fazer ressoar as vozes dos Fóruns, sem suplantar nem burocratizar as par-
tituras e as pautas, sem ainda empobrecer a musicalidade dos encontros.
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Apesar de o chamado da mesa invocar os “problemas cruciais da psicaná-
lise”, resolvi ficar com apenas um problema: o psicanalista, sua formação e 
sua incidência na clínica, na pólis e em sua própria vida. Mas aqui também 
acabei por fazer um recorte, pois rapidamente me dei conta da tarefa do im-
possível: realizar algum desdobramento desses elementos, em 10 minutos. 
Bom, mas de qualquer jeito tenho algo a falar sobre isso, e penso que minha 
fala ressoa também sobre essa história dos 20 anos de Fórum.

O que significa ser analista? Por onde passa sua formação? O que faz um 
analista? Para além dos chavões, que também nos ajudam a refletir, por 
que não — “A formação do analista passa por um tripé: análise pessoal, 
supervisão e estudo teórico”; “O analista só se autoriza de si mesmo”; “Não 
há analista sem análise” etc. —, temos algo de crucial aí para a psicanálise. 
Crucial, que, no léxico da língua, toma o sentido de algo com importância 
excessiva, extrema, para que algo se realize, ou seja, aquilo que exerce 
influência na decisão final sobre alguma coisa. Vamos avançar um pouco 
mais; assim, o crucial pode significar também excesso de dificuldade, o que 
se apresenta de modo árduo. Dessa forma, ao revirar o título, vemos um 
problema para a psicanálise, que não é qualquer, é de grande monta, ou 
ainda importante para que ela se realize como psicanálise — problema esse 
que incide sobre sua existência no mundo.

No resumo de 1966 do seminário de 1964/1965 (Lacan, 1966/2003d), 
com o mesmo título: “Os problemas cruciais da psicanálise”, Lacan cra-
va sua questão: “Pois, como recuaríamos em ver que o que exigimos da 
estrutura, quanto ao ser do sujeito, não pode ser deixado fora de ques-
tão naquele que o representa eminentemente (por representá-lo no ser e 
não no pensamento, como faz o cogito), ou seja, o psicanalista?” (Lacan, 
1966/2003d, p. 208); e ainda continua: “A dificuldade de ser do psica-
nalista decorre daquilo que ele encontra como ser do sujeito: a saber, o 
sintoma” (Lacan, 1966/2003d, p. 208).

Segundo nosso autor, se há alguém que pode dar testemunho desses pro-
blemas cruciais, esse é o analista, mais propriamente o Analista de Escola 
(AE). Curioso pensar que o AE é aquele que pode desvelar, no sentido de 
a-letheia, do grego, o que há de “mais problemático” na psicanálise (mas 
sem o qual a psicanálise não se faz), sendo o próprio analista, sua formação, 
suas análises, um desses problemas, se não for o principal. Talvez aqui seja 
possível, então, ter uma visão honesta do papel dessa função AE numa escola 
de psicanálise, ou seja, é aquele que, mais do que privilégios e destaques, 
resguarda a possibilidade de pôr a mão na massa, ou, melhor dizendo, no ato 
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da ceifa, lavoura arcaica. É de onde se faz possível ressoar aquilo que se dá 
em uma análise. Escutemos como comparece isso na “Proposição”:

O AE, ou Analista da Escola, a quem se imputa estar entre os que 
podem dar testemunho dos problemas cruciais, nos pontos nodais 
em que se acham eles no tocante à análise, especialmente na medida 
em que eles próprios estão investidos nessa tarefa ou, pelo menos, 
sempre em vias de resolvê-los. (Lacan, 1967/2003b, p. 249)

Se há um real em jogo na própria formação do psicanalista, como nos afir-
ma Lacan, isso não deve nos conduzir ao desalento, mas, ao contrário, ao 
ânimo de uma empreitada que muitas vezes, ao perpassar pelo imaginário 
e pelo simbólico, poderá cuidar do real. Assim, o esforço de Lacan aponta 
para isso, ou seja, formas de dar trato à bola do real.

Não será demais pensar que o ensino de Lacan nos coloca diante do 
vislumbre de alguma chance em tocar na ordem dessas coisas, a partir do 
momento em que um sujeito se vê impelido a fazer algo com aquilo que 
resulta do “produto” de sua própria análise. Talvez assim saibamos algo do 
sintoma, propriamente dito, e da passagem do analisando ao analista.

Como sustentar certo fazer a partir da incidência da ordem desse real, que 
provoca seu próprio desconhecimento ou produz sua negação sistemática? 
Parece que as transferências, seus destinos e o que se tem feito a partir das 
escutas das análises são algo urgente a ser refletido, discutido, ou, melhor 
ainda, posto no giro da a-letheia grega — a força que pode desvelar aquilo 
que insiste em se velar, mesmo que de novo, novamente e mais uma vez. As-
sim, para a escola de Lacan, o passe se impõe incansavelmente no horizonte, 
apontando sempre para aquilo que o analista tem de saber; para além ou 
aquém do que sabe, ou ainda do saber que nada sabe: “Isso não autoriza o 
psicanalista, de modo algum, a se dar por satisfeito com saber que nada sabe, 
pois o que se trata é do que ele tem de saber” (Lacan, 1967/2003b, p. 254).

Assim, o autorizar-se de si mesmo se coloca atravessado por aquilo que 
se “tem de saber”, ou seja, do furo e do sintoma. Transmissão que não se 
dá pela ordem da educação e da cultura, e por isso mesmo não é nada sim-
ples, mas se coloca como uma transmissão relativa ao saber, mas que inclui 
insistentemente o próprio furo no saber. Talvez por isso “autoriza-se de si 
mesmo”, mas não sem os outros.
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O mar não deixa pegadas! As estrelas apontam a direção, mas cada 
um escolhe seu próprio céu! Nessa imensidão de possibilidades al-
guns barcos podem se tocar. Eles passam a dividir juntos, o mesmo 
vento, a mesma tempestade, o mesmo acaso. (Schurmann, Tocchio, 
& Schurmann, 2016)

Tratando-se da (de)formação (Fingermann, 2016) do psicanalista, é pre-
ciso traçar um caminho. Não dá para ficar à deriva, à mercê do vento ou 
das correntes marítimas, sem controle de seu destino em meio às águas, 
ora turbulentas, ora calmas, dessa imensidão que é a psicanálise! É preciso 
abrir-se às possibilidades, traçar um percurso, estabelecer o norte e tomar o 
leme em suas mãos, atentar para os efeitos que disso possa advir, ainda que, 
paradoxalmente, sem garantia de ser. Trata-se, aqui, de desejo, de decisão, 
de um passo.

“O analista se autoriza de si mesmo, isso é óbvio!”, Lacan nos diz 
(1974/2003, p. 311).“Aquilo que ele tem que cuidar é que, ao autorizar-se 
por si mesmo, haja apenas o analista”(Lacan, 1974/2003, p. 312). Não-todo 
ser falante pode autorizar-se a produzir um analista. A proposta de Lacan é 
de que o analista possa dar provas de sua autorização, já que só a análise 
pessoal não é suficiente. Os analistas, Isso existe de fato, ele nos diz, porque 
eles funcionam. A função apenas torna provável a ex-sistência do analista. 
Probabilidade suficiente para garantir que haja analista: o fato de as chan-
ces serem grandes para cada um as deixa insuficientes para todos, e isso os 
põe frequentemente à prova.

Para tudo, um princípio, e o meu foi querer tornar-me analista. Para sus-
tentar esse desejo, abracei a causa freudiana e, depois de participar de ou-
tras instituições, ingressei no Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo 
(FCL-SP), cujo lugar de debate e reflexão tem por visada fazer valer o dis-
curso do psicanalista; transmitir a experiência original que constitui a psica-
nálise e elaborar um saber sobre tudo isso. Ao tornar-me membro do Fórum, 
pude endereçar meu trabalho para Outro, uma comunidade democrática no 
acolhimento das diferenças e ética na transmissão do saber psicanalítico.

Houve um tempo, para além da necessidade de estar com outros, mas 
com vontade de interlocução e produção de conhecimento, somadas à 
tentativa de fazer furo à solidão, que implicou uma escolha por uma orien-
tação e pelo desejo de fazer Escola, movida por decisão analítica, o que 
garantiu o passo seguinte. Ao engajar-me como membro de Escola, lugar 
que se marca pelo endereçamento da experiência da psicanálise e pela 
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garantia de formação do analista, e que se sustenta pelos dispositivos de 
cartel e do passe, estruturas que funcionam como possibilidade de trata-
mento analítico ao Real inerente à formação do psicanalista, coloco-me 
como trabalhador decidido.

Uma Escola é feita para sustentar a contingência do ato analítico, dando-
-lhe o apoio de uma comunidade animada pela transferência de trabalho.

Trazer esse percurso ao vivo serviu-me de preâmbulo para dizer o essen-
cial: ao tomar a decisão de tornar-me membro de Escola, em algum lugar 
estava escrito que a qualquer momento eu poderia ser nomeada Analista 
Membro de Escola (AME), já que o lugar está posto e aberto na estrutura 
para quem, além da nomeação, “queira ocupá-lo”.

Eis que, em 2018, recebo com surpresa o anúncio dessa nomeação, AME, 
o imprevisto, estruturalmente previsto, mas num tempo inesperado, depois 
de anos de trabalho dedicados à Escola! O que se decantou nesse tempo 
longo, que provocou meu reconhecimento como AME? Eis a questão, efeito 
da nomeação. São muitas interrogações, algumas íntimas demais para se-
rem postas aqui, outras mais subjetivas, que sondam o desejo e o ser: estou 
preparada? Ou mais funcional: quais as responsabilidades que o AME se 
impõe? É óbvio que muitas dessas questões estão na teoria, só que o ponto 
está na diferença, na distância entre a resposta e a experiência, porque, lá 
no fundo, o que emergiu foi uma pontinha de angústia, traduzida em o que 
querem eles de mim? O que é um título de garantia suficiente, outorgado 
pela Escola? O que representa ser AME? Fiquei com as reflexões de Bernard 
Nominé (2012) sobre o “AME ser alguém que deu prova de sua vontade em 
participar na elaboração de saber na Escola… A função de AME é também 
de animar, orientar, transmitir sem cessar o vírus da psicanálise ao exterior, 
mas também no interior da Escola”. Essa, possivelmente, não é uma respos-
ta inédita, mas apaziguou a alma.

O que posso deixar como testemunho da experiência de nomeação é que, 
por enquanto, o efeito dessa outorga aumentou minha implic-ação com a 
causa do Campo Lacaniano. Hoje, esse reconhecimento, que, sabemos não 
se dá na hierarquia, causou-me um entusiasmo tão genuíno que provocou 
uma revir-a-volta, um giro, que dissipou o nevoeiro momentâneo e me arre-
messou de volta às ondas do mar com o mesmo arrebatamento do princípio, 
pronta para navegar.

AME, ÂME, um plus que reverbera no fazer Escola.
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Não posso, apesar de minha origem tanguera, apoiar essa breve fala na 
nostalgia de Volver, tango do célebre Carlos Gardel. Apenas recortar duas 
frases, que, tiradas do contexto, podem evocar a temporalidade que cele-
bramos hoje. “Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada…”. 
Seguimos aqui, nessa aposta pela psicanálise. Apostamos por atrever-nos a 
sustentar um trabalho no qual: “Esses Fóruns do Campo Lacaniano não são 
Escolas e não outorgam nenhuma garantia analítica. A eles pode ser aplica-
da 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’” (Carta da 
IF-EPFCL, 2018, p. 212).

Essa diferenciação entre Fórum e Escola nos é cara. Apoiados na proposta 
moebiana da “Proposição de 9 de outubro de 1967” (Lacan, 1967/2003b), 
sabemos das articulações possíveis entre extensão e intensão da psicanálise, 
entre o ensino e a transmissão de uma experiencia singular, da qual alguns 
dão suas provas.

Nosso trabalho enlaça o local, o zonal e o internacional. Não estamos sós 
em São Paulo, estamos atravessados pelos debates de outros colegas a mui-
tos quilômetros de distância, que são próximos. Isso ecoa. Cartéis, Forma-
ções Clínicas, diferentes atividades formam esse conjunto, que se “redifica”. 
A questão crucial é como podemos sustentar a psicanálise, desde os Fóruns, 
desde esse campo que se orienta à Escola.

Opto por voltar ao que Lacan dissera em 1965, no seminário Problemas 
cruciais da psicanálise. No dia 16 de junho, ele se refere a uma carta que 
escrevera. Eu o cito:

Pois a psicanálise só valerá, digo a quem pede para ser analista, o 
que quiseres quando fores analista; ela não irá mais longe do que 
pode te conduzir (…). Pois não basta que sejas, segundo a fórmula 
clássica[,] “perfeitamente esclarecido em tuas relações com teus pa-
cientes”[;] é necessário também que possas suportar tuas relações 
com a psicanálise. (Lacan, 1965/2006, p. 417)

Entre ensino e transmissão se tecem extensão e intensão. A extensão deve 
ser da intensão, não qualquer outra. Suportar tuas relações com a psica-
nálise, entendo que é um enunciado que aponta para a exigência de uma 
prática na qual o real da clínica está presente nos modos em que podemos 
fazer laços com os outros, laços esses que permitam estudar, debater, ir com 
a calma e o rigor necessários em cada leitura que abordamos, e também 
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naquilo que possamos produzir, pouco a pouco, de nossa clínica — a de 
nossas análises e a das análises que dirigimos — e de nossas perguntas aos 
textos, em particular de Freud e de Lacan.

As questões que se atualizam e que fazem possível (no sentido lógico que 
Lacan enlaça com o real, o necessário e a contingência) essa experiência 
não me parece que tenham mudado: como transmitir o que a psicanálise 
nos ensina para que possamos noticiar-nos “do” psicanalista, quer dizer, do 
seu ato que enlaça esses modos lógicos? Como tratar o mal-estar inerente a 
todo e qualquer grupo de trabalho? Podemos escutar o que o colega aporta 
quando estamos à disposição de ser tocados em nossas perguntas pelas 
perguntas dos outros?

“Os psicanalistas são sábios de um saber que não podem cultivar” (Lacan, 
1967/2003a, p. 358, grifo nosso). Entretenir é a palavra em francês; quer 
dizer um saber que não podem manter, saber fugaz, contingencial e neces-
sário de um real em jogo que por vezes se escreve nas diferentes produções. 
Mas entretenir equivoca aqui com “manter juntos”. Concluo: os Fóruns se 
orientam à Escola. Somos testemunhas do possível dessa experiência e res-
ponsáveis por seu futuro… o da psicanálise. Não podemos cultivar esse sa-
ber, mas temos hortas que dão frutos e que nos orientam nas perguntas que 
incidem no quotidiano de nossa clínica, na política e na ética da psicanálise.

Referências
IF-EPFCL. Carta [atualizada em setembro de 2018]. In IF-EPFCL. Os textos 

estatutários. Recuperado em 21 de dezembro, 2020, de: http://www.cham-
placanien.net/public/docu/4/ifCharte.pdf 

Lacan, J. (2003a). Da psicanálise em suas relações com a realidade. In J. La-
can. Outros escritos (V. Ribeiro, Trad.) (pp. 350-358). Rio de Janeiro: Jor-
ge Zahar. (Campo Freudiano no Brasil). (Trabalho original publicado em 
1967)

Lacan, J. (2003b). Proposição de 9 de outubro de 1967 sobre o psicanalista da 
Escola. In J. Lacan. Outros escritos (V. Ribeiro, Trad.) (pp. 248-264). Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar. (Campo Freudiano no Brasil). (Trabalho original 
publicado em 1967)

Lacan, J. (2006). Lição XXIII: 16/6/1965. In J. Lacan. O seminário, livro 12: pro-
blemas cruciais para a psicanálise (1964-1965). Recife: Centros de Estudos 
Freudianos do Recife. (Trabalho original publicado em 1965)



função diretor(a)



136

Maria Célia Delgado

•

Extensão



137

caminante, no hay camino, 
se hace camino al andar.

Antonio Machado Ruiz

Ao retomar minha clínica em São Paulo, encontro o Fórum do Campo 
Lacaniano (FCL) em gestação.

Vera Pollo, que estava participando da concepção do novo campo e ha-
via acompanhado meus primeiros anos de formação quando estávamos na 
mesma instituição, no Rio de Janeiro, indicou que eu procurasse o Fórum 
São Paulo, que estava em vias de se organizar.

Marquei uma entrevista com Elisabeth Saporiti, que recebia as adesões a esse 
grupo que se formava e conduzia um grupo de estudos em seu consultório.

A partir daí, ela me convidou a comparecer às reuniões semanais, que 
aconteciam na Vila Madalena. Seguiram-se uns cinco anos, em que participei 
ativamente das discussões e dos debates em torno dos princípios norteadores 
da formação de uma escola para Lacan e das inúmeras articulações e conse-
quências de todos os atos de instituição da Escola de Psicanálise dos FCL.

O Fórum mostrava-se um espaço de estudo e transmissão, no qual o saber 
que emerge da prática da psicanálise se decanta e é partilhado, questionado, 
estudado à luz dos textos de Lacan e dos fundamentos da criação de Freud.

O fio condutor sempre foi o desejo, e não a presença de garantias exter-
nas, estranhas ao sujeito. O autorizar-se por si mesmo e alguns outros é o 
que melhor se aplica à psicanálise.

Apesar de um analista autorizar-se por si mesmo, a prática clínica da psi-
canálise demanda a formação constante do analista, para suportar a solidão 
do ato. Essa formação, como todos sabem, dá-se por meio da análise em 
intensão, do recolhimento dos passes e impasses da prática da psicanálise e a 
extensão disso em um ambiente que propicie a interface com outros analistas.

A formação lacaniana, por mim escolhida desde o início de meu contato 
com a psicanálise, propõe dispositivos precisos, para que cada analista pos-
sa dirigir seu próprio percurso e, ao mesmo tempo, enlaçar-se com outros, 
com o intuito de trabalhar os restos que ficam da análise e da clínica e lan-
çar-se na transmissão para levar adiante os princípios da psicanálise.

O Fórum se apresentou, para mim, como o lugar próprio para acolher a 
diversidade de caminhos da formação de analistas, orientados por uma ética 
em comum: a ética do desejo e a expressão dela na análise. Atrai-me a orga-
nização em espiral, em que cada um entra onde pode e segue o turbilhão. 
Espaço no qual o próprio de cada um encontra eco.
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Nesse lugar, houve sempre possibilidade de engajar-se em variadas ver-
tentes da transmissão do ensino de Lacan, questionando como esse ensino 
pode orientar nossa prática. Organizamos jornadas, encontros, congressos 
e publicações, sempre com o intuito de estender a transmissão além das 
fronteiras do grupo.

No processo de constituição do Fórum como pertencente à Internacional 
dos Fóruns (IF) e à Associação dos Fóruns do Campo Lacaniano (AFCL), a 
Escola de Psicanálise do Campo Lacaniano (EPFCL) foi criada para dar lugar 
aos dispositivos de Escola idealizados por Lacan. 

Alguma lógica me orientou no processo de fazer parte do Fórum e da 
Escola. Principalmente a dobradiça, tão cara em meu percurso, o cartel. A 
ideia do cartel, para nos descolar de nossos sintomas e nos pôr a trabalhar 
ligados pela ética da psicanálise, traz a possibilidade de desfazer alguns 
emperramentos e distorções.

Esse foi o dispositivo idealizado por Lacan, para permitir enlaçar as trans-
ferências de trabalho para além do engodo da pura amizade, das identifica-
ções de grupo e das paralisações daí decorrentes. O cartel permite suportar 
as diferenças amarradas por um tema, mas não sem o próprio de cada um, 
que permite que algo se produza individualmente.

Nesse passo, muitos desafios acontecem, inclusive alguns maus funcio-
namentos, mas algo fica e vai se espiralando através do que se colhe nas 
análises próprias e nas que conduzimos, nas leituras e nas reflexões e no 
que se instaura como debate com os colegas no dia a dia.

O outro dispositivo em torno do qual a Escola se formou, o passe, tam-
bém se apresenta como formador, já que provoca transmissão e denota a 
confiança no ato psicanalítico. Esse também está sujeito a desafios em seu 
funcionamento, e só assim pode-se ter a certeza de que o real está presente 
e de que não há garantias.

O passe me interessa, na medida em que entendo que a psicanálise é um 
processo e há de ter um fim, e que a transmissão do percurso próprio que 
levou a esse fim pode impulsionar outros desfechos. Levar uma análise às 
últimas consequências, possibilitando a emergência do lugar do analista, 
é uma aposta que também norteou desde o início os trabalhos do Fórum.

Seguir uma formação é algo que inquieta e desacomoda, proporcionando 
momentos de crise, no vai e vem da espiral de uma análise.

Lacan usou sua criatividade para tirar os analistas da idealização de uma 
formação conclusiva, que culminasse em uma nomeação por tempo de ser-
viço ou por apresentação de um produto, e os instalou no desconforto de 
uma formação constante, em que o analista só se autoriza por si mesmo 
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e por alguns outros. Nesse passo, aquele analista em formação aprende a 
lidar com seu sintoma e encontra realização em sua prática.

O desafio como analista é estar e não estar nesse lugar de causa ao mesmo 
tempo; incessantemente, deslocar-se dos lugares de atribuição que a trans-
ferência evoca e dar espaço vazio, para que algo dali advenha e desbrave 
caminhos nunca dantes navegados para o analisante.

Tanto na análise em intensão quanto na análise em extensão, o poder da 
besteira, ou o momento de associação livre, num primeiro momento, permi-
te a expressão de algo que só depois encontra sentido.

Sintomas, divisão, afastamentos e aproximações são constantes e dão lu-
gar a uma possibilidade de elaboração em escola.

Essa elaboração se dá por meio do esvaziamento da compreensão e do 
sentido do inconsciente, não como um processo, mas como uma instância 
em que o desejo se instaura guiado por sua causa.

Primeiro uma criação, um ato, depois o reconhecimento de que esse ato 
vale a pena ser transmitido, a transmissão a alguns poucos nomeados para 
isso, e daí o pêndulo entre o vácuo de nada se esperar disso e de encontrar 
ali um gancho para içar sua mais intensa queda.

A escola propõe-se um lugar em que, para além das imaginarizações de 
cada posição, as oportunidades e os caminhos estão abertos. Lacan sugeriu 
que todos os esforços fossem feitos, para que tudo de precioso que fosse 
produzido ali ganhasse pleno apoio para ser transmitido.

Durante meu percurso no Fórum, recolhi valiosas consequências, e o mais 
importante é que a soma delas só fez aproximar-me mais e mais da psicanálise.

Encanta-me pensar que, apesar de todas as pedras no caminho, essa pro-
posta subsiste como um lugar orientado pela ética da psicanálise e no qual 
analistas podem trilhar seu caminho.
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Agradeço a iniciativa da Comissão de História, que me oferece a opor-
tunidade de refletir mais uma vez com vocês a respeito das direções que 
tomamos nesses últimos 20 anos para a instalação do Campo Lacaniano em 
São Paulo, de acordo com a orientação da Escola de Psicanálise dos Fóruns 
do Campo Lacaniano (EPFCL).

Um diretor de Fórum do Campo Lacaniano (FCL) se qualifica como tal, por ser 
passador da psicanálise: perante os parceiros/membros e perante a “pólis”.

Não é porque foi “nomeado para” a função que um diretor de Fórum vali-
da sua eleição, mas pelas ações, decisões e suas sequências e consequências a 
favor da extensão da psicanálise: em primeira instância, dentro do “grupo” 
dos membros do Fórum e seus laços.

Devo dizer, no entanto, que a pergunta me surpreendeu, como se, desde 
o início, o que prevaleceu tivesse sido a empreitada coletiva e sua coerên-
cia, sempre reatualizada, com o ponto de partida de nossa iniciativa, assim 
como a responsabilidade compartilhada com todos aqueles que vinham, 
pouco a pouco, a ser membros do Fórum…

Talvez o entusiasmo um pouco desesperado do pequeno grupo fundador 
tenha nos tornado um pouco crentes: a esperança de que podíamos contar 
tanto com as “pessoas” quanto com o “funcionamento” para que a extensão 
do campo lacaniano estivesse conectada com a intensão da psicanálise que 
cada um produz por sua própria análise.

Talvez seja uma ideia um pouco equivocada ou idealista, como se um diretor 
de Fórum pudesse funcionar como o Mais-Um de um cartel, o que implica que, 
se a função precisa ser encarnada em uma pessoa, ela é compartilhada pelo 
conjunto, como se houvesse uma permutação permanente da responsabilidade.

Como se… Contudo, precisamos contar, a cada biênio, com o engajamen-
to de uma pessoa que vai pôr o corpo e muito tempo de vida para que o jogo 
iniciado em 1998 continue.

A bem da verdade, no que me diz respeito, confesso que nem me lem-
bro bem quando começou e quando terminou minha participação no Fórum 
como diretora, pois desde o começo nosso leme foi compartilhar os objetivos 
e dividir as tarefas, as responsabilidades e a satisfação das coisas bem-feitas.

Quais foram os princípios que orientaram a invenção inicial e a reavalia-
ção permanente de nossos dispositivos que fiz questão de consolidar?

– A necessidade da Escola: que ela não cessa de inscrever o que não tem 
inscrição, “o real em jogo na formação do analista”.

– As diagonais epistêmicas: a primeira diagonal epistêmica, ainda em 
1999, foi com Bernard Nominé como convidado. Apesar da falta de dinheiro 
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no começo, fizemos questão de organizar essas diagonais, de uma a duas 
vezes por ano, achando imprescindíveis, em nossa comunidade local, a pre-
sença do estrangeiro e a interlocução com outros sotaques.

– A constituição dos laços, aqui em São Paulo, em torno do trabalho compar-
tilhado em torno da transmissão e da indagação da obra de Freud e de Lacan.

– A responsabilidade do Fórum e de seus membros em relação à proposta 
de ensino e pesquisa das Formações Clínicas do Campo Lacaniano (FCCL).

– O não fechamento de nosso “grupo” em relação à “pólis”, os “outros” psica-
nalistas, e também o interesse pelos outros discursos: a ciência, a arte, a política.

– A construção de um lugar de respeito e de reconhecimento na “pólis” 
e na universidade.

– A construção de uma biblioteca a partir da venda nos encontros de 
livros consignados, para termos rapidamente acessível para todos as obras 
de Freud e Lacan, os textos essenciais da filosofia etc.

Dessa orientação e de minha participação na empreitada, surgiram algu-
mas “ideias”, que se transformaram em dispositivos, que fomos reavaliando 
ao longo dos anos.

1) Se nossa orientação princeps é o ensino de Lacan, precisávamos ler Lacan.
Durantes alguns anos, organizamos conferências mensais de leitura sis-

temáticas dos seminários de Lacan: a cada mês, um colega apresentava um 
seminário em sua extensão, e, assim, apresentamos, um depois do outro, 
todos os seminários de Lacan, extraindo e expondo a continuidade e a des-
continuidade de seu ensino, as rupturas epistemológicas e as transforma-
ções progressivas desse ensino em forma de espiral.

2) Orientando-nos com o significante “fórum”, topamos com o debate, 
convidando colegas de outros grupos e instituições.

3) Optamos por colocar a questão da intensão no cerne de nosso debate, 
para que cada um se apropriasse do passe como momento clínico.

4) Atentos à nossa responsabilidade em relação às Formações Clínicas, 
inventamos propostas novas a cada ano. Lembro-me, em particular, do tema 
do ano desenvolvido a cada mês por um “ensinante”, que o desdobrava a 
partir de sua pesquisa pessoal. Mais para frente, criamos os “Módulos de 
Leitura”, para compartilhar com os participantes das FCCL nossa leitura 
plural, embora cuidadosa, dos textos fundamentais de Freud e Lacan.

5) Insistimos para que a reunião de membros servisse à formação perma-
nente dos membros. O sorteio de quem ia transmitir a cada vez sua leitura 
dos textos escolhidos foi proposto por Luiz Carlos Nogueira e permitiu uma 
permutação da fala, que deu, desde o início, um caráter excepcional ao Fó-
rum de São Paulo como comunidade de trabalho.
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6) Cuidamos também, especialmente, da inserção do Fórum de São Paulo 
na Internacional dos Fóruns (IF), graças às diagonais epistêmicas, à par-
ticipação cada vez maior nos dispositivos nacionais e internacionais, ao 
incentivo para a participação nos encontros nacionais e internacionais da IF.

O que queremos dizer quando falamos da “orientação”, que seguiria a 
trilha da iniciativa de 20 anos atrás? Ela se funda no ponto de origem de nos-
so movimento, e tanto os dispositivos quanto a história que dele decorrem 
carregam a marca dessa origem.

Lembramos que o ponto de partida foi uma partição: dissolução, ruptu-
ra, decisão, novo laço, que marcam a contraexperiência que os FCL em-
preenderam 20 anos atrás. O que desencadeou o movimento de ruptura e 
enlaçamento novo foi uma objeção ao uso do Um na comunidade que nós 
deixamos. Rompemos com o pensamento único e escolhemos a via do Um 
a Um, da plurivocidade, para podermos dar voz ao Dizer da psicanálise.

Um a Um foi nosso ponto de partida. Não saímos da Escola Brasileira 
de Psicanálise (EBP) em bando, saímos um depois do outro; não éramos 
amigos, éramos muito diferentes, desparelhados e disparatados, e o primei-
ro momento foi de reconhecer e aceitar nossas diferenças. Foi assim que 
iniciamos nossa aventura com esse leme: “não estamos aqui por amor de 
transferência, mas pela transferência de trabalho”.

Esse “Um a Um”, que constitui a orientação original de nossa Escola, 
funda a extensão da psicanálise em sua intensão. A “diferença absoluta”, 
inscrita desde a origem de nosso movimento, não deixa de produzir alguns 
efeitos colaterais, que podem ser prejudiciais à saúde de nossa associação, 
quando as diferenças justificam a dispersão e as derivas egoicas (do ser 
único ao ser “o único”).

Apesar de nossas diferenças absolutas (nossas aberrações, pôde dizer La-
can), cuidamos do que pode fazer laço, ou seja, a Escola, como o “sinthoma” 
capaz de fazer com que os desparelhados se sustentem em boa companhia.

Espero que os rastros desse caminho dos 20 anos sirvam para as trilhas 
que os membros do FCL-SP seguirão com o intuito de manter o Fórum vivo 
e loquaz e fazer Escola. Dispersão.

Rendez-vous dans vingt ans !
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Lucien Febvre, citado por Le Goff (1977, p. 27), afirma que: “A história 
recolhe sistematicamente, classificando e agrupando os fatos passados, em 
função das suas necessidades atuais. É em função da vida que ela interroga 
a morte… Organizar o passado em função do presente: assim se poderia 
definir a função social da história.”

A partir dessa ideia, o que é possível desdobrar?
Por que fazer essa volta à história do Fórum? Ao voltar “lá”, estamos sus-

tentando qual tipo de proposta? Revisitar o passado para quê? Se somente 
é possível tal realização enviesada pelas condições do presente, quais são 
nossas urgências atuais que nos arremetem a tal busca? Questões inevitáveis.

De acordo com Pais:

Sem consciência histórica sobre o nosso passado (e antepassados) 
não perceberíamos quem somos. Esta dimensão identitária — quem 
somos? — emerge no terreno de memórias históricas partilhadas. Por 
isso, o sentimento de identidade — entendida no sentido de imagem 
de si, para si e para os outros — aparece associado à consciência his-
tórica, forma de nos sentirmos em outros que nos são próximos, ou-
tros que antecipam a nossa existência[,] que, por sua vez, antecipará 
a de outros. Ao assegurar um sentimento de continuidade no tempo 
e na memória (e na memória do tempo)[,] a consciência histórica 
contribui, deste modo, para a afirmação de identidade — individual 
e coletiva. (Pais, 1999, p. 1)

Assim, propor-se esse resgate da história do Fórum parece possibilitar al-
gumas implicações: 1) Poder perguntar: quem somos? 2) O que construímos 
até agora? 3) Ao longo desses 20 anos, o que temos sustentado como possi-
bilidade identitária? 4) Qual nossa implicação com outras histórias construídas 
no espaço da pólis e como temos nos relacionado com elas?

Temos muito a pensar sobre isso!
A partir dessa compreensão destacada, que possibilita o desdobramento 

de inúmeras questões, é inevitável a percepção de um entendimento no 
qual há um pensar a história num processo de continuidade, ou seja, uma 
continuidade histórica entre passado, presente e futuro, que se sustentaria 
necessária para a transmissão de um ethos, como sustentado por alguns au-
tores, como Eric Hobsbawn, Hannah Arendt, entre outros. Há aqui algo que 
pode se colocar como força inspiradora para realizar uma empreitada de res-
gate histórico, e talvez haja algo disso na proposta dos “20 anos do Fórum”.
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Mas também alcançamos a possibilidade de pensar por outras vias, ou 
seja, outra condição na relação com o que se produz no tempo/espaço — 
certa descontinuidade histórica, em que o que há é disruptivo, que acaba 
por interromper o seguimento normal de um processo. Assim, a memória 
poderia ser compreendida, como nos propõe Seixas (2002), como não es-
tática, ou seja, nem seu volume, nem seus conteúdos são fixos, pois há 
um movimento incessante em espiral, entrelaçando espaço e tempo. Esse 
movimento se inicia e atualiza no presente, na “sensação atual”, provocada 
inclusive, segundo Proust (2004), pelo acaso — que, de forma espontânea, 
estende-se, “simultaneamente, sobre várias épocas”. Assim, a memória não 
é jamais como aparece superficialmente, ou seja, como uma retrospectiva, 
um resgate passivo e seletivo de fatias de passado que vêm, como um de-
calque, compor ou ilustrar nosso presente; seu movimento, ao contrário, 
antes de mais nada é de prolongar o passado no presente. A memória não 
é regressiva (algo que parte do presente, fixando-se no passado), mas, sim, 
prospectiva, e, mais do que isso, é projetiva, lançando-se em direção a um 
vir a ser, um possível. “A verdade é que a memória não consiste absolu-
tamente em uma regressão do presente ao passado, mas ao contrário em 
um progresso do passado ao presente” (Bergson, 1999, p. 280). Assim, há 
algo nessa concepção que permite acolher algo da ordem do disruptivo, do 
esquecido, do lapso e, principalmente, da descontinuidade. Como permitir 
que a história do Fórum possa acolher algo dessa ordem? O que seria sus-
tentar tal resgate na prática desse evento que se realiza neste ano de 2019?

Talvez, a possibilidade de escutar os vários ecos e construções possíveis 
a partir das experiências e dos produtos dados e realizados até então seja 
uma empreitada que dialogue com tal posição. Outro ponto que parece im-
portante ser considerado nesse processo é o que se pode localizar na práti-
ca sustentada pelo Fórum, ou, melhor dizendo, no acolhimento que faz de 
novos participantes, que, gradativamente, vão fazendo sua inserção, a seu 
modo, e assim movimentando algo que, ao mesmo tempo que inova e re-
vigora, faz girar a espiral da memória e da história que se produz em ato. 
Como dizia Sílmia Sobreira, e não me canso de lembrar, parafraseando-a: 
“O principiante, seja por ingenuidade ou ímpeto de poder ocupar esse 
lugar, coloca a mão no vespeiro do real muito mais corriqueiramente que 
aqueles que se dizem iniciados ou finalizados no processo de formação.” 
Assim é que se espera que o giro se mantenha no atrelamento de uma 
memória em movimento que inclua o disruptivo e permita a transmissão 
daquilo que não parece passível de se transmitir na organização ordinária 
do tempo e do espaço.
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Ainda no interior daquilo que se propõe para este encontro, há uma invo-
cação para se pensar a partir do lugar que pude ocupar em algum momento 
da história do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo (FCL-SP), ou seja, 
a direção. O Fórum estava em seu começo, e ser diretor, naquele momento, 
apresentou-se a mim como uma tarefa recheada de questões. O que seria 
“ser diretor do Fórum de São Paulo”? O que caberia dirigir? Um pequeno 
grupo, que já estava num crescente, pois mudamos para outra sede, maior, 
já que a anterior não comportaria o número que estávamos acolhendo em 
algumas atividades. Receios, não sem eles, mas com uma aposta numa pos-
sibilidade de transmissão que se mostrava bem interessante a partir daquilo 
que surgia como pontos de discussão e de norteamento das propostas a se-
rem veiculadas para o momento: seminários, pesquisas, turbilhão. Já se fa-
ziam presentes como possibilidades de sustentação de um modo de fazer e 
transmitir psicanálise que se dava a partir da pluralidade de seus fazedores.

Aqui, faço menção ao texto de Pierre Clastres, contido em seu livro Socie-
dade contra Estado – troca e poder: filosofia da chefia indígena, para pôr à 
baila alguns elementos que caracterizariam tal chefia e que talvez nos aju-
dem a pensar as relações no interior do Fórum de São Paulo, sem nenhum 
romantismo rousseauniano de retorno ao bom selvagem: 1) O chefe é um 
“fazedor de paz”; é a instância moderadora do grupo, tal como o atesta a 
divisão frequente de poder em civil e militar. 2) Tem de ser generoso com 
seus bens e não pode permitir-se, sob pena de se desautorizar, repelir os 
incessantes pedidos de seus “administrados”. 3) Apenas um bom orador 
pode aceder à chefia.

Assim, algumas questões se fazem prementes e precisam sempre ser 
revisitadas: quais os princípios que nos norteiam? Como sustentar tais 
princípios no fazer diário das relações que se travam no fazer fórum? O 
que fazer com as pequenas causas narcísicas? Fazedor da paz, não sem 
conflitos; generosidade, não sem cuidado; e poder falar, mas nunca sem 
escuta — talvez sejam possibilidades abertas e sustentáveis nas relações 
quotidianas. Sem romantismo!
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Joyce recusa-se a deixar que aconteça alguma coisa naquilo que a história 
dos historiadores supostamente toma por objeto. Tem razão, posto que a 
história nada mais é que uma fuga da qual só se narram os êxodos. Atra-
vés de seu exílio, ele sanciona a seriedade de seu julgamento. Somente 
deportados participam da história: já que o homem tem seu corpo, é pelo 
corpo que se o tem. Avesso do habeas corpus. (Lacan, 1975, pp. 564-565)

O tempo e a elaboração que nele se deu permite que eu sustente, hoje, 
aqui, essa enunciação singular.

Há 20 anos, fundamos o Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo (FCL-
-SP) com uma carta pública, na qual falávamos a respeito das enunciações 
singulares. Essa carta foi assinada por três mulheres: Dominique Finger-
mann, Elisabeth Saporiti e Ana Laura Prates. Belas e justas palavras, mas 
como seria possível sustentá-las, as enunciações singulares? Eis um desafio 
e uma dificuldade que nos são muito próprios. Trago aqui um sucinto teste-
munho e algumas reflexões a partir de como foram vividos esses anos por 
mim, e o que extraí dessa experiência.

Alguns acontecimentos inspiraram essa minha intervenção:
– O desfile da Escola de Samba Mangueira, de 2019, cujo enredo foi A 

história que a história não conta, e do qual tive a honra de participar.
– Minha participação recente no cartel do passe, pelo fato de estar ocupando 

a função de membro do Brasil no Colegiado Internacional da Garantia (CIG).
– A exposição de Paul Klee, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), 

sobretudo o quadro Angelus Novus, comentado por Walter Benjamin em “O 
anjo da história”.

– A entrevista dada por Jean Wyllys a Pedro Bial em 10 de abril de 2019.
– A peça Fim, dirigida por Felipe Hirsch e escrita por Rafael Spregelburg.

Que anjo é esse?
Diz Walter Benjamin:

Há um quadro de Klee que se chama Angelus Novus. Representa um 
anjo que parece querer afastar-se de algo que ele encara fixamente. Seus 
olhos estão escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. O anjo 
da história deve ter esse aspecto. Seu rosto está dirigido para o passado. 
Onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástrofe 
única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa a 
nossos pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os 
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fragmentos. Mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas 
asas com tanta força que ele não pode mais fechá-las. Essa tempestade 
o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as costas, en-
quanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa tempestade é o que 
chamamos progresso. (Benjamin, 1940/1987, p. 226)

Não há progresso, já sabemos, e Lacan é extremamente irônico com o título 
do livro de Melanie Klein Os progressos da psicanálise. Mas, então, se não é 
pelo progresso, o que estamos fazendo aqui? Por que fundamos, há 20 anos, o 
FCL-SP? E por que consideramos interessante reconstruir essa história? Seria 
a história da psicanálise, ou, mais especificamente, a história do FCL-SP me-
nos catastrófica? Por que insistimos e, mais particularmente, por que insisto?

Seria extremamente perigoso se pretendêssemos escrever uma história ofi-
cial desse Fórum, pois sabemos que a verdade tem estrutura de ficção. Essa 
estrutura, entretanto, não nos autoriza, tampouco, a sermos os arautos da 
pós-verdade, ou, pior ainda, cúmplices incautos das fake news. Nem verdade 
verdadeira, nem pós-verdade, muito menos a mentira. Em que linha tênue, 
em que vão ou fresta, então, podemos nos colocar, para interrogar nossa his-
tória, sabendo que o real em jogo na formação do analista provoca seu pró-
prio desconhecimento, ou até mesmo produz sua negação sistemática? Aqui, 
precisamos ser cuidadosos, pois as lembranças de cada um são traiçoeiras, 
e, desde Freud, sabemos que elas são homólogas à estrutura da fantasia, no 
melhor dos casos. Não podemos nos fiar, nem confiar exclusivamente nessas 
memórias individuais, pois o que cada um elege esquecer fala mais de si do 
que do objeto esquecido, mas não deixa de ter seus efeitos no laço social. 
Além disso, como é notório, nem todo testemunho porta uma transmissão.1 É 
preciso, como alerta Semprún, “o artifício”. O passe que o diga!

No ano 2013, por exemplo, circularam por nossas redes diversas e contraditó-
rias versões sobre a fundação do FCL-SP, e algumas produziram o esquecimento 
sintomático de meu nome. A recuperação de nossa carta de fundação, graças a 
esse esquecimento, merece que se conte uma anedota: quando da ruptura com 
a Associação Mundial de Psicanálise (AMP), em 1998, eu era bastante jovem. 
Após um grande turbilhão ocorrido especialmente na cidade de São Paulo, com 
reuniões repletas de colegas os mais diversos, chegou o tempo da fundação do 
Campo Lacaniano, com sua vocação internacional. Mas não houve consenso 
quanto a esse ponto, e não foi possível, para alguns de nós, prosseguir com 
colegas que preferiam fundar uma associação local, sem vínculo formal com o 

1 Trabalhei esse tema em Prates (2015).
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Campo Lacaniano. Por essa decisão, sofremos algumas críticas e, mesmo, al-
gumas injúrias públicas. Os colegas mais experientes decidiram não responder 
aos insultos, usando a famosa tática de “deixar cair no vazio”; eu, ao contrário, 
escrevi um texto, respondendo. Nesse texto, consenti com um erro ortográfico 
feito pelo corretor do Word, que me passou: posso foi substituído por poço. Mas 
esse erro não passou despercebido por um colega, que escreveu um texto “in-
terpretando” de modo selvagem o que chamou de um meu “ato falho” e a partir 
do qual desenvolvia todo um argumento em torno do “poço”. O curioso é que 
outro colega — um argentino, por sinal — decidiu publicar essa missiva interna 
de uma rede fechada em seu site internacional, junto com todas as publicações 
e cartas daquele período, nomeada por ele La crisis en la Internacional de los 
Foros del Campo Lacaniano,2 crise essa que, por sinal, não existia, pois o Campo 
Lacaniano estava ainda em pleno trabalho de parto.

Essa anedota, que hoje me parece muito engraçada, durante anos me abor-
receu bastante. A cada busca de meu nome no Google (que bode!), eu era 
confrontada com aquele “poço sem fundo”, que me provocava mal-estar e, 
por que não reconhecer, alguma vergonha. Hoje, o poço virou apenas uma 
poça d’água, na qual, entretanto, sei que ainda posso me afogar, pois a mania 
de responder a ofensas e insultos por escrito ainda insiste e, devo confessá-lo, 
cada vez a aprecio mais. Há coisas que a idade não cura! Felizmente, conto 
com alguns dispostos a me emprestar suas capas, para que eu possa atraves-
sar a poça que restou na superfície, se formos cross-capeanos3 o suficiente.

Eis que, em 2013, precisei recorrer a meus arquivos por conta do tal “es-
quecimento” nas redes, e qual não foi minha ingrata surpresa? A carta de 
fundação do FCL-SP não estava arquivada. Mas, vejam vocês, consegui res-
gatá-la do fundo do poço (que, afinal, parece que tinha fundo), para restituir 
meu nome nessa história. E isso graças, quem diria, ao tal site argentino. “A 
história se repete como farsa”, já sabemos.

Essa pequena anedota fala sobre a importância dos arquivos, ainda que 
oficiosos, porque, como afirma Derrida (2001, p. 16), “a democratização 
efetiva se mede sempre por esse critério essencial: a participação e o acesso 
ao arquivo, à sua constituição e à sua interpretação”. A questão da interpre-
tação, no entanto, é bastante sensível, já que sempre haverá a história que a 
história não conta, ou como diz o samba da Mangueira: o avesso do mesmo 
lugar. História moebiana,4 a única possível para a psicanálise.

2 Recuperado em 16 de dezembro, 2020, de: http://www.psicomundo.com/foros/psa-politi-
ca/crisis.htm
3 Referência ao cross-cap, figura topológica bidimensional e unilateral trabalhada por Lacan:   
4 Referência à Banda de Moebius, superfície topológica trabalhada por Lacan e que tem  
apenas uma face: 
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 O bode
O bode dessa história chama-se “bode expiatório”. Essa expressão tem 

origem no Dia da Expiação, ou Yom Kippur, e é descrita no Levítico: havia 
dois bodes, um era sorteado para ser queimado em holocausto, e outro re-
cebia todos os pecados do povo de Israel e era deixado no deserto, levando 
consigo os pecados, sendo levado por Azazel, o anjo caído. Interessante 
reencontrarmos aqui nosso anjo. Teria sido essa a inspiração de Klee que 
inspirou Benjamin?

Bode expiatório, vulgarmente, virou uma expressão para dizer de alguém 
sobre quem recaem as culpas de determinada situação, sem verificação de 
sua real responsabilidade. O filósofo Rene Girard eleva essa expressão popu-
lar à dignidade de um fenômeno fundamental, para pensar o laço social e a 
política. Em um texto a esse respeito, Letícia Furtado de Souza dirá:

Mas como a vítima é eleita? Girard sustenta que, embora sejam certas 
características do sujeito que verdadeiramente acarretam sua escolha 
como “bode expiatório”, a responsabilização ficará mais crível se 
for atribuído à vítima um crime ou ato comparável capaz de causar 
reprovação unânime dos membros da comunidade — sendo verda-
de ou não. É o que René Girard chama de “crime indiferenciador”, 
a acusação ganha uma fina camada de credibilidade, e esse ligeiro 
banho de “fatos” já concede aos populares, convicção suficiente para 
que se permitam não querer saber de mais nada, tapar os olhos e os 
ouvidos, juntando-se aos perseguidores. (Souza, 2013, p. 6)

Reconhecemos o próprio mito fundador da psicanálise nesse fenômeno, 
segundo Girard:

No caso de Édipo, é muito simples, trata-se de uma divindade do ma-
trimônio, das regras do matrimônio que ele mesmo rompeu e que, de 
algum modo, instituiu infringindo-as, o que certamente é absurdo, 
mas que, no entanto, desempenha um papel essencial na gênese do 
religioso e do próprio social. (Girard, 2013, p. 30)

O interessante desse fenômeno é que, para além dos tais fatos ou atos, o 
que é visado — como a entrevista de Jean Wyllys, que os convido a assis-
tir, o atesta — é o ser do bode, que passa a ganhar contornos demoníacos. 
Esse fenômeno, tão humano e tão recorrente, não está ausente entre nós; 
ao contrário, ele parece revelar um real que volta sempre ao mesmo lugar, 



155Que bode! A cabra d’ Peste (ex)pia a história do FCL-SP

e seria preciso abordá-lo analiticamente. O efeito estrutural do bode é o de 
uma destituição subjetiva, porém avessa àquela operada pelo discurso do 
psicanalista. Não há como se despir de traços como tom e volume de voz, 
orientação sexual, aparência, ser mulher, gay, brasileiro, suburbano, preto 
etc. A parte pelo todo vela, assim, o inclassificável e envelopa a não-toda.

A cabra
A partir do fenômeno de exílio (dentro ou fora da pátria) — ocorrido, não por 

acaso, com o próprio Lacan —, é possível entender o que é uma Escola de psicaná-
lise e por que precisamos dela. Precisamos dela para suportar o traço insuportável 
do outro e o bode que ele provoca. Traço que, paradoxalmente, é produzido em 
uma análise e a partir do qual podemos sustentar a tal enunciação singular. Preci-
samos, portanto, de uma Escola, porque ocorre esse passe e nada garante que ele 
continuará ocorrendo. Como escutamos na peça Fim: se Deus não salvou o tira-
nossauro Rex, nem o Museu Nacional, por que salvaria o Brasil? Eu acrescento: por 
que salvaria a psicanálise? Por que salvaria o FCL-SP? É o fim da picada, mas não 
tem garantia, por isso a psicanálise depende de que estejamos à altura.

Uma vez, quando fui diretora deste Fórum, escrevi um discurso de posse, que 
reproduzo aqui em parte, para lembrar: O que estamos mesmo fazendo aqui?

No atual momento de nossa história, penso que se faz necessária uma  
reflexão sobre a responsabilidade que temos nas mãos, no exercício de nossas 
funções. Fomos eleitos para dirigir, secretariar, “tesourear”, acolher e formar. 
O que isso significa, quando se trata de psicanálise?

Em primeiro lugar, não nos esqueçamos jamais: a única direção que po-
demos oferecer, enquanto psicanalistas, é a do tratamento, ou seja, aquela 
que leva a responder com o desejo, frente à angústia. Essa direção deve ser 
orientada pelos princípios de seu poder. Ora, mas sabemos que o poder de 
que se trata — numa instituição cujo vetor é o de uma Escola de Psicanálise 
segundo o ensino de Freud e Lacan — é o poder dos impossíveis. O impossí-
vel, aquilo que não cessa de não se inscrever é o que nos permite sustentar a 
utopia de um laço social “livre da necessidade de grupo”, inscrito na lógica 
do não-todo, onde a garantia é gratuita.

O único poder que cabe ao psicanalista é, portanto, aquele que lhe é atribuí-
do pela transferência e, se cabe a ele manejá-lo, é tão somente para dissolvê-lo.

Sabemos que a democracia — o menos pior dos regimes — trata da coisa 
pública, não sendo suficiente para cuidar da psicanálise. Não ser suficiente 
não quer dizer que não seja necessária — e temos que zelar por sua preser-
vação —, pois já vimos que, se a democracia não garante o analítico, outros 
regimes destroem-no completamente.
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Isso posto, caberia pensarmos em como zelar pela democracia sem descui-
dar do analítico — ou ingenuamente considerarmos que em cuidando do 
democrático estaríamos espontaneamente cuidando do analítico. A discus-
são a respeito das relações entre o local, o nacional e o internacional entram 
nesse contexto, e por isso considero de fundamental importância o reforço 
dos laços que constituem nossa comunidade, bem como o reconhecimento 
dos diferentes percursos e transferências que o constituem.

Então essa é a nossa direção.
Quanto à função de “secretariar”, que ela tenda — coerente com a psica-

nálise — mais para o lado da discrição com os segredos do que para agente 
da segregação. Cuidemos para que o secreto não se transforme na apologia 
do não dito que fomenta o discurso da histérica, e sim na sustentação da 
verdade que não pode ser toda dita.

A tesouraria, por sua vez, precisa zelar pelo “tesouro dos significantes”, já 
que sempre é prudente lembrarmos o que Lacan ousou afirmar: que o discur-
so do analista é o único que pode resistir ao discurso do capitalista. Nosso 
tesouro, portanto, não pode ser contabilizado, já que sabemos que a causa 
de nosso desejo é incalculável. Que em nossa contabilidade sempre sobre um 
resto incomensurável.

O acolhimento é aquele que permite abrigar mais um. Um a um. A Esco-
la enquanto abrigo, como quis Lacan, nos remete necessariamente à nossa 
condição de desamparo fundamental. A precariedade de nossa condição nos 
remete forçosamente à realidade de que não há abrigo pronto ou definitivo, 
já que o estado em que vivemos é sempre de emergência. Cabe a cada um 
reconstruí-lo e sustentá-lo a cada dia.

Finalmente, que a gente não se esqueça que nosso objetivo são as forma-
ções, e não formaturas. E as formações que temos a oferecer são as forma-
ções do inconsciente (sintomas, atos falhos, sonhos e chistes). Transmiti-las 
implica e não deixar fechar a questão: o que a psicanálise nos ensina, como 
ensiná-lo?

Para terminar, com humor, volto ao anjo, dessa vez ao “Anjo Safado”, de Chico 
Buarque, na canção Até o fim. Mesmo sabendo que não há progresso, seguimos!

Eu bem que tenho ensaiado um progresso 
Virei cantor de festim 

Mamãe contou que eu faço um bruto sucesso 
Em quixeramobim 

Não sei como o maracatu começou 
Mas vou até o fim
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Vocês se lembram de minha voz? Continua a mesma… Meus cabelos tam-
pouco mudaram tanto assim, apenas — as aparências enganam — ficaram 
bastante mais brancos. O que posso testemunhar? Que nesses anos o bode 
se transformou em cabra, que me cai melhor. Uma cabra trans, trans-for-
mada pela transferência, que me permite transitar mundo afora. Cabra d’ 
Peste, a Peste da Psicanálise. Não deixa de ser um efeito feminizante da 
letra, chamar alguém corajoso de “cabra da peste”. Cor(agen), agir com o 
coração, um dos nomes do meu passe, foi o que me fez resistir e estar ainda 
hoje aqui com vocês, como sempre, de coração aberto, como é meu estilo.
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A gestão da qual fui diretora coincidiu com a comemoração dos 10 anos 
do movimento dos fóruns, que teve início em 1998, e dos 10 anos do Fórum 
do Campo Lacaniano de São Paulo (FCL-SP), em 2009. Para comemorar es-
ses 10 anos de trabalho, resolvemos fazer uma publicação que apresentasse 
a orientação que tínhamos sustentado até então: Livro Zero, número Um, 
lançada em 2010, cujo título foi “Corpo e afeto”. Dentro da revista, sugeri-
mos uma seção de textos não assinados, intitulada “O fórum faz Escola”, 
cuja suposição fora de que qualquer um poderia escrever sobre a orientação 
e o funcionamento dos dispositivos do Fórum. Essa ideia se sustentou por 
alguns anos, até que se votou que os textos não fossem mais anônimos. 
Hoje, penso que nos equivocamos, ao supor que todos estivessem de acor-
do com aquilo que estava sendo escrito, na medida em que a escrita de um 
autor é sempre única, ainda que o conteúdo seja compartilhado.

Agradeço o convite para que ex-diretores pudessem fazer uma enunciação 
singular sobre o “fazer fórum”, não só por me fazer reler uma série de textos 
que escrevi para as aberturas, os encerramentos, os editoriais e os relatórios 
de Comissão de Gestão da época, mas também porque estamos comemoran-
do 20 anos do FCL-SP. Ou seja, passaram-se 10 anos e me parece fundamen-
tal escrever essa história tecida por tantas mãos, principalmente nos tempos 
atuais, em que a memória nos parece cada vez mais apagada e desprezada.

Não consigo sustentar a psicanálise e minha clínica sem alguns outros, 
como pude escrever no texto sobre a “Solidão do fim. Não sem alguns ou-
tros” (Oliveira, 2012, p. 123). No entanto, estar com alguns outros não quer 
dizer com qualquer um. Esse é o argumento que sustento até hoje, ao pro-
por que as candidaturas para o Fórum sejam por chapa, e não individuais. 
Sem contar com alguns outros, não há laço de trabalho possível. Sabemos 
que uma chapa não é garantia de que o trabalho se sustente e que há sem-
pre o risco dos fenômenos de grupo, mas é necessário um mínimo de laço 
para se ter confiança no colega de gestão.

Agradeço aos colegas que trabalharam nas duas gestões comigo em 2008: 
Sandra Berta (coordenadora de FCCL), Heloísa Ramirez (secretária), Paulo 
Rona (tesoureiro), Silvana Mantelatto (coordenadora da Comissão de Aco-
lhimento e de Cartéis). No segundo ano, 2009, após nova eleição, pois ainda 
não eram gestões de dois anos, Sandra Berta continuou com a coordenação 
de FCCL, Glaucia Nagem entrou como secretária, Conrado Ramos, como te-
soureiro, e Maria Lúcia Araújo pela Comissão de Acolhimento e de Cartéis.

Ao reler os documentos e textos da época, chamou-me atenção que, naque-
le tempo, esforçávamo-nos em cuidar do “fazer Escola” e falávamos o tempo 
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todo em formação do analista e transmissão da psicanálise. Pergunto: por 
que se nomeou esta mesa “fazer fórum”? Será que algo mudou desde então? 
O que significaria “fazer fórum” hoje? Isso seria diferente do “fazer Escola”?

No final de 2008, escrevi para a jornada de encerramento:

Trabalhamos muito para nossa formação: lemos os textos dos Escritos, 
ouvimos nossos colegas em suas articulações nos Seminários, acompanha-
mos outros discursos nas Conferências mensais, fizemos cartéis, sempre 
procurando extrair um saber a mais, algo que tocasse cada um, no ponto 
que lhe causava.

O encontro internacional, em julho, nos lançou no debate com outras lín-
guas, outros estilos e referências, ressignificando, acrescentando ou modifi-
cando aquilo que até então pudemos acompanhar sobre o tempo, o sujeito e 
o inconsciente.

Em Radiofonia, Lacan dirá que “precisa tempo para fazer-se ser. Esse precisa 
tempo é o ser que o solicita ao inconsciente, para retornar a ele todas as vezes 
que lhe for preciso, sim, for preciso Tempo” (Lacan, 1970/2003b, p. 425).

Decidimos então por uma jornada que retomasse a questão da direção 
do tratamento. Sim, o tema do tempo nos levou de volta ao inconsciente e 
à experiência psicanalítica, do início a seu fim. Fim enquanto conclusão e 
finalidade: aquilo que a Escola de Lacan sustenta com o dispositivo do passe.

Vocês verão que os trabalhos apresentados recortam o tema trabalhado em 
pontos distintos, mas é interessante destacar que os significantes se articulam, 
como uma dança em que um se lança de um lado, e outro lhe agarra levando 
para outro. Esperamos que a jornada tenha para todos o mesmo efeito que nos-
sa experiência nos Seminários de Formação Continuada permitiu: uma prática 
coletiva através da qual demos textura a fios que nos pareciam inarticuláveis.

Ainda em Radiofonia, Lacan dirá: “É assim que o inconsciente se articula, 
pelo que o ser vem ao dizer. O que do tempo lhe faz estofo não é um emprés-
timo do imaginário, mas de um têxtil em que os nós não diriam nada senão 
sobre os furos que nele se encontram” (Lacan, 1970/2003b, p. 426).

Hoje, neste momento de concluir, na jornada do Fórum São Paulo, não 
apenas de Formações clínicas, poderemos testemunhar, em diferentes vozes, 
as marcas que essa prática têxtil nos deixou. Um texto cujos furos permitem 
uma enodação que, fazendo Escola, apostamos transmitir.

Furos que podemos sustentar, quando a falta a ser é a política.

Escolhi retomar essa fala, pois, de alguma forma, responde, a meu ver, 
ao que significa o “fazer fórum”: lugar de debate, de fala, de produção e 
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criação, sustentado por um discurso que não seja unívoco. No entanto, há 
uma especificidade nesse “fazer fórum” incluído no campo da psicanálise 
lacaniana, especificamente na Escola de Psicanálise do Campo Lacaniano 
(EPFCL). “Fazer fórum”, nesse caso, não acontece de maneira independente 
da Escola, pois entendo que essas produções só tenham sentido desde que 
sirvam para sustentar a clínica psicanalítica e, consequentemente, mante-
nham a existência da psicanálise no mundo.

No último encontro que fizemos neste espaço, comentei que não era nada 
fácil sustentar as funções no Fórum, e que até agora nenhum diretor se re-
petiu… É um trabalho coletivo, mas não sem efeitos de grupo; é orientado 
pelo analítico, mas não sem as vaidades e os sintomas característicos de 
cada um… Para que sustentar esse espaço de formação, com todo o traba-
lho que daí advém? Minha resposta ainda hoje continua sendo a seguinte: 
sem esse esforço de sustentar um fórum e nos colocarmos à prova, não só a 
psicanálise corre o risco de não sobreviver, como o ato analítico perderá sua 
força de extensão. Em meu entendimento, não há sentido em “fazer fórum” 
de maneira dissociada dos princípios da Escola de Lacan: a formação do 
psicanalista e a transmissão da psicanálise.

Acabei de voltar de Curitiba, onde há um fórum muito pequeno. Por ser 
perto de Joinville e Florianópolis, eles se articulam para fazer alguns eventos 
em conjunto, mas eu estive especificamente em Curitiba. Eles têm tido um 
trabalho enorme de convidar colegas de todo o Brasil para irem dar algum 
seminário, falar sobre cartel e passe, mas vejo que não é fácil manter esse 
trabalho coletivo, em que cada um coloca algo de si: seja seu corpo, seu 
tempo, sua voz, sua aposta… Para quê? Por serem poucos membros, o que 
conversamos foi sobre a importância de outras vozes e trocas, para que pu-
dessem ter essa perspectiva de um laço maior e mais forte de comunidade.

Em 2008, para a jornada de abertura dos trabalhos daquele ano, cujo tema 
tinha sido a questão do tempo, escrevi:

O que  abrimos hoje com esta jornada?
Em nossa jornada de encerramento do ano passado trabalhei com vocês a 

ideia de que se transmite a psicanálise pela via de um estilo, de acordo com 
Lacan. Estilo no sentido de instrumento que corta, que marca a partir de 
um ato. Não seria justamente a lâmina, o estilete, o instrumento necessário 
para abrir um sulco, uma fenda? Ou então uma trilha, um caminho? Se 
estamos então abrindo um percurso, por onde se deve ir para se tornar um 
psicanalista?
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Parece-me que abrimos um tempo de formação. Tempo que passa, contí-
nuo, que permite um caminho. Cada um faz o seu, do seu modo, em certo 
ritmo, com a pressa que lhe cabe. Uma formação que exige o ensino da 
psicanálise e que só se sustenta pelo desejo, produto da análise de cada um. 
Para isso é preciso tempo. No texto “Alocução sobre o Ensino”, Lacan dirá: 
“O tempo é necessário, devo admitir, para que se chegue a meu discurso ali 
onde ele foi feito para servir” (Lacan, 1970/2003a, p. 303).

Bem-vindos então à proposta de ensino e formação aberta desde Freud, 
que Lacan sustentou em ato com a Fundação de sua Escola. Nesse mesmo 
texto já citado, Lacan escreve: “O que realmente me cabe acentuar é que, ao 
se oferecer ao ensino, o discurso psicanalítico leva o psicanalista à posição 
do psicanalisante…” Esperamos então sustentar, nesse caminho aberto hoje, 
a divisão que nos faz construir um saber.

Parece-me muito interessante acompanhar esse ponto de junção entre 
a extensão e a intensão da psicanálise, como nos ensina Lacan em 1967. 
Junção que, a meu ver, implica Fórum e Escola, ou seja, um não vai sem 
o outro. Mas também implica o tempo, como nos adverte o próprio texto 
de Lacan, para que se chegue a seu discurso. Não por acaso, parece-nos 
tão importante registrar as passagens desse tempo: 10, 20 anos…, para nos 
darmos conta de que o têxtil que costuramos suporta um estofo enodado, 
ainda que furado.

Podemos escolher com quem queremos dividir, trocar, falar, escutar, 
aprender; em qual comunidade, Escola, associação queremos estar… Mas, 
a meu ver, só com alguns outros algo se transfere e se transmite: só com 
alguns outros o cartel e o passe são possíveis. No final das contas, só há 
sentido em fazer fórum se fizermos por uma Escola: cada um a seu modo, 
de maneira singular, mas com alguns outros.

Referências
Lacan, J. (2003a). Alocução sobre o ensino. In J. Lacan. Outros escritos (pp. 302-

-310). Rio de  Janeiro: Jorge Zahar. (Campo Freudiano no Brasil). (Trabalho 
original publicado em 1970)

Lacan, J. (2003b). Radiofonia. In J. Lacan. Outros escritos (pp. 400-447). Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar. (Campo Freudiano no Brasil). (Trabalho original 
publicado em 1970)

Oliveira, B. (2012). A formação do psicanalista. Livro Zero: Revista de Psicaná-
lise, São Paulo: FCL-SP, 123-130.
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No ano 2010, a Comissão de Gestão do Fórum do Campo Lacaniano de 
São Paulo (FCL-SP) sabia que teria a cargo sua gestão apenas por um ano. 
Essa Comissão teve um nome inédito: “Comissão de Transição”. Portanto, 
em 2010 tivemos uma Comissão de Gestão com atributo de ser transitória, a 
fim de acompanhar, a partir de 2011, as permutações de funções em âmbitos 
nacional e internacional.

Foi um ano no qual tomamos decisões junto à nossa comunidade que 
abriram novos caminhos para o futuro do FCL-SP. O tema que nos reunira 
fora “O sintoma, sua política e a sua clínica”.

Pessoalmente, foi um ano que trouxe algo radicalmente diferente em mi-
nha vida, uma vez que assumi essa direção em dezembro de 2009, um dia 
após a morte de meu pai. Talvez, o primeiro ato dessa direção foi não recuar 
perante o luto e assim honrar algo do que ele tinha transmitido e que por 
vezes parecia ser um otimismo empedernido.

A cada vez que assumimos uma função no Campo Lacaniano, seja essa 
local, nacional ou internacional, somos tomados, em primeira instância, 
por certa vertigem, à qual damos diferentes respostas. Isso é o que tenho 
aprendido ao longo desses anos. Entendo que assumir funções é poder con-
tar com a preocupação do funcionamento, bem como suportar as críticas, 
acolhê-las e saber fazer com elas. Tarefa nem sempre fácil.

Essa Comissão de Gestão funcionara, de certo modo, em regime de cole-
giado, uma vez que as decisões tomadas foram debatidas junto aos demais 
membros das diferentes comissões, sendo consultadas, quando necessário, 
com o conjunto dos membros do Fórum. Essa política dos laços para a tomada 
de decisões, bem como para o cuidado quotidiano no tratamento das diferen-
tes questões que se sucederam, faz parte de nossa comunidade de trabalho. 
Parecia-nos que dita política deveria partir das instâncias que respondiam 
naquele momento. E apostamos que se expandiria no laço um a um.

Nessa empreitada, estávamos comprometidos os colegas da Comissão de 
Gestão (CG), os Colegas do Conselho Consultivo, bem como os da Comissão 
de Cartéis e da Comissão de Acolhimento.

Os responsáveis da CG foram: Sandra Berta (diretora), Glaucia Nagem (secre-
tária), Rita Vogelaar (tesoureira) e Silvana Pessoa (coordenadora de FCCL-SP).

Os membros do primeiro Conselho Consultivo do FCL-SP foram: Gonçalo 
Galvão, Dominique Fingermann, Ana Laura Prates Pacheco, Beatriz Olivei-
ra, Silvana Pessoa e Sandra Berta.

A Coordenação da Comissão de Cartéis esteve a cargo de Beatriz Oliveira, 
e pela Coordenação da Comissão de Acolhimento respondeu Silvia Franco.
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O objetivo principal dessa CG foi o de continuar com uma política que 
apostara no enlace Fórum e Escola, seguindo os documentos que nos orien-
tam: a Carta da Internacional de Fóruns (IF) e os Princípios Diretivos. Tra-
tava-se, assim como anteriormente, de orientar nosso trabalho seguindo o 
que lemos na Carta da IF: “contribuir para a presença e a manutenção dos 
desafios do discurso analítico nas conjunturas do século” (IF, 2008, p. 251).

Desde aí, cuidamos da elaboração das propostas programáticas das 
diferentes atividades, do debate dos dispositivos em função e da publi-
cação/divulgação.

Além das diversas atividades programáticas, nesse ano 2010 houve deci-
sões fundamentais para o que se seguiria posteriormente no FCL-SP. Elas 
enodaram uma temporalidade que, além de dar continuidade às propostas 
do trabalho que nos antecederam, aportou algumas decisões e ideias que 
foram apresentadas ao conjunto dos membros do Fórum no início daquele 
ano e, eventualmente, ratificadas na Assembleia anual de membros.

Destaco aqui algumas decisões que se propagaram nos anos vindouros e 
das quais, neste momento em que celebramos os 20 anos do FCL-SP, pode-
mos constatar seus efeitos:

1. Pela reforma estatutária do FCL-SP, votada em outubro de 2009, criou-
-se o Conselho do FCL-SP, constituído pelos dois diretores do FCL-SP 
anteriores e os dois coordenadores de FCCL do FCL-SP anteriores. Na-
quele momento de nosso funcionamento, foi fundamental fundar essa 
instância de debate e aconselhamento que conjugara a história de nos-
so Fórum e o andamento das novas propostas de trabalho.

2. Abertura do espaço Debate com Cartéis, com o intuito de promover 
a apresentação dos estados de trabalho de cada cartelisante. Reali-
zamos uma reunião conjunta para debater essa proposta e, a seguir, 
acompanhamos o andamento dos debates em torno das duas expe-
riências até então realizadas. Consideramos que a abertura de mais 
essa atividade tende a promover o trabalho de cartéis. Essa atividade 
se somou, portanto, àquela que já acontecia: “Café Cartel”.

3. A Comissão de Acolhimento continuou a trabalhar em estreita re-
lação junto à diretora da CG, e houve uma atualização extensa do 
Regimento da dita Comissão.

4. Intensificamos o intercâmbio com os delegados em nível nacional, 
o qual favoreceu termos uma perspectiva da dimensão nacional e 
internacional da IF.
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5. Reformulamos a Comissão de Publicação, que teve em sua composi-
ção a secretária e tesoureira da CG 2010 e o tesoureiro e a diretora da 
CG 2009, além da participação da diretora da CG 2010.

6. A CG ficou responsável pela organização do material da newsletter, 
nova proposta sugerida pelo Conselho e sustentada pela CG. Isso 
teve como resultado um acréscimo de 50% em nossas divulgações.

7. Foi lançado o primeiro número da revista do FCL-SP, Livro Zero.
8. Nas FCCL do FCL-SP, houve quatro decisões fundamentais, das quais 

ainda hoje, 10 anos depois, podemos recolher os efeitos. Foram elas: 
(i) criou-se a Comissão de FCCL; (ii) decidimos reverter para o FCL-SP 
100% do valor das entrevistas dos participantes, realizadas no início 
de cada ano; (iii) decidiu-se pelo não pagamento de ensinantes; e (iv) 
decidiu-se pela divisão em 10 parcelas da anuidade de FCCL.

Os Fóruns se orientam à Escola
Nossa aposta foi de dar maior ênfase aos debates sobre a Escola, a par-

tir das atividades que reuniam o trabalho de formação dos membros, a 
“Formação Continuada”, enlaçando com esse tema as três atividades que 
sustentávamos até então: (i) Seminário Teórico (estudo do Seminário 24, 
de Jacques Lacan); (ii) Espaço Escola (dando ênfase ao I Encontro Interna-
cional da EPFCL, que acontecera em 2009, na cidade de Buenos Aires); e 
(iii) Seminário Clínico (no qual debatemos os testemunhos do passe publi-
cados no Boletim Internacional de Escola, Wunsch). Portanto, naquele ano 
privilegiamos o debate sobre o passe, embora tivéssemos sempre presente 
a diferença entre Fórum e Escola. A primeira edição da revista Livro Zero é 
testemunho disso.

Foi um trabalho decidido, não sem entraves próprios ao conjunto, porém 
apostando nos laços de trabalho e epistêmicos para a transmissão da psica-
nálise e a formação do psicanalista.

Afinal, a política dos laços faz parte dos 21 anos da IF-EPFCL e dos 20 
anos do FCL-SP.

Sou grata de poder participar da experiência da IF-EPFCL, que está sob 
responsabilidade de cada um… e com os outros.

Referência
Internacional dos Fóruns (IF). (2008). Escola de Psicanálise do Campo Laca-

niano. Catálogo 2008-2010. Edição em português.
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Desautorizações…

Narcisismos…

Escabeau com o Fórum.
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Consubstancial ao admirável trabalho e a um percurso respeitável entre 
as instituições de psicanálise, o Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo 
(FCL-SP) parece em parte padecer de si. Um padecimento que não faz todo, 
não obstante apareça.

Uma política assídua de desqualificação de analistas (colegas), desrespei-
to ao laço e exaltação de algumas personalidades (normalmente feita pelas 
próprias ou por seus seguidores) marcou um modo de ser que ora se expli-
cita, ora “sofre recalque”, ora retorna.

Narcisismos afiados, o campo do outro permanece devastado. A história 
oficial, tantas vezes narrada pelos vencedores, faz do oprimido dejeto des-
cartável. Restos e fragmentos ficam calados e sem tratamento possível. Em 
nome do corporativismo, diagnósticos são lançados aos ventos (não deixa 
de chamar atenção que entre psicanalistas possa ser uma ofensa chamar 
alguém de “psicótico”), interpretações selvagens vociferadas para caber 
oportunamente em um interesse argumentativo e, sobremaneira, cada 
qual com seu espelho, algumas desavenças se transformam em questões 
pessoais. Há quem chame as relações para a pura rivalidade/agressivida-
de. Tudo passa a girar em torno de si (versus seus inimigos). O que não é 
“si” não pode existir.

O que não é si é o analista psicótico, ou é quem não tem análise o sufi-
ciente (esta é, aliás, a toada mais tocada).

O término da análise (com o apontamento de seu contrário) vira a grande 
arma do analista inquisidor, que, em nome de estar supostamente garantido 
pelas escrituras, legitimado pelo pai (que sustenta o argumento de autorida-
de), faz de si um nome-imagem a ser ritualisticamente idolatrado.

Imagem! Há imagens (disfarçadas de Nomes) que precisam ser sustenta-
das a todo custo. Se o laço se dissolve subsumido pelo culto dos que, eleitos 
por um suposto fim garantidor, ditam os sins e os nãos, talvez assim esteja 
pelo simples fato de que o gozo narcísico não se abre ao campo do outro, 
não enlaça, apenas evidencia o imaginário.

Pois bem. Dada essa pequena introdução, proponho-me pensar um lugar 
para o narcisismo no fim de análise pautado no Escabelo (o que se designou 
por savoir y faire com o narcisismo secundário). O que pode servir, quem 
sabe, de formalização.
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O narcisismo e seus ecos1

Cefiso Pai
Narciso era filho do rio Cefiso — do grego Képhisos, “o que banha, o que 

inunda” — e da ninfa Liríope (nome que pode significar “voz macia como 
um lírio”) (Brandão, 2013, p. 182).

Inundado pela recorrente simbólica das águas e por uma importante re-
ferência à voz, o mito de Narciso, em seus desfechos, revela o herói trágico 
enclausurado em uma fonte (seu espelho) e a voz convertida em pedra, 
puro eco. Imagem (olhar) e voz aprisionadas, cárcere sustentado, justamen-
te, por um apoio paterno. Afinal, parece não ser irrelevante que Narciso 
fosse filho de um rio. E resta ainda curioso que possivelmente o nome de 
sua mãe remeta a algo da voz.

Assim como tantos outros personagens da mitologia grega, Narciso não 
escapou de certo elemento de destino. Sua mãe, Liríope, havia consultado 
Tirésias (cego vidente/profeta) sobre a longevidade de seu filho. O adivinho 
lhe respondeu que sim, que aquele muito viveria, “se ele não se conhecer” 
(Ovídio, 2017, p. 187). Pois bem, Narciso entorpeceu-se, deixou-se enfei-
tiçar por sua própria imagem refletida na límpida e pura fonte de Téspias. 
Maldição de Nêmesis, que o havia condenado a amar um amor impossível. 
A pedido de algumas ninfas, indignadas com a frieza de Narciso diante da 
tragédia de Eco, Nêmesis o amaldiçoara.

Eco, por sua vez, teria sido condenada por Hera a não mais conseguir 
falar. Ela poderia apenas repetir os últimos sons das palavras que ouvisse.

Tão friamente repelida, mas ardendo em paixão por Narciso, Eco se 
isolou e se fechou numa imensa solidão. Por fim, deixou de se ali-
mentar e definhou, transformando-se num rochedo, capaz apenas de 
repetir os derradeiros sons do que se diz. As demais ninfas, irritadas 
com a insensibilidade e a frieza do filho de Liríope, pediram vingança 
a Nêmesis (…). (Brandão, 2013, p. 186)

O aprisionamento de Narciso (em sua imagem) parece não vir sem deter-
minado tratamento da voz. A petrificação da voz, que a imobilização de Eco 
traduz, reduz qualquer dizer a repetições derradeiras, ecolalias em negação 
de qualquer laço possível. Pode-se pensar, destarte, que Narciso precisa 
de Eco na mesma medida (dialética) em que o Senhor precisa do Escravo 

1 Parte desse tópico de capítulo foi publicada na Stylus: Revista de Psicanálise, com o título: 
“Narcisismo e seus ecos” (n. 36, jul. 2018). As preocupações expostas nessa introdução já se 
faziam presentes à época.
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(em referência à dialética proposta por Hegel). Talvez, Narcisos precisem 
de idólatras-pedras a repetir seus sons, seus ditos, seus maneirismos, suas 
últimas palavras.

Narciso parecia gozar do (e no) não laço (ao menos, de um laço ético). 
Reinara autossuficiente até sua queda (harmantía). A queda do herói trá-
gico, descomedido em relação a si e ainda incapaz de amar (envolvimento 
erótico com o outro), deu-se em atroz imobilidade. Refletido nas águas, cur-
va-se (aprisiona-se) para o Pai. “Reflectere, de re-, ‘novamente’, e flectere, 
‘curvar-se’, significa etimologicamente, ‘voltar para trás’” (Brandão, 2013, 
p. 192). Novamente curvado, retorno libidinal radical, Narciso reifica sua 
imagem, como imagem criada pelo e para o Pai. Faz da imagem consistên-
cia, confunde corpo e sombra. Crente, crê na imagem que veicula. Crê na 
ilusão de verdade-toda que seus olhos, em puro reflexo, veem.

Conforme Ovídio nos relata em suas Metamorfoses:

Ao procurar saciar uma sede, brota nele uma outra sede.
Enquanto bebe, arrebatado pela imagem de beleza que avista,
ama uma ilusão de corpo. Crê ser corpo o que apenas é água.
Extasia-se ante si mesmo e fica imóvel, de rosto imóvel também,
fica hirto como uma estátua de mármore de Paros.
(…)
Ingênuo! Por que buscas em vão agarrar uma fugitiva imagem?
O que desejas não existe! O que amas, retirando-te, perde-lo-ás!
(…)
Estendido na erva, à sombra, contempla,
com olhar insaciável, a enganosa imagem, e morre vítima de seus 
próprios olhos (Ovídio, 2017, pp. 191-193, grifos nossos)

Narciso, para Ovídio, era um crédulo em busca de algo que não poderia 
existir, em busca de uma imagem fugidia. Embevecidos por seus corpos-água, 
os Narcisos contemporâneos levam suas fontes (agora em redes virtuais e 
smarts) a uma extensão impossível ao herói grego. E, em espaço ampliado, 
imobilizam-se crentes daquilo que veiculam, postam, fotografam etc. Corpos 
assombrados, acorrentados a suas imagens, confundidos com suas águas.

Dos tempos do mito, a extensão, que revela passagens repletas de soberba 
e de ausência de sofrimento, parece ir dos momentos anteriores ao encontro 
de Narciso com seu reflexo até o princípio de seu arrebatamento ilusório. 
Há um Narciso autossuficiente, que passeia, zomba do amor, mostra-lhe 
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a indiferença e goza da idolatria alheia, e o Narciso arrebatado, a um só 
golpe idólatra e idolatrado. Narciso crente, feito das águas e aprisionado na 
imagem. Um amor-por-si-sem-laço: um acordo cordial com a morte. Narciso 
parece mesmo ter tido sucesso em fazer Um com a morte.

Espelho, espelho meu
Partamos do mito e, então, da constatação segundo a qual o narcisismo 

se dá não sem o pai.
Se a psicanálise pode afirmar, desde Freud, que os narcisismos, primário 

e secundário, são fundamentais para a formação do eu, também sustentou 
a importância de certo afastamento, por parte dos sujeitos, da alienação que 
o narcisismo primário impõe. O eu-ideal, próprio ao narcisismo primário, 
eu investido libidinalmente, propicia trânsitos pulsionais fundantes, mas, 
não havendo uma ação psíquica que permita a saída do autoerotismo, não 
haverá laço. Entrementes, ainda restam, aos sujeitos, esforços para tentar 
recuperar aquele suposto estado inicial:

O desenvolvimento do ego consiste num afastamento do narcisismo 
primário e dá margem a uma vigorosa tentativa de recuperação desse 
estado. Esse afastamento é ocasionado pelo deslocamento da libido 
em direção a um ideal do ego imposto de fora, sendo a satisfação 
provocada pela realização desse ideal. (Freud, 1914/1996, p. 106)

A passagem, lógica, da alienação para a separação implica a ereção do 
ideal de eu: narcisismo secundário. E o que se passou a nomear narcisismo 
secundário pode mesmo ser lido como consubstancial à Metáfora Paterna.

O narcisismo secundário implica e ergue a ordem paterna. Não obstante, 
a leitura do mito nos permite pensar que o pai está posto desde o início. A 
imagem depende de sua intrusão.

Em trabalho anterior, procurei articular o texto do estádio do espelho, 
de Lacan, com a questão da identificação, pensando a formação do eu e a 
constituição do sujeito:

O passo lacaniano, dado a partir de sua teorização acerca da formação do 
eu, também apontou para a importância fundamental do outro naquilo 
que o psicanalista logo passaria a designar como constituição do sujeito. 
O outro, essa “exterioridade que é mais constituinte do que constituída” 
(Lacan, 1949/1998, p. 98). Através do texto “O estádio do espelho como 
formador da função do eu”, de 1949, Lacan procurou articular o estádio 
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do espelho a uma identificação, “ou seja, a transformação produzida 
no sujeito quando ele assume uma imagem”, o que também funda “a 
origem das identificações secundárias” (p. 97). (…) A assunção de uma 
imagem, conforme propôs Lacan, ocorre através de uma antecipação do 
sujeito, “o sujeito se antecipa numa miragem” (p. 98). O estádio do es-
pelho, enquanto uma resposta à questão da prematuração do humano, 
foi, então, definido como “um drama cujo impulso interno precipita-se 
da insuficiência para a antecipação” (Lacan, 1949/1998, p. 99). (…) A 
identificação, processo matriz da formação e da constituição, passará 
a ser concebida como uma marca de linguagem. Uma marca singular 
advinda de Outro terreno que, enfim, antecede o próprio sujeito. Des-
taquemos, outrossim, que esta questão da antecipação foi colocada, a 
partir de seu retorno a Freud, em termos da primazia do simbólico e, 
logo depois, da primazia do significante. (Gianesi, 2011, p. 131)

Pois bem. O narcisismo implica uma identificação: isso ocorre quando o 
sujeito assume uma imagem. É possível mesmo afirmar que o espelho propi-
cia uma identificação. Como identificação escópica, a imagem que se forma 
é corpo: “Se o ego é dito narcísico, é porque, em certo nível, há alguma coisa 
que suporta o corpo como imagem” (Lacan, 1975-1976/2007, p. 146).

O narcisismo está, desta feita, na base do que se designa por identifica-
ção em psicanálise. Mas, sabemos, a identificação, como conceito, ganhou 
bastante terreno após as elucubrações a respeito do conjunto espelho-corpo, 
ao qual acrescento — pai — e que é possível ser formalizado como próprio 
ao elo Imaginário. Lacan passou, outrossim, longo tempo debruçado sobre 
as três identificações propostas por Freud, quais sejam, a histérica, o pai e 
o traço, e provou a equivalência (Simbólica) entre elas. Sim, essa marca de 
linguagem, advinda de Outro terreno, própria ao campo do significante e do 
desejo, isso opera uma identificação por incorporação.

A questão aberta sobre o conceito de identificação, que colocou os elos Ima-
ginário e Simbólico em articulação com as dimensões paterna e do corpo, agora 
pode apontar para seus avanços no que concerne ao Real. Lacan pensou, por 
fim, em uma identificação da ordem de uma operação matemática, como jun-
ção de pontos idênticos, distinguindo-a das identificações da série simbólica, e 
a denominou, derradeiramente, identificação ao sinthoma (Real).2

2 “Como, colocaria eu a questão, (…) como identificar a identificação histérica, a identificação 
amorosa, dita ao pai, e a identificação que eu chamaria neutra, aquela que não é nem uma 
nem outra, que é a identificação a um traço particular, a um traço que eu chamei (…) a um 
traço qualquer? Como repartir essas três inversões de toros, homogêneas, portanto, na sua 
prática, e, além do mais, que mantêm a simetria, se posso dizer, entre um toro e um outro, 
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“Narciso acha feio o que não é espelho” (Caetano Veloso)
Se o narcisismo é fundamental para a formação do eu, bem como para a 

consubstancial constituição do sujeito, o que pensar sobre a fixação (ficção 
e fixão) identitária que ele provoca?

Paradoxo posto de partida: aquilo que é crucial para a identificação fun-
dante de cada um, ao ser cultivado em berço esplêndido, provoca inevitáveis 
alianças cínicas com o que é próprio (o próprio eu ou os “eus” próximos).

Pois bem. O narcisismo, que constitui o idêntico a partir da imagem pa-
terna (agora sublinhemos a função do pai em tradições patriarcais), quando 
fixo, quando inflado, quando inflacionado pelas políticas econômicas, aque-
las das pequenas diferenças, torna grandiosos os iguais, torna totalitário 
o comando, torna o não-idêntico do furo, da contingência, do não-todo, 
descabido, descartável, não-possível, desprezível.

É interessante pensarmos os fenômenos cada vez mais presentes das apa-
rições, bastante covardes (de uma típica valentia covarde), daqueles que 
vociferam sem corpo, dos haters virtuais ou daqueles tanto ou ainda mais 
covardes, dos haters de corpo presente, isso em relação ao fenômeno cres-
cente do narcisismo espetacular/especular (com o perdão da redundância). 
Debruçados sobre as articulações entre o narcisismo e os ódios, lembremos 
que Lacan, em “A agressividade em psicanálise”, já havia sustentado sua 
Tese IV: “A agressividade é a tendência correlativa a um modo de identifi-
cação a que chamamos narcísico, e que determina a estrutura formal do eu 
do homem e do registro de entidades característico de seu mundo” (Lacan, 
1948/1998, p. 112).

O narcisismo, pela via da identidade sectária, isola e une, afasta e congre-
ga, despedaça e faz Um. O ódio ao supostamente estrangeiro e o “amor” ao 
brilhante semelhante cindem radicalmente: o que é do recôndito privado, o 

como reparti-las, como designar de uma maneira homóloga a identificação paterna, a identi-
ficação histérica, a identificação a um traço que seja somente o mesmo? (Lacan, aula de 16 de 
novembro de 1976, inédito, grifos meus).
Lacan pareceu bem claro quanto à equivalência entre as três identificações propostas inicia-
mente por Freud: podem ser lidas como o mesmo.
Em seu Seminário 24, Lacan, por fim, pensa em outra ordem de identificação. Podemos tradu-
zir sua indagação da seguinte forma: como pensar uma identificação que permita a instaura-
ção de um nó heterogêneo?
Dizemos que, como função, o sinthoma nos mostra aquilo que do inconsciente pode traduzir-
-se por uma letra, com o esclarecimento de que nessa letra a identidade de si a si permanece 
isolada de qualquer qualidade. A identificação, nesse caso, como identidade de si a si, envol-
ve o que em matemática se designa por junção de pontos equivalentes. Desta feita, parece 
plausível a proposta que aqui se desenha segundo a qual essa identificação, heterogênea em 
relação às demais, seja considerada Real (um encontro de pontos idênticos, sem predicação, 
fora do campo do sentido).
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mais fechado quintal de cada igual e o que é outro — desprezíveis baratas, 
esses outros! Há, entretanto, algo altamente capcioso nesse espelho capital 
das novas eras: ele se propõe engolir a própria crítica, que faria da separa-
ção um ato possível. Desde a separação em relação à alienação exigida por 
pequenos grupos e/ou instituições até movimentos sociais que lutam por 
fazer proliferar a já desgastada consciência de classe. Assistimos, muitas 
vezes inertes, à patente marca da deglutição e o espetáculo feérico da oferta 
dos iguais, estes que deixam montado o ideal especular (com a presente 
leitura do mito, assevera-se que espelho e ideal podem mesmo convergir). 
E, claro, o produto dessa tentativa constante de fazer valer o absoluto é o 
resto-dejeto ou o espelho-estilhaço, a “desimagem” do desumano.

Nós-todos-narcisos
Uma comunidade de analistas que ainda preze pela crítica assídua do 

que se diz em nome da psicanálise poderia reabrir a boca para dar voz a 
alguns problemas que o narcisismo em culto e a sustentação paterna (a 
todo custo) podem causar, sobremodo no que toca às discussões sobre 
os fins de análise.

Colette Soler (2017) propôs, em seu texto “Nova economia do narcisis-
mo”, três narcisismos, a saber: narcisismo da imagem, narcisismo do desejo 
e narcisismo de gozo. Acompanhemos seus argumentos.

Primeiro, 1) o narcisismo da imagem (já com a entrada para pensarmos o 
narcisismo do desejo):

Certamente neste estádio, a imagem se torna o primeiro objeto; então 
podemos ver aí um estádio da libido, porém esse amor da imagem é 
determinado por outra coisa, a saber, a função identitária: ela é cons-
tituinte de um primeiro estrato da identidade (…) Aqui a identifica-
ção é reconhecida como o instrumento primeiro da socialização. O 
que será que funda a importância, e até mesmo a necessidade dessa 
primeira identificação no pequeno homem? (…) Lacan responde: a 
identificação é necessitada pelo efeito de falta-a-ser do sujeito que a 
linguagem produz. (Soler, 2017, pp. 28-29)

O efeito de falta-a-ser do sujeito da linguagem provoca a identificação 
imaginária (atrelada ao narcisismo da imagem). Verificamos que o pai 
como função e significante é o que, a um só tempo, fornece a imagem, 
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propicia-a e limita-a (em termos de gozo). A imagem se forma pela intru-
são significante. Exatamente o que antes fora aqui pontuado na leitura 
para o mito. O pai de Narciso, sendo uma referência das águas, possibili-
tou a formação da imagem.

2) O narcisismo do desejo:

O narcisismo do desejo consiste em se identificar aquilo que empurra 
vocês na vida, geralmente sem saber o que empurra, é isso o desejo. 
Sua forma mais notável é “não ceder sobre seu desejo” (…). Ora, An-
tígona, que não cede, é o narcisismo do sujeito. (Soler, 2017, p. 38)

Soler havia pontuado um enlace entre o narcisismo da imagem e aquele 
do desejo, propondo a ideia de um “espelho falante (…). Espelho, diga-
-me que sou a mais bela? Portanto, é um espelho suposto saber” (Soler, 
2017, p. 34). O narcisismo do “espelho, espelho meu” é, de partida, um 
enlaçamento entre Imaginário e Simbólico. A ordem significante, posta no 
mito pela intrusão paterna, está dada desde o início, ou melhor, cava o 
lugar que referimos como “inicial”. Retomando o texto de Soler (2017, p. 
34, grifo nosso): “O espelho é o Outro que se torna presente pelos outros, e 
paradoxalmente coloca o pequeno Narciso do estádio do espelho à mercê 
do desconhecido, pois subordina a relação à imagem primária, à relação 
ao Outro barrado.”

Pareceu-me surpreendente o encontro, no próprio mito, desta afirmação: 
ali, na construção greco-romana, o espelho (como Pai) é mesmo o Outro 
(também assim localizado no esquema R de Lacan).

E, finalmente, 3) o narcisismo do gozo:

Quando Lacan (…) evocou a “identificação ao sintoma”, em que se 
trata de gozo (…) esse passo introduz uma radicalização (…). Até 
aqui podíamos desconhecer a ameaça que o narcisismo faz pesar 
sobre o laço social, pois o desejo, sendo desejo do outro, o narcisis-
mo do desejo não era tão associal assim. Com o narcisismo do gozo, 
que consiste em não ceder sobre a afirmação de sua modalidade de 
gozo e a se identificar, ou seja, não ceder sobre a preferência que 
cada um tem à sua própria, pois bem, as coisas mudam, pois o gozo, 
contrariamente ao desejo, não é determinado pelo Outro, o lugar 
da linguagem, mas pelos acidentes da conjunção entre lalíngua e o 
corpo (…). Então, vem a questão, o que pensar do poder analítico 
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da fala da verdade, sempre meia-dita sobre as fixões de gozo? O que 
pensar dos sujeitos produzidos pela análise que chegou ao fim? Não 
poderiam esses sujeitos identificados ao seu gozo ser uns sobrenarci-
sos, dessa vez tão autossuficientes quanto Narciso antes de encontrar 
sua imagem? E o que pensar do laço social, pois o gozo não enlaça? 
(Soler, 2017, pp. 38-39)

As Suficiências, que se espalham em um não-laço-disparatado, poderiam 
mesmo relacionar-se com o narcisismo, com o que, enfim, Soler propôs 
como narcisismo do gozo. Há, sem dúvida, ênfase dada à ipseidade nas 
declarações sobre o “gozar do inconsciente” feitas por Lacan quando às 
voltas com a identificação ao sintoma. Os dispersos disparatados, quando 
vestidos de autorritualizações de gozo, parecem mais Narcisos espalhados 
(e espelhados). Sobrenarcisos (fora do laço) e supersuficiências (cada um 
com seu sintoma-nome-imagem) podem mesmo ser consequências de dada 
orientação de fim de análise.

Corroboram essa ideia as articulações de Lacan a respeito do savoir y faire 
com o sintoma (cada qual com o seu) e com a imagem (cada qual com a 
sua) acerca do Escabelo. Talvez possamos avançar na formalização desses 
sobrenarcisos como produtos de fins topologicamente escritos. Quero dizer, 
é possível escrever esse sobrenarciso.

Conhecer quer dizer saber lidar com (savoir faire avec) esse sintoma, sa-
ber desembaraçá-lo, saber manipulá-lo, saber — isso tem alguma coisa 
que corresponde ao que o homem faz com sua imagem — é imaginar a 
maneira pela qual a gente se vira com esse sintoma. Trata-se aqui, cer-
tamente, do narcisismo secundário; o narcisismo radical, o narcisismo 
que chamamos primário estando, nessa ocasião, excluído. Saber se virar 
(savoir y faire) com o seu sintoma[,] está aí o fim da análise. (Lacan, 
aula de 16 de novembro de 1976, inédito, grifos nossos)

Lacan propôs essa articulação entre o saber fazer com a imagem e o fim 
de uma análise. Quiçá possamos localizar aqui uma das origens de nosso 
embaraço. Certa confusão (topológica) entre um enlace que privilegia o 
imaginário e outro que sustentaria o real e a ética que lhe concerne. Saber 
fazer com a imagem (sem recusar aqui a importância do corpo, do colocar o 
corpo, mas já destacando que o corpo que tratamos de sustentar é um corpo 
furado) talvez seja um modo de não irmos além do pai.
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Podemos encontrar, no texto “Desenodamento”, de Bousseyroux (2012), 
algumas colocações com as quais conversarmos:

De que a identificação de fim é a assinatura? Daquilo que, no sin-
toma, no seu real, não é metafórico, quer dizer, não é substituível. 
Exceto que aí está o problema todo. Porque a metáfora é inerente ao 
nó borromeano, incluindo aquele de quatro do sintoma (…). Mas, 
então, como pensar borromeanamente o fim, se o bicho do sentido 
encontra-se na fruta do nó pelo sintoma que Lacan nomeia também 
de sintoma? (…) é por isso que Lacan reluta a identificar o incons-
ciente real a uma das cordas do nó borromeano: porque[,] dando a 
uma delas o nome de real, dá-se sentido ao real. De tal forma Lacan 
encontra em sua aproximação borromeana do real uma contradição 
intrínseca ao nó canônico R.S.I.: ao mesmo tempo, sua colocação 
mostra que o real é expulso do sentido e, ao mesmo tempo, o fato de 
nomear de Real uma das três cordas lhe deu sentido[,] tornando-o 
substituível às outras duas cordas, assim o real torna-se metafórico. 
O real do enodamento borromeano ao terceiro é uma metáfora da 
relação sexual que não há a dois[,] e esta metáfora do impossível 
coloca obstáculo à manifestação do real como expulso do sentido. 
Aliás, é por isso que é necessário o quarto: para sair do vespeiro da 
trindade. Mas, mesmo com o nó de quatro pelo sintoma — que cria 
um nó heterogêneo onde, os quatro sendo acoplados dois a dois, a 
substituibilidade só é possível no interior de cada dupla, o problema 
da metáfora que vem do nó continua sem ser resolvido (…) Vemos 
que esta questão ultrapassa a estrutura real do Borromeo, ela requer 
um salto ético (…). É possível que a interpretação opere ao nível 
mesmo do nó de tal modo que sua metáfora, que oferece novamente 
sentido ao real, se reduza? (…) Lacan descobre que essa redução é 
borromeanamente possível. É suficiente para isto que se ate à corda 
do sintoma, que, na cadeia de quatro, é necessariamente acoplada 
àquela do simbólico, a uma das duas cordas do outro par dessa ca-
deia, o que só deixa a escolha entre atar o sintoma ao imaginário ou 
o atar ao real. (Bousseyroux, 2012, pp. 36-37)

Bousseyroux (2012) acompanha os problemas que Lacan enfrentou na 
transmissão pelo nó. A questão parecia ser: como transmitir o que, por 
ser Real, não é metafórico (portanto, não é substituível)? A boca voraz do 
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sentido escreve-se no nó, e aquilo que o primeiro designou por “vespeiro 
da trindade” mantém a colocação de sentido para o Real. O que é um con-
trassenso, claro. Igualmente, o nó a quatro (um nó heterogêneo em relação 
ao nó de três, confeccionado a partir de um quarto elemento, que enoda e 
assim realiza o borromeano) ainda mantém o impasse sobre o Real. O Real, 
assim, dito, ganha sentido. O que escancara uma nova pergunta: como ope-
rar no nível do nó de modo a reduzir o campo metafórico?

Bousseyroux (2012) enfatiza, outrossim, a necessidade de um passo ético! 
Sublinho essa expressão, pois há necessidade de um passo ético também em 
relação à problemática que certo narcisismo categórico nos impõe.

Pois bem. Na cadeia borromeana a quatro, o elo do sintoma está necessa-
riamente acoplado àquele do simbólico (já que o sintoma é uma nomeação 
simbólica). Esse modo nodal pode, esticado, acoplar-se dois a dois3 (o que 
permite a substituição no interior de cada dupla). Por conta dos princípios 
dessa ordenação, uma operação de redução do nó é topologicamente possí-
vel. Por homotopia,4 é possível atar o nó do sintoma ao real ou ao imaginário:

Deixo de lado a colocação em continuidade do sintoma com o imaginá-
rio, que interessa mais à psicose, e me detenho aqui em sua ligação com 
o real, na medida em que a redução do sintoma ao real fora do sentido 
do gozo é o que visa o equívoco da interpretação. Lembro-me que Lacan 
define também o equívoco em 1975, vendo ali a abordagem eleita do 
inconsciente para daí reduzir o sintoma (…): ela (a interpretação) reduz 
o sintoma “por contradizer o sentido”. (Bousseyroux, 2012, p. 37)

3 Quando há enodamento a quatro pelo sintoma (que é uma nomeação simbólica), o elo do 
sintoma ficará atrelado, necessariamente, ao elo do simbólico, de modo a não conseguirmos 
fazer um nó simétrico, se puxarmos sintoma de um lado, simbólico de outro (cada elo atrelado 
a apenas um elo nessa configuração). Teremos nós simétricos (aptos à operação de equiva-
lência homotópica) se “puxarmos pela orelha”, estabelecendo o dois a dois, real de um lado, 
simbólico de outro, ou imaginário de um lado, simbólico de outro, de modo a ficarem — no 
meio — imaginário/sintoma e real/sintoma, respectivamente.
4 Homotopia é uma operação de deformação topológica que pode ocorrer em determinado 
intervalo de tempo (se tomarmos o tempo como parâmetro). Uma equivalência homotópica se 
dá a partir da noção de igualdade (identidade) extraída da própria deformação. Dois laços são 
considerados homotópicos se um puder ser deformado continuamente no outro. Laços triviais 
(os elos do nó — retas infinitas que se encontram em si para formar o “círculo” de cada dimen-
são do nó) que estejam trançados topologicamente, de modo a constituírem um nó borromeo 
(um dos tipos de nó brunniano), podem, por corte, fazer continuidade homotópica (entre dois 
desses laços). Isso não acontecerá entre quaisquer elos, mas, seguindo a operação permitida, 
provocará autocruzamentos que, por sua vez, farão do nó um nó que estará ao mesmo tempo 
enodado e desenodado (trivializado) (Araldi, s. d.; Bousseyroux, 2012; Uribe, 2013).
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Penso que poderíamos estabelecer diferenças importantes: apostemos que 
os atares entre o imaginário e o sintoma e aquele entre sintoma e real são 
distintos. Talvez possamos pensar que o gozo narcísico de fim, daqueles 
que terminaram suas análises sabendo “lidar” com sua imagem e, portanto, 
com o narcisismo secundário, que gozam, então, de seus sintomas, sin-
tomas cheios de qualidades, em uma espécie de sem fim de predicações, 
está estruturalmente fazendo valer a operação homotópica entre sintoma e 
imaginário. Não acredito, enfim, que devamos estabelecer esse modo nodal 
como restrito à psicose.

Em seu Seminário 24, Lacan (1976-1977, inédito) havia colocado o cur-
so de uma análise em termos nodais. Mostrou-nos como, muitas vezes, o 
analisante revira o toro Simbólico do nó (sendo um nó formado pelo enlace 
de toros), de modo a envelopar Real e Imaginário, formando, então, um 
trique, um cilindro-corpo, armadura neurótica sustentada pelo pai. Esse tri-
que, fazedor de sentido, corre por bastante tempo em uma análise, o que 
faz o analista suportar as construções analisantes em torno da novela edí-
pica, do terreno das identificações, do sentido da neurose de cada um etc. 
Seria também relevante pensarmos alguns modos de apresentação próprios 
ao envelopamento pelo Imaginário (dos toros do Simbólico e do Real). A 
castração, relativa ao gozo fálico, estaria ali “escondida”. O sobrenarciso, 
ultra-autossuficiente passeia aqui, com suas vestes-armaduras. Com isso, 
explicar-se-iam o inflar imaginário, notórias dificuldades associativas etc. 
Um envelopamento narcísico seria correlato de um envelopamento espe-
cular. A ordem simbólica parece desaparecer. E o Real fica evitado. Não 
deixa de ser importante pontuarmos que essa aparência de Suficiência é um 
aprisionamento à imagem.

Lacan propôs, em relação ao trique, que haveria a necessidade, no fim de 
uma análise, de uma contrapsicanálise, para que se possa restaurar o nó em 
sua forma original. RSI. No caso de um envelopamento pelo Imaginário, dos 
heróis Narcisos que eventualmente nos chegam, seria preciso uma operação 
a mais? Duas, então?! Quais sejam: um, o restaurar simbólico e, depois, a 
chamada contrapsicanálise?!

De qualquer modo, restaurado o nó, caímos no dilema da trindade ou, 
caso possamos arcar com o nó a quatro, nas diferenças cabíveis entre a 
identificação narcísica de fim e a sustentação ética do não-todo.

Desta feita, tendo a identificação ocorrido pela via do narcisismo (identi-
ficação ao pai-espelho-rio), a operação nodal terá se dado entre o sintoma 
e o imaginário.
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Em um reduto de sujeitos privatizados por seus gozos próprios, ou (o que 
dá no mesmo) de Narcisos inflados e cheios de qualidades, o espelho-pai 
faz verdade toda, e a dimensão pulsional da voz petrifica-se. O olhar exige 
idolatria, e a voz permite apenas ecolalia. Nós-todos-narcisos.

É interessante apontar que, nesses casos, Cefiso-pai erige-se bastante con-
sistente. As dimensões paternas do narcisismo e do sintoma aqui coincidem. 
Destarte, podemos colocar o Narciso Ingênuo da “feliz” autossuficiência e o 
Narciso da fonte (sofredor) como equivalentes, como igualmente aprisiona-
dos pelo destino paterno. Esse Outro que lhe faz espelho-falante (gozoso). Ou 
seja, pensando sobre momentos analíticos ou sobre possíveis fins por uma via 
narcísica, isso a partir da topologia (envelopamentos de nós ou enodamentos), 
podemos sustentar que os três narcisismos (da imagem, do desejo e do gozo) 
são equivalentes e sustentam-se por via paterna. Cefiso-pai-Narciso enodante.

Entretanto, ainda interrogando os nós, ser-nos-ia possível sustentar o não-
-todo e, por isso mesmo, a ética proveniente da identificação ao sinthoma 
(não mais afinada com o gozo que não enlaça ou com o lidar com a própria 
imagem, a não ser que seja para cavar nela seus furos), em um além da 
Lei? O passo ético, sugerido por Bousseyroux. O vazio/enigma-cifra (como 
causa) poderia, esse sim, enlaçar por uma aposta ética pelo não-todo? Sus-
tentação, no laço, de S de A barrado, furo?

Lembremos que, quando Lacan propõe “o saber se virar com isso” (savoir y fai-
re), também se refere às variedades (ali equivocava variedade, verdade e variável 
(x)): “Repito: o que o analisante diz, esperando verificar-se, não é a verdade, é a 
vari(e)dade do sinthoma” (Lacan, aula de 18 de abril de 1977, inédito).

Com a variável (x), enigmática, com a variedade do sinthoma (que está 
sustentado pelo não-todo da verdade), dizemos que cada sujeito singular 
goza de seu inconsciente, de alíngua. Sim, como afirmado, esse gozo não 
enlaça. Esse gozo não basta para o laço, não satisfaz o laço. Entretanto, sen-
do um gozo concernente ao vazio da letra-cifra-signo e propício a invenções, 
não haveria sobremodo uma responsabilidade do analista em sustentar (não 
seu gozo), mas o ponto vazio que o sustenta? E isso, justamente, no laço?

(Aqui recolocaríamos a discussão — como um parêntese — sobre a ideia de 
identificação ao sinthoma, com (th) como operação matemática, como redução 
à variável x, que faz uma identidade de si a si sem predicações ou qualidades. 
Uma identidade, portanto, não identitária. Essa identificação seria, então, rela-
tiva a um ponto de equivalência, a uma função, e não a qualquer significado.)

Para concluir, novamente Bousseyroux (2012): o autor afirma, enfim, que 
o Real (inconsciente real) se escreve borromeanamente enodado pela letra 
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do sintoma. Indaguemo-nos: o que seriam a escrita e a leitura dessa letra-
-signo-cifra do sinthoma? Uma escrita contingente de uma cifra (signo) enig-
mática que suspende o sentido da neurose. De modo diverso ao nó sustenta-
do (e estabilizado) pelo narcisismo (na junção entre imaginário e sintoma), 
o enodamento pela letra-signo-cifra do sinthoma seria um nó desinflado (a 
própria prova/sustentação do não-todo). Recorramos à homotopia:

Há uma propriedade da topologia que estabelece a noção de relação de 
equivalência por homotopia afirmando que, em uma cadeia, dois círculos 
não podem em nenhum caso atravessar um ao outro, mas que um círculo 
pode perfeitamente se atravessar a ele mesmo se ele passa por cima ou por 
baixo de seu próprio caminho, este acima se tornando abaixo e este abaixo 
se tornando acima. Esta propriedade é aplicável ao laço do sintoma real, 
permitindo-lhe autoatravessar em três de seus cruzamentos e também de 
desfazer sem a tesoura o nó de três (…). (Bousseyroux, 2012, p. 37)

Bousseyroux (2012) nos mostra que esse nó por homotopia é reversível. É 
um nó que a um só tempo enoda e desenoda. O verbo (como Simbólico), o 
corpo (como Imaginário) e o Real estão enodados e desenodados, provando 
um Real não enodado do gozo (fora do sentido). Um real que só se prova por 
ser corte. Levando-se em conta mais seu desaparecimento que sua aparição.5

équivalence
par

homotopie

les trois sont dénoués sans coup de ciseaux

corpsverbe

Réel

Figura 1. Nó borromeano generalizado (Bousseyroux, 2012, p. 38).

O não-todo como furo, como experiência contingente, não poderia, sobre-
maneira, enlaçar eticamente?

5 Bousseyroux (2012) propõe uma estabilização desse nó homotópico — real e sinthoma. 
Entrementes, o aspecto contingente dessa escrita (de um nó que ao mesmo tempo enoda e 
desenoda) parece “provar” melhor o real por seu desaparecimento (fracasso, tropeço, claudi-
cação). Afinal, pode ser bastante perigosa a consistência de fim, que resvala ou mesmo con-
gela predicações infinitas (o que estaria explícito em uma operação posta entre imaginário e 
sintoma). Mais interessante poderia ser a manutenção da responsabilidade advinda de uma 
experiência de vacuidade.
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E, mais ainda, como sustentar a contingência, se ela é provisória? Não have-
ria alguma necessidade posta na sustentação do furo que a contingência cava?

Encontrei, em uma exposição de Kazuo Wakabayashi e no livro de Tomi-
matsu sobre o artista, uma citação de Deleuze que dá dignidade ao neces-
sário em uma justa sustentação da contingência: “o signo é o que nos faz 
pensar. O signo é objeto de um encontro; mas é precisamente a contingência 
do encontro que garante a necessidade daquilo que ele faz pensar” (Deleu-
ze, 2010 citado por Tomimatsu, 2017, p. 26).

Sustentar a possibilidade da contingência, bem como seu aspecto provisó-
rio, parece dar ao necessário um lugar que não o reifica. A necessidade de se 
abrir à contingência, reconhecê-la e, com os furos que esta cava, fazer laço 
parece algo bem diferente das consistências, garantias e infinitizações que se 
têm feito em nome do que se designou com retumbância — fim de análise.

Sendo possível distinguir formalmente a identificação que se dá entre sin-
toma e imaginário e aquela que ocorre entre sintoma e real, podemos real-
mente pensar que há finais de análise que fazem girar a máquina do gozo 
narcísico e produzem cenas e mais cenas nos mais diversos Escabelos, e 
outros que apontam simplesmente para a aposta no mínimo, para o furo e 
para a causa. Os últimos não são postáveis. Sem holofotes para um analista 
e para os finais de análise, portanto.
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A singularidade de fazer fórum
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A comissão de história fez a proposta de, cada um de nós que passou 
pela Comissão de Gestão do Fórum, falar a partir da experiência de termos 
sido diretores do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo (FCL-SP) por 
um biênio. Gostaria, inicialmente, de dizer dessa difícil tarefa, a de manter 
presente a singularidade no “fazer fórum”. A função de direção de um fó-
rum passa também pelo estilo e pelas questões que orientam cada um que 
se engaja nessa tarefa.

Agradeço o convite e resolvi trazer o relatório final que apresentei na 
assembleia no fim de minha gestão. Nele constam as diretrizes de minha 
gestão em consonância com as de colegas que partilharam essa empreitada 
comigo. Afinal, são os relatórios que fazemos para a assembleia que contam 
e registram a história de como nos orientamos na função de direção.

Nossa gestão funcionou como um cartel, inclusive declarado na lista dos 
cartéis. Cartel d’gestão. Além das questões que concernem ao trabalho bra-
çal de uma comissão de gestão, incluímos a leitura de alguns textos sobre 
política, como o Discurso da servidão voluntária, de La Boétie, e alguns 
outros, e consultamos amigos de fora do fórum que tinham mais leitura 
sobre a política. Discutimos juntas o que era da responsabilidade de cada 
uma. Pouquíssimas vezes, não saberia inclusive dizer quais, tive que dar 
o tal voto de minerva como diretora. Decidimos praticamente tudo juntas. 
Tínhamos um modo de funcionar que conosco deu certo, na medida em 
que, mesmo nos momentos mais difíceis, junto aos colegas ou mesmo junto 
a nós mesmas, a fala e a escuta prevaleceram.

Agradeço às colegas que toparam essa empreitada e que trabalharam incan-
savelmente para o funcionamento do fórum e a manutenção da circulação da 
palavra, e, sobretudo, a orientação à Escola das atividades de nosso fórum. 
Comigo estiveram Luciana Guarreschi, na secretaria da gestão, Gisela Giglio 
Armando, na tesouraria, e Samantha Abuleac.

Agradeço a Raquel Passos, que, com sua experiência, ajudou-nos a man-
ter a organização da casa e das programações, assim como às funcionárias 
do período de minha gestão, Adriana, Luiza e Simone, que, juntas, auxilia-
ram-nos nos mínimos detalhes para que tudo caminhasse bem e em ordem.

Sem esquecer os vários colegas que ajudaram nas diversas coordenações, 
como também o conselho da época, que nos ouviu e ajudou nos momentos 
em que precisamos decidir sobre questões que precisavam desse apoio.

Em seguida, o relatório da direção do FCL-SP do período de 2015 e 2016.
Resistir. Este é o verbo que melhor define o último filme de Kleber Men-

donça Filho — Aquarius. Trago esta impressão, pois o filme lembra o que 
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para mim se desenhou nesses anos aqui no Fórum. Costumo dizer na pri-
meira pessoa do plural sobre a escolha que fizemos em 98. Sim, na primeira 
pessoa do plural, pois, apesar de não estar presente ainda no movimento 
dos fóruns, 8 anos depois, quando entrei, abracei essa decisão como minha. 
Cada um que entra como membro é advertido sobre a que viemos e como 
nos constituímos nas entrevistas da Comissão de Acolhimento.

Estas entrevistas são muito instrutivas principalmente para quem se ocu-
pa delas nesta Comissão. Nelas podemos ouvir de cada um que se dirige 
ao FCL-SP os ecos do trabalho de um fórum orientado pela Escola. O traba-
lho junto à Comissão de Acolhimento e Intercâmbio também é de extrema 
importância, pois coloca para circular o que os outros fóruns entendem 
como orientação. E nos momentos em que isso se apresenta em atrito com 
a Carta da Internacional de Fóruns (IF) e com os Princípios Diretivos temos 
um tempo para discutir e retomar a orientação. Como devem ter visto no 
relatório desta comissão, a partir da Assembleia Extraordinária da Escola de 
Psicanálise do Campo Lacaniano (EPFCL-Brasil) é importante que se inclua 
nos documentos de entrada o estatuto da associação reformulado, assim 
como algum texto que trate deste assunto.

Em 2015, depois da Assembleia Geral Ordinária tivemos a entrada de 
Adriana Grosman, em 2016 tivemos a entrada de Maria Claudia Formigoni, 
Marina Graminha, Leonardo Lopes, Paula Fiochi e Vera Iaconelli. Ressalto 
sobre isso dois pontos: Primeiro a lembrança de que ao término das entre-
vistas a carta dos colegas que entram são enviadas junto com o parecer da 
direção para a CAI (Comissão de Acolhimento e Intercâmbio), e estas cartas 
ficam arquivadas e são públicas. Deixo isso registrado, pois temos recolhido 
nessas cartas o que traz esses colegas que se dirigem à Comissão de Acolhi-
mento com o pedido de entrada no FCL-SP, e são cartas que dizem muito do 
que é ser membro de Fórum e do trabalho desta comissão.

O segundo ponto, que nos é muito caro, foi o modo de entrada de nossa 
colega Vera Iaconelli. Sua entrada nos trouxe uma questão interessante: 
como fazer quando um Analista de Escola (AE) é nomeado e ainda não faz 
parte de um fórum e nem da Escola? Resolvemos trabalhar essa questão 
seguindo o princípio de que a entrada em um fórum não é automática por 
qualquer motivo que seja. Assim, nossa colega passou por uma entrevis-
ta, onde afirmou sua transferência ao FCL-SP e formalizou por uma carta/ 
e-mail este desejo. Assim, mais uma vez a tensão entre Fórum e Escola se 
reafirmou sem que a solução fosse a sobreposição de um ao outro, mas na 
manutenção do que orienta cada um desses dispositivos.
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Neste ano, tivemos a saída das colegas Maria Célia Delgado e de Karen 
Martins Alves. Conversamos com ambas, e suas saídas se deram por mo-
tivos pessoais. Apesar de saírem de nosso fórum e de nossa associação, 
reafirmaram a transferência de trabalho e os laços.

Mesmo que um pouco repetitivo, sabemos como analistas a importância 
da repetição. Afinal, o recalque está sempre à espreita com o esquecimento. 
Vale lembrarmos que o movimento dos fóruns se estabeleceu a partir de 
um princípio de resistência. Resistência ao Um que insistia a se estabele-
cer como regra. O Um que determinava o que deveriam fazer, estudar e 
quem estava preparado para isso. O que em nossa carta de princípio está 
posto como contraexperiência tem no uso da palavra contra o indicativo 
da direção da experiência da então denominada Internacional dos Fóruns. 
Não resolvemos nadar na direção da maré. Decidimos marcar uma posição 
política e ética.

Um pouco mais de Aquarius: Clara nada contra a maré. Contra tudo e 
contra todos se mantém em um lugar que acredita ser o seu. Lugar passível 
de críticas, mas eticamente sustentado. “Este lugar não está à venda.” Te-
mos nessa afirmação sua resistência ao mercado, ao discurso corrente e aos 
interesses familiares. Um lugar que resiste. Apesar de gostar de música no 
pendrive, Clara não se desfaz de seus discos. Apesar de ler no computador, 
não se desfaz de seus livros. O novo não expele o antigo e vice-versa. Con-
vivem e se sustentam.

O lugar do fórum como espaço de voz é um lugar de resistência. Resis-
tência ao discurso corrente, ao mercado monetário e de conhecimento. Um 
espaço que sustenta a transferência com a psicanálise. Junto dele, a escola 
sustenta seu dizer. Um sustentando o outro. Um resistindo ao outro. Na ex-
periência que se instaurou em São Paulo temos recolhido os ecos daqueles 
que por aqui passam, de que se transmite o que de melhor podemos reco-
lher: o debate crítico, a repercussão e a incidência do discurso analítico no 
seio dos outros discursos e a orientação rumo à Escola.

A pergunta “o que nos orienta?” seguiu ressoando em nossas reuniões de 
gestão. Repito um breve trecho do que afirmei no relatório do ano anterior:

“A primeira resposta que nos ocorre frente a essa pergunta é que somos 
um fórum. Lugar de voz, de abertura. E como fazer isso sem descambar 
para o ‘qualquer coisa’? A Escola como direção. Assim, a abertura do fórum 
orienta nossas conversas e a orientação do fórum para a escola orienta essa 
abertura. Num abrir e fechar, tal como o movimento que Freud nos diz que 
é o do inconsciente, seguimos em nossos planos e propostas.”
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Fórum e Escola mantêm a tensão instaurada em 98. O Fórum não sendo 
Escola mas tendo a sua. A Escola sustentada pelos fóruns tendo como sus-
tentação os cartéis e o passe. Aqui em São Paulo podemos agradecer aos 
colegas que fundaram nossa associação pela seriedade e orientação. Quan-
do optaram por uma estrutura, onde Fórum, Escola e Formações Clínicas se 
articulam sem se sobreporem.

No ano passado, trabalhamos a imagem do boletim com o trabalho que 
recebemos da Comissão de Formações Clínicas do ano anterior. Passados 
esses dois anos de Gestão, apoiados no que discutimos nos diversos espa-
ços do FCL-SP, proponho que o que recolhi dessa experiência é que em São 
Paulo, pela orientação dada em sua fundação, montamos uma estrutura 
borromeana. Não sobrepondo aos registros RSI, mas colocando sob as con-
dições do nó a nossa estrutura:

Escola

Módulos 
e Redes 

de Pesquisa

Seminário 

de Membros 

da Escola

Red
e

Clín
ica

Ca
rt

éi
s Passe

FCCLFórum

Temos aí, pelos princípios do nó, que os elos não se sobrepõem em impor-
tância, têm a mesma consistência e que um resiste ao outro. Observem que 
a proposta que faço não sobrepõe Escola-Fórum-FCCL aos registros propos-
tos por Lacan, quais sejam, Real, Simbólico, Imaginário. A proposta é a de 
que nossas três instâncias possam ser pensadas se enodando e cumprindo 
as condições borromeanas.

Assim, observem que ao enlaçarmos a Escola-Fórum-Formações Clínicas 
borromeanamente temos nos furos entre as instâncias que criamos: entre Es-
cola e Fórum temos os Seminários de Membros de Escola. Espaço onde o 
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Membro de Escola se compromete por conta e risco pela transmissão da psi-
canálise e sustentação da clínica. Entre a Escola e as FCCL temos a Rede Clí-
nica, que tem na Escola a direção da clínica psicanalítica a partir do compro-
misso dos Supervisores e da Coordenação, sendo esses Membros de Escola. 
Entre o Fórum e as FCCL temos os espaços dos módulos e Redes de pesquisa. 
Interessante notarmos que estes ex-sistem à Escola mas não são sem ela.

O que orienta essas três instâncias são os dispositivos, que, apesar de 
serem de Escola, estão no furo entre Escola-Fórum-FCCL. Explico: o Cartel 
e o passe são dispositivos de Escola. Mas a função deles está em manter o 
furo que causa a formação dos analistas. Assim, os cartéis são declarados 
pelos fóruns e, dentro destes e desde as formações, eles repercutem o furo 
em relação à formação. O Passe, mesmo que veiculado pela Escola, mantém 
o furo aberto no que diz respeito ao desejo do analista.

Podemos pensar com isso que Escola-Fórum-Formações Clínicas podem 
se enodar sob as regras borromeanas e com isso nos orientar quanto ao 
nosso fazer. E, sobretudo, tendo no horizonte o princípio de que o desenlace 
de uma dessas instâncias solta as outras duas desse funcionamento. Outros 
enlaces são possíveis, e temos recolhido isso no contato com a organização 
das FCCLs e Fóruns na comunidade da IF-EPFCL. Somos gratos à orientação 
dos colegas que iniciaram essa estrutura sob as condições que os mantêm 
ligados borromeanamente.

Algumas notícias sobre espaços e comissões:
Encontro de Membros:
Lembremos que este lugar era nomeado Formação Continuada. Mudamos, 

pois o imaginário que surgia nas entrevistas de que a formação continuada 
só se dava ali fazia desse encontro quase um Olimpo dentro do próprio 
fórum. A mudança de nome visava sobretudo marcar que é um espaço de 
encontro e troca entre os membros de fórum. Um espaço onde integramos, 
além do debate teórico, a orientação do fórum para a Escola com o Espaço 
Escola e ainda um espaço clínico com os Seminários da Rede Clínica.

Neste ano, seguimos a recomendação da assembleia anterior de que os 
encontros de membros permaneceriam. Tivemos dois encontros por mês. 
Isso foi muito importante para a continuidade das leituras que foram pro-
postas. Seguindo ainda a recomendação da Assembleia do FCL-SP de 2015 
de que os membros que quisessem manter o espaço é que decidiriam a 
escolha dos textos, discutimos e escolhemos os textos no primeiro encon-
tro. Neste encontro os membros presentes discutiram sobre o que leriam e 
chegaram aos seguintes textos: L’Étourdit no primeiro semestre. Posfácio ao 
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Seminário 11, Edição à edição alemã de um primeiro volume dos Escritos 
e Prefácio à edição inglesa do Seminário 11 no segundo semestre. Percor-
remos esses textos com o recorte de cada colega sorteado. Pensamos que 
eram textos que tratavam as questões lançadas tanto pelo tema da Nacional 
(Problemas cruciais para a psicanálise na atualidade) quanto de São Paulo 
(Laços e desenlaces na clínica psicanalítica).

Acrescento que na primeira reunião os membros presentes discutiram o 
que trabalhariam e na segunda discutimos a questão dos sorteios. Aconte-
ceu que alguns colegas não atentaram para o e-mail que perguntava sobre 
a participação ou não do sorteio e foram sorteados e não podiam partici-
par. Assim, foi discutido no segundo encontro que não enviaríamos mais 
o e-mail perguntando. Que os presentes no primeiro encontro decidiriam 
como fazer com a distribuição dos textos e que se houver sorteio será feito 
com os presentes no encontro.

Temos visto e discutido que esse espaço é crucial como um ponto de en-
contro comum aos membros do fórum. Um espaço onde aqueles que desejam 
frequentar possam trazer suas questões para discutir com outros membros.

Diagonal Epistêmica: Este ano tivemos apenas uma Diagonal, quando rece-
bemos nosso colega Pablo Peusner, da Argentina. Pelo princípio de solidarie-
dade, resolvemos convidar os colegas da EPFCL-Brasil para participarem des-
te encontro. As colegas da Comissão de Gestão (CG-Nacional) aproveitaram 
este momento para fazermos um encontro de discussão das modificações do 
Estatuto. Foram momentos muito agradáveis e proveitosos com os colegas de 
outros lugares do Brasil. Por este princípio, deixo indicado que foi uma boa 
experiência e que em outros momentos poderíamos realizar novas aberturas 
para os colegas de outros fóruns participarem conosco.

Este ano o Espaço Aberto foi mais dedicado aos cartéis. Neles recebemos 
os Debates com Cartéis. Como puderam acompanhar no relatório da Comis-
são de Cartéis, foram momentos bem interessantes e pudemos recolher boas 
interlocuções deles.

Seminário da EPFCL-Brasil no ABC – como puderam também acompa-
nhar no relatório desta atividade, foram encontros muito proveitosos. Res-
salto em meu relatório que parte do tempo dos encontros foi dedicado à 
discussão sobre os cartéis e sua importância na formação dos psicanalis-
tas. Recomendo que nos próximos anos essa iniciativa permaneça e que as 
questões da Escola sejam levadas para este espaço além do tema teórico.

Fórum no interior: Neste ano o Fórum no interior aconteceu em Botucatu. 
Foi muito interessante o movimento dos profissionais de saúde, alunos da 
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Universidade de Bauru, além dos membros do Fórum SP, presentes neste 
encontro. Foram momentos ricos de troca e compartilhamento de ideias.

As Delegadas trabalharam este ano a questão da “nomeação e transmissão”. 
Elas levarão o levantamento deste trabalho para uma mesa dentro do Espaço 
Escola do XVII Encontro Nacional. A proposta visa o compartilhamento com 
os colegas de outros fóruns e da comunidade analítica do que recolhemos em 
nosso fórum sobre este assunto tão importante para nossa Escola.

Nossa Biblioteca está crescendo e cada dia mais organizada. Isso tem fa-
cilitado o empréstimo e a aquisição de novos livros. Ressalto a importância 
de todos nós nos familiarizarmos com o novo sistema da Biblioteca para 
que possamos explorar melhor tudo o que ele pode nos oferecer. Como é 
informatizado, ela permite empréstimos, sugestões e outros manejos dos 
livros do nosso fórum.

Neste ano teremos o XVII Encontro da EPFCL-Brasil aqui em São Paulo. 
Tem sido muito bom trabalhar com o apoio da Comissão de Organização 
que a nossa CG convidou. Esperamos que nosso fórum compareça em peso, 
tanto no Encontro quanto na festa. Estamos organizando para que sejam 
momentos ricos em troca, confraternização e aprendizado.

Nossa Jornada de encerramento seguirá o modelo do ano passado, pois 
recolhemos dos que participaram o retorno de que o maior tempo para apre-
sentar e discutir favoreceu a troca e sobretudo a discussão dos trabalhos.

Repito: “O fórum segue como espaço de voz e trabalho decidido. Orien-
tados pela política da psicanálise e, sobretudo, fazendo o possível para que 
essa orientação não caia sob o recalque do esquecimento”. 
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Em 2019, ano comemorativo de 20 anos do Fórum do Campo Lacaniano 
de São Paulo (FCL-SP), os ex-diretores foram convidados para dar um tes-
temunho sobre a experiência de gestão em uma série de encontros com os 
membros do FCL-SP. O convite sugeria como tema para o testemunho e para 
o debate que uma das funções do diretor prevista por estatuto é a de “pre-
servar as enunciações singulares”. Assim, escrevi sobre a experiência como 
diretora da Comissão de Gestão (CG) do FCL-SP em 2017 e 2018.

Nomeei “Laços entre nós” meu relatório anual para Assembleia do FCL-
-SP em 2017, relatório que terminava com um pedido: cuidar dos laços, pois 
somos diferentes. Cito:

Como fazer laço entre psicanalistas? Como sustentar o discurso ana-
lítico no laço social? Esse é um de nossos desafios de fórum!
Fazer valer a singularidade e estilo de cada um. Sustentar as dife-
renças dos “esparsos disparatados”. Lugar de fórum, de trocas, de 
debates, e não da imposição do pensamento único, de um sobre ou-
tros. Fórum de um mais um mais um, cada um único em sua singu-
laridade e estilo.
Assim convocamos a todos os membros do FCL-SP ao cuidado com 
os laços entre nós. (Relatório da diretora do FCL-SP 2017)

Não precisamos ser iguais, nem mesmo parecidos, para fazer comuni-
dade. Temos os meios para entrarmos em acordos, debates, assembleias, 
votação, representação etc.

Na “Apresentação” da Escola de Psicanálise no site da Internacional dos 
Fóruns – Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano (IF-EPFCL) 
está escrito que:

Numa Escola de Psicanálise, o objetivo é menos o de reagrupar os 
profissionais do que tornar possível, entre os analistas, um laço so-
cial original, que seja baseado sobre o estudo e o tratamento dos 
problemas que a prática analítica apresenta, notadamente a análise 
do analista, a formação dos praticantes e a transmissão do discurso 
analítico. Os principais dispositivos a serviço desse fim são o cartel e 
o passe. (IF-EPFCL, s. d.a)

Os fóruns se orientam para a Escola, de onde retiram sua vocação: “Os 
Fóruns não são Escola, mas eles participam da manutenção desses objetivos 
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da Escola. Eles se dão como objetivo preparar um retorno à Escola que Lacan 
quis, no contexto das necessidades do nosso tempo” (IF-EPFCL, s. d.b).

As análises se orientam para o singular, marca distintiva que permite sus-
tentar um estilo, que nos faz únicos, e permite a variedade. No entanto, em 
uma comunidade, preservar as enunciações singulares é um desafio e um 
paradoxo, na medida em que pretendemos uma comunidade de incomuns. 
É nossa dificuldade e nossa satisfação.

Os Fóruns funcionam, portanto, de acordo com o princípio da ini-
ciativa que só o princípio de solidariedade eventualmente limita. O 
princípio de iniciativa compreende-se facilmente: ele zela para que 
o funcionamento burocrático não sufoque as ideias novas e nem se 
constitua como obstáculo aos empreendimentos inesperados desde 
que compatíveis com as finalidades dos Fóruns. O princípio de so-
lidariedade lembra, sobretudo, que, em um conjunto ligado por um 
projeto comum, os atos de um — quer se trate de um membro ou 
de todo um Fórum — comprometem o conjunto dos outros por suas 
consequências. Ele convida, então, ao entendimento em todos os 
níveis e à responsabilidade de cada um. (IF-EPFCL, s. d.b)

Comunidade a partir do incomum é um desafio posto pela ética da psica-
nálise. Acolher cada um em sua singularidade, mas qual o limite?

Tática, estratégia e política. Se somos mais livres na tática, menos na es-
tratégia e ainda menos na política, existe um limite ético para acolher cada 
um em sua singularidade. Estamos todos comprometidos com a Carta da 
IF e os princípios diretivos da EPFCL. Preservar as enunciações singulares, 
cuidar dos laços e zelar pelos princípios.

Freud (1921), em Psicologia das massas, demonstra como as singularida-
des se apagam nas massas.

Sabemos que a questão do “Um” ao “Há do Um” comporta as três di-
mensões RSI: o narcisismo imaginário, o Um da exceção como condição 
do simbólico e da comunidade de “iguais”, que pelo princípio de equidade 
pode garantir cada um em sua singularidade. E que deve enlaçar aí neces-
sariamente algo do Real, tanto em sua dimensão da repetição que se impõe 
quanto no que concerne ao traço unário como marca do objeto perdido e 
inapreensível que singulariza os sujeitos.

É preciso considerar o que há de Real em jogo. Soler, em um dos prelúdios 
do Encontro Internacional de 2018, “Adventos do Real”, escreveu: “Advento 
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de real, então? A ideia comum, mesmo a recebida da transmissão lacaniana, 
não é a de que o real possa advir. Ele seria pensado mais como o impossível 
de se evitar pelos falantes que são sovados por imaginário e simbólico.”

Podemos complementar com Lacan: “Porque o real, justamente, é o que 
não anda, é uma pedra no meio do caminho, bem mais, é o que não cessa 
de se repetir para entravar essa marcha. Eu disse isso inicialmente sob esta 
forma: o real é o que retorna sempre ao mesmo lugar” (Lacan, 1974, inédito).

Nesse ínterim, aproveito para citar dois pequenos recortes do livro de 
Dominique Fingermann, A (de)formação do psicanalista:

A responsabilidade à qual uma análise dá acesso é o que Lacan cha-
ma de responsabilidade da não relação sexual, os passantes, os pas-
sadores e os cartéis devem poder ter essa medida, sensibilidade, res-
sonância ao impacto contingencial daquilo que não faz laço, porque 
procede da evidência do “Há Um” (Ya d’l’Un) e da demonstração da 
“não relação sexual”. (Fingermann, 2016, p. 147)

Uma comunidade de Escola (base da formação do analista) é fun-
dada sobre o que se tem de mais incomum, uma comunidade in-
confessável do estilo de cada um, dos “esparsos disparatados” que 
descolados da verdade, arriscam-se a expor suas respostas éticas e 
poéticas: explicar-se, pôr-se o ato à prova com estilo, o que nos faz 
eventualmente — na melhor das hipóteses — passadores da psicaná-
lise. (Fingermann, 2016, p. 59)

O estilo de cada um deve ser valorizado e ter seu lugar garantido. No 
entanto, estamos atravessados pelas identificações simbólico-imaginárias, 
que nos permitem nos reconhecermos como colegas psicanalistas, bem 
como não estamos livres dos narcisismos das pequenas diferenças e das 
atuações sintomáticas, demasiadamente humanos. Ponto no qual encontra-
mos como limite o princípio de solidariedade, que nos liga em um projeto 
comum e nos convoca à responsabilidade com a causa analítica. Para isso, 
inventamos representações participativas por meio das funções nas diversas 
comissões, e votamos estatutos e regimentos que nos norteiam dentro de 
determinados contratos.

Contra os efeitos de massa, Lacan propõe antídotos: permutação e dissolução.
Lacan, na contramão da Psicologia das massas, tal qual abordada por 

Freud (1921), propôs mecanismos para fazer anteparo ao Um do Ideal. É 
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certo que nos agrupamos, no entanto nos organizamos como grupos de 
trabalho, cujas “tarefas” não se configuram em torno de líderes, mas em 
torno das transferências de trabalho: “Uma Escola é feita para sustentar 
[as contingências do ato analítico], dando-lhe o apoio de uma comunidade 
animada pela transferência de trabalho” (IF-EPFCL, s. d.b).

Preservar as enunciações singulares e o princípio de permutação garante 
a variedade. Se esses princípios não puderem mais ser sustentados, ainda 
temos no horizonte a possibilidade da dissolução. “As funções de gestão 
e de garantia obedecem [a]o princípio de permutação, através de eleições 
segundo os critérios estabelecidos em seus estatutos e cartas de princípios” 
(IF-EPFCL, s. d.b).

Em nível local, algo do estilo marca a gestão de cada diretor, sem dúvida. 
E a permutação garante a variedade. Fazemos fórum com aqueles que nos 
antecedem e com aqueles que nos sucedem.

A função de direção não outorga ao diretor um poder ilimitado, nem mes-
mo nenhum poder, mas uma responsabilidade que se inscreve na lógica do 
não-todo, assim que a função de diretor é orientada e limitada pelo estatuto 
do FCL-SP, pelos regimentos de suas comissões, pelas atas de assembleias e, 
principalmente, pela Carta da IF e pelos “Princípios diretivos” da EPFCL. O 
diretor não faz a gestão do FCL-SP sozinho, mas junto à Comissão de Ges-
tão e às diversas comissões que compõem seu funcionamento. Em relação 
à transmissão que oferecemos, o diretor conta com a comissão de FCCL, 
e para os impasses conta com o Conselho. Suas decisões são tomadas em 
consonância com a orientação, em âmbitos nacional e internacional.

No FCL-SP, o que legitima as decisões do diretor é justamente que elas 
não são tomadas sozinhas, mas em conjunto. E, obviamente, no sentido 
mesmo de preservar as enunciações singulares, torna-se impossível agradar 
a todos o tempo todo; somos muitos, somos diferentes. Mesmo que sem 
ferir preceitos éticos, há momentos em que há confrontos, discordâncias, 
dificuldades, é preciso reconhecê-lo. Nesses momentos, o melhor é quando 
notamos que somos capazes de seguir adiante apesar das diferenças, com 
respeito e confiança. Sou grata aos colegas por isso.

Em nossa gestão (2017-2018), buscamos partir da premissa de que o fó-
rum como associação é de seus membros, e seguimos na direção de in-
cluí-los, assim buscamos, na medida do possível, dar voz alternadamente 
àqueles que se prontificavam a comparecer com suas produções, zelando 
pela variedade. Certamente, e, por que não dizer, estrategicamente, escolhas 
são feitas a partir das transferências de trabalho. Como tática, buscamos 
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certo rodízio nos convites que estavam à nossa mão, promovendo visadas 
diferentes sobre o mesmo ponto. Em alguns momentos, peguei-me dizendo, 
para justificar certas ocorrências, incomodamente dissonantes, para alguns: 
“o fórum é lugar de variedade”. O pensamento único não nos cabe. A ética 
da psicanálise é nossa política e nosso limite.

Da gestão 2017-2018, um recorte sobre a política
Para esses anos de gestão, escolhi a política como marca que nortearia 

minha direção, o que foi apresentado já na Jornada de Abertura em 2017; 
afinal, assumir a posição de direção em uma comunidade é, sem dúvida, 
uma função política. Sabendo que a política que nos concerne é a orienta-
ção à Escola, baseada no cartel e no passe, como garantia da manutenção e 
do avanço da psicanálise no mundo.

Pelas contingências do momento, as questões políticas da cidade dos 
discursos urgiam, e a discussão política pelo viés ético da psicanálise foi 
posta em pauta no Espaço Fórum (espaço de debate restrito aos membros) 
em função da Carta do Colegiado dos Representantes da Internacional dos 
Fóruns (Crif) número 4. Agradou alguns e incomodou outros. No auge da 
desagregação social pelo crescente discurso de ódio, polarizada na questão 
petismo × antipetismo,2 o fórum também não ficou completamente imune 
a algo dessa polarização.

A certa distância, posso dizer que não foi fácil colocar política em pauta 
naquele momento; houve tanto resistência, como também bastante apoio 
por parte dos membros do FCL-SP e dos participantes de FCCL. Sem dúvida, 
partimos do pressuposto de que somos uma associação laica e apartidá-
ria, como convém. E, ao contrário do que muitos pensam, nunca tive um 
pendor especial para me dedicar às questões políticas. No entanto, tinha 
convicção de que o momento exigia, de minha posição como diretora, as-
sumir posições em nome do FCL-SP, e para isso se fazia necessário falar, 
escutar, pensar, sob o risco histórico e “moral” de colocar o FCL-SP em 
uma posição de isenção, quando se isentar também significa uma tomada 
de posição. Foram muitos acontecimentos, em que importantes instituições 
estavam tomando posições publicamente, e o FCL-SP, local de formação de 
tantos jovens e não tão jovens analistas, tinha o compromisso ético diante 
dessa comunidade de se posicionar. Creio que isso diz algo da função e de 
sua responsabilidade; não é o mesmo emitir opiniões políticas por si e estar 
na direção de uma instituição em um momento político de tamanha vulne-

2 Período que antecedeu as eleições presidenciais no Brasil, em 2018.
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rabilidade. Estávamos em consonância com colegas de outros fóruns, creio 
que não todos; mas foi uma pauta que, sem dúvida, encontrou ressonância 
no Campo Lacaniano.

Agora, a distância, momento em que as máscaras vão caindo e as pola-
rizações arrefecendo, em parte, fica bem mais fácil situar o que se passou. 
Não tratamos política como futebol, como se tratasse de defender um time. 
Foi necessário esclarecer que o debate nunca se pretendeu partidário, mas 
se tratava de debater e resistir ao avanço do discurso fascista neoliberal que 
promove segregação. Não é esse também um modo de preservar as enuncia-
ções singulares tão caras à psicanálise? Como Freud e Lacan o fizeram. Sem 
dúvida, é necessário encontrar o rigor e o tom para não cair em obviedades 
rasas. Encontrar o bem dizer que cabe ao psicanalista, da intensão à extensão.

Historicamente, os psicanalistas tiveram muito a dizer e influenciaram 
sobremaneira os movimentos de reforma, de inclusão e antissegregação na 
saúde mental, na educação e na promoção social.

O avanço da psicanálise no mundo depende do psicanalista.
Na gestão 2017-2018, o Espaço Fórum foi proposto como um espaço privile-

giado para pensar o “político” em nossa comunidade de trabalho, tendo como 
pano de fundo a questão: “o que é ser membro de Fórum?”. Foram apresenta-
das as parcerias do FCL-SP sustentadas na pólis. Discutimos nossa posição na 
política da IF. Abrimos espaço para termos mais tempo de escutar uns aos ou-
tros e debater propostas de membros antes de serem votadas em assembleias, 
a fim de pôr em debate as vozes dissonantes, consonantes e singulares.

A comissão de história constituiu-se para organizar documentos e escre-
ver a história do FCL-SP. Em tempos de pós-verdade e terra plana, cuidar 
dos documentos e da memória é fundamental.

Ensaiamos constituir uma comissão de sustentabilidade, que só se efeti-
vou na gestão seguinte (2019-2020), buscando coerência ética com as ques-
tões ambientais da atualidade.

Propusemos, para as atividades da Biblioteca, o tema “Ética, política e 
psicanálise”, sempre com um convidado de fora do Campo Lacaniano e um 
debatedor membro do FCL-SP.

Nos módulos, nas redes, nos cartéis, nos seminários, nas jornadas e 
nas publicações, buscamos manter um fórum como lugar de transmissão 
e interlocução, orientado pela e para a Escola, desde seus pressupostos 
éticos e políticos.

A abertura do debate político entre membros e participantes nos permi-
tiu, como Comissão de Gestão, deliberar mais rapidamente sobre iniciativas 
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diante de alguns acontecimentos, como publicar notas de repúdio, promo-
ver atos, assinar cartas públicas em parceria com outras instituições e com 
outros psicanalistas de pertinências diversas, e apoiar manifestações e de-
bates com instituições parceiras.

A cada manifesto foi feita uma consulta para escutar os colegas do Con-
selho, e mais alguns colegas, que assumiam funções nas comissões, para 
darmos um passo que não fosse de um, mas de um + um + um, no modelo 
mesmo que nos sugere Eliane Brum (2019) no artigo escrito para El Pais: 
“Elio, o pescador sem rio, me explicou. ‘Eu, sozinho, não consigo nada. 
Mas, se eu for ali e chamar mais um, vai ser eu +um. Aí, esse um chama 
+um. E aí já é eu +um +um…’ E, para ter certeza de que foi bem escuta-
do, [disse]: ‘Entendeu?’.”

A atualidade impõe a quem está na função de gestão, na interseção com 
outros campos, privilegiar não só a política, como também as artes, a edu-
cação, a saúde, a cultura, a filosofia e as humanidades em geral, que têm 
sido constantemente atacadas sob a égide do “sem partido”, como projeto 
político de dominação dos corpos. O silenciamento põe obstáculo ao avanço 
da psicanálise no mundo.

O tema dos últimos encontros nacionais tocou a extensão da intensão 
da psicanálise pela política. E a proposta do Laboratório Internacional de 
Orientação Política nos convoca ao trabalho. Lembro-me como Raul Pache-
co encerrou o Encontro Nacional da EPFCL Brasil de 2018, que aconteceu 
em São Paulo, afirmando que somos “partidários”, rebatendo a indecente 
proposta da “escola sem partido” e retomando o manifesto da EPFCL Brasil: 
somos uma escola com-partido, somos partidários, porque somos pró-civi-
lização, como Freud escreveu em seu texto de 1933, “Por que a guerra?”.

Os 20 anos de FCL-SP convida à retomada da experiência, ao debate críti-
co, à avaliação, à aposta e à opção, mais ainda, de novo.
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Desde que iniciamos as comemorações dos 20 anos do Fórum do Campo 
Lacaniano de São Paulo (FCL-SP), venho sendo interpelada por alguns so-
bre como estaremos daqui a 20 anos. A minha resposta é multíplice, mas 
a que eu mais gosto é a de que serei uma jovem senhora de 75 anos, bem-
-humorada, tal como nosso convidado deste ano, que veio para um “laço 
epistêmico” com Barcelona.1 Dançarei nas festas e colaborarei dentro do 
possível com a Comissão de Gestão de 2039. Claro que não posso determi-
nar o futuro, menos ainda saber o que vai me acontecer até lá, mas posso 
desejar, e meu mais forte desejo, em relação à sobrevida do Fórum, eu retiro 
de uma entrevista dada por Luiz Carlos a Sílmia Sobreira para a revista 
Stylus, publicada em abril de 2003:

Há uma mensagem de Lacan que me parece fundamental em termos 
políticos e psicanalíticos: o autorizar-se de si mesmo. Essa tomada de 
posição de Lacan em relação à formação analítica me pareceu extre-
mamente revolucionária (…) porque isso faz com que cada analista 
tenha que se responsabilizar pela sua prática, independentemente da 
instituição, qualquer instituição em que ele esteja, e de sua própria 
formação (…) não há possibilidade alguma de o analista conduzir 
uma análise se ele não se autorizar de si mesmo. (Sobreira, 2003, pp. 
203-204, grifos nossos)

Nessa entrevista, ele acrescenta uma hipótese e, por isso, uma importante 
recomendação, em meu ponto de vista: o próprio Lacan teve dificuldades de 
manter sua Escola unida. “Acho que ele não conseguiu distribuir o poder na 
Escola (…) mesmo que houvesse discordância entre os analistas. (…) Esse 
foi o ato fundador da multiplicidade”, disse Luiz Carlos (Sobreira, 2003, p. 
204). Nossa instituição psicanalítica tem essa vantagem. Ela foi criada em 
1998, no Fórum Internacional (FI), para que cada Fórum Local seja inde-
pendente política e juridicamente. Já partimos da multiplicidade. Todavia, 
temos uma expectativa de que cada Fórum seja competente e se estabeleça 
em respeito e solidariedade com os demais.

A recomendação mais importante que ele fez e que eu ratifico mais uma 
vez a todos os membros do FCL-SP, principalmente a mim mesma, foi a 

1 Jorge Chapuis exerce a psicanálise em Barcelona. Membro da Escola de Psicanálise dos Fó-
runs do Campo Lacaniano, membro-fundador do Centro de Investigación Psiconalisis & So-
ciedad e responsável pelas edições S&P. Formado em desenho gráfico e engenharia (UBAires) 
e em informática. Autor do livro Guia topológico para o aturdito, em colaboração com Rithée 
Cevasco (São Paulo: Aller, 2019).
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contribuição rigorosa que Lacan deu para a formação psicanalítica: “Que 
os analistas não fiquem alienados nos mestres que eles possam ter, mas 
que possam realmente se autorizar e, a partir dessa autorização, desejar 
o reconhecimento de seus pares por meio do passe e de outras atividades, 
encontros, congressos, publicações” (Sobreira, 2003, p. 205, grifo nosso).

Quais são nossos mestres? Freud, Lacan, sem dúvida. Precisamos estudá-
-los, certamente. Mas que outros mestres criamos para nós, quando ainda 
não atravessamos a fantasia, ou a destituição subjetiva? Ou mesmo, quando 
isso acontece, continuamos colocando outros “sabidos” contemporâneos 
no lugar do mestre? Por que não trilhamos nós mesmos nossas questões, 
sabendo que o único poder do psicanalista é atribuído pela transferência, e 
todo e qualquer analista tem o dever de dissolvê-la?

Talvez, por isso mesmo, nossos dispositivos não sejam tão exigentes quan-
to os universitários, o que faz com que muitos acabem seguindo esta via: 
serem obrigados em prazos estipulados a formalizar, achar uma questão e 
buscar argumentos para refutá-la ou defendê-la. Precisamos pensar e fazer a 
crítica assídua por dentro e permanentemente, sem perder a orientação. Só 
assim sobreviveremos mais 20 anos, com rigor e respeitando a pluralidade, 
se desejarmos e se for possível.

Na condição de atual diretora, compartilho com vocês algumas reflexões, 
inquietações e decisões que tive que tomar ao assumir a função. Mas é 
importante dizer que nunca só, posto que, além dos colegas da Comissão 
de Gestão (CG), sempre podemos recorrer ao Conselho, cujos membros, já 
tendo ocupado essa função, ajudam-nos a pensar, não sem as diversas con-
versas com colegas dentro e fora de comissões, entre elas a de Formações 
Clínicas. Estamos todos enredados. Fato.

Considero relevante aproveitar a oportunidade dada pela Comissão de His-
tória2 para registrar, pois talvez as questões levantadas aqui possam servir 
para outros que venham a ocupar algumas posições no Fórum, haja vista que 
a permuta é um princípio que praticamos e que, com Lacan, também deveríamos 
entender que ninguém deveria se sentir rebaixado por não mais ocupar uma 
função com maior visibilidade e/ou importância em nossa arquitetura.

Os títulos diretor, secretário, tesoureiro nada mais são do que funções 
provisórias. Ninguém é ou será o diretor do Fórum. Um Membro de Escola 
ou um Membro de Fórum, consta no estatuto, se for legitimado pelo voto 
por seus pares, estará provisoriamente nessa função, com o ônus e o bônus 
que ela acarreta.

2 Ana Laura Prates Pacheco, Cibele Barbará, Leonardo Lopes e Maria Claudia Formigoni 
(2017-2020).
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Quanto ao gradus, Analista Membro de Escola (AME), não é uma titula-
ção. Ele nada mais é do que um reconhecimento de alguém que deu suas 
provas. Que levou ao menos uma análise até o final, que deu provas de seu 
ato e de sua ética por lugares por onde passou, como cartéis, comissões, 
encontros e des-encontros múltiplos e sempre possíveis.

Ser AME não é uma chegada ao Olimpo, logo uma permissão para colher 
os louros. Ao contrário, a experiência de cada um deles pode ser muito 
necessária em diversos espaços de nossa arquitetura, mesclada com alguns 
os Membros de Escola que são Analistas Praticantes (AP) e/ou Membros de 
Fórum, nas Comissões de Acolhimento, Colegiado de Delegados, Secretários 
e Tesoureiros da CG. Essa é minha posição.

Nenhuma atividade, seja nas Formações Clínicas, seja no Fórum, ocupa função 
menor dentro de nossa rede, posso testemunhar; já ocupei diversas delas nesses 
15 anos aqui em São Paulo, coordenando ou escutando colegas e participantes, 
desde quando tomei a psicanálise por causa e por prática, desde 1994, em Sal-
vador, onde nasci e residi até 2003, antes participante da Escola Brasileira, de-
pois membro da Internacional dos Fóruns – Escola de Psicanálise dos Fóruns do 
Campo Lacaniano (IF-EPFCL) e também como fundadora de uma instituição de 
psicanálise, o Campo Psicanalítico, na época equivalente ao Fórum-SP.3

Sobre as diversas funções institucionais, encontrei referências preciosas 
no discurso de posse de Ana Laura Prates Pacheco, quando foi diretora em 
2005. Dele extraio a melhor definição para algumas funções que vão muito 
mais além da tarefa burocrática que poderia ser exercida por qualquer técni-
co. Vejamos o que foi dito na ocasião e o quanto isso vale até hoje:

Quanto à função de secretariar, que ela tenda — coerente com a psi-
canálise — mais para o lado da discrição com os segredos do que para 
agente da segregação. Cuidemos para que o secreto não se transforme 
na apologia do não-dito que fomenta o discurso da histérica, e sim na 
sustentação da verdade que não pode ser toda dita.
A tesouraria, por sua vez, precisa zelar pelo tesouro dos significantes, 
já que sempre é prudente lembrarmos o que Lacan ousou afirmar: 
que o discurso do analista é o único que pode resistir ao discurso do 
capitalista. Nosso tesouro, portanto, não pode ser contabilizado, já 
que sabemos que a causa do nosso desejo é incalculável. Que em 
nossa contabilidade sempre sobre um resto incomensurável.

3 Atualmente, o equivalente agrupamento da EPFCL-Brasil é o Fórum de Salvador, criado em 
2000 e reconfigurado em 2015 por uma separação de alguns membros do Campo Psicanalíti-
co, o qual segue hoje ligado à Rede Diagonal-Brasil.
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O acolhimento, por sua vez, é aquele que permite abrigar mais um. 
Um a um. A Escola enquanto abrigo, como quis Lacan, nos reme-
te necessariamente a nossa condição de desamparo fundamental. A 
precariedade de nossa condição nos remete forçosamente à realidade 
de que não há abrigo pronto ou definitivo, já que o estado em que 
vivemos é sempre de emergência. Cabe cada um reconstruí-lo e sus-
tentá-lo a cada dia.
Finalmente, que a gente não se esqueça que o nosso objetivo são 
as formações e não as formaturas. E as formações que temos para 
oferecer são as formações do inconsciente (sintomas, atos falhos, 
sonhos e chistes). Transmiti-las implica em não fechar a questão: o 
que a psicanálise nos ensina e como ensiná-la? (Prates, 2006, pp. 3-4, 
grifos nossos)

Sim, apesar das contas a pagar, da manutenção da casa para cuidar, essa é 
nossa direção e com essa questão aberta várias iniciativas foram tomadas. A 
história poderá ser confirmada por nossos boletins. Chegada, mais uma vez, 
à CG, nove anos depois, pois estive coordenadora das Formações Clínicas 
do Campo Lacaniano (FCCL) em 2010, quando Sandra Berta estava diretora, 
Glaucia Nagem, secretária, e Rita Vogelaar, tesoureira. Acompanhavam-nos 
no acolhimento: Silvia Franco (coordenadora), Beatriz Oliveira, Silvana 
Mantelatto e Ana Paula Pires.

Para montar a programação para o ano 2019, junto com meus colegas da 
CG, particularmente o coordenador das FCCL, Ivan Estevão, conversamos 
com alguns colegas que já haviam participado dessa função sobre o projeto 
de transmissão que havíamos preparado. De uma dessas pessoas recebemos 
preciosas considerações e advertências. A primeira foi sobre o risco da dis-
persão, caso haja excesso de oferta de dispositivos; em seguida, o cuidado, 
que sempre temos que ter, para que uma transmissão sem orientação não 
corra o risco de ser medíocre demais ou difícil demais para os jovens — crí-
ticas que já foram feitas outrora. Dela também escutamos a necessidade de 
revalorização do Encontro de Membros, pois eles também historicamente 
nos formaram muito bem. Lembrou também que é preciso ficar clara a no-
ção de Fórum, Escola e FCCL; continuar cuidando das conexões com outros 
campos de saber e outras instituições psicanalíticas para que não haja sufo-
co endêmico. Ela seguiu dizendo que seria necessário redefinir as Redes de 
Pesquisa e os Seminários de Membros: pois suas extensões contribuem para 
um quadro de colcha de retalho e dificultam a concentração na proposta 
de FCCL. Por fim, preocupou-se com o fato de os membros da CG estarem 
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ocupando muitas funções de coordenação, o que poderia gerar sobrecarga, 
e disse que não concordava com a inclusão de pessoas na transmissão que 
ainda não fizeram suas provas pela presença e voz dentro do Fórum, defen-
dendo que devemos associar, para condução dos módulos, pessoas que já 
tiveram um engajamento e uma orientação comprovados pela experiência, 
por exemplo, os ex-coordenadores de FCCL e de cartel.

Reconheci todas as ponderações, que merecem reflexão e acolhida pela 
importância que carregam de orientação, e minha resposta seguiu endereça-
da aos colegas de CG,4 tendo sido lida na primeira reunião da Comissão de 
FCCL e Conselho (2019-2020),5 quando da apresentação e de nossa defesa 
da Proposta de Transmissão para 2019. A seguir, apresento o que há de mais 
importante sobre a arquitetura escolhida:

Caros colegas da CG,
As ponderações feitas pela colega, merecem a nossa atenção. Em 
reflexão às expressões “retomar” ou “valorizar” o encontro dos mem-
bros, gostaria de dizer que em sondagem feita a eles [n]um e-mail 
de aproximação, logo após a nossa nomeação, a maioria respondeu 
dizendo que gostava bastante nas atividades em questão e que quer 
continuar a frequentar o Fórum nas segundas ao meio-dia. Dos que 
não responderam, nada podemos dizer ou avaliar.
Parece-me que [a] divisão em eixos, Encontro de Membros, Espaço 
Escola, Espaço Fórum e Rede Clínica, nas segundas está funcionando. 
Precisaremos apenas a cada ano encontrar um tema, uma estratégia 
de transmissão, que implique e interesse a muitos, mas sabemos que 
nem-todos serão implicados. Entretanto, caberia interrogar, por que 
estão tão distantes daquilo que move a razão da nossa existência: o 
nosso fórum orientado para a Escola e a formação dos analistas.
No início éramos muito poucos, hoje somos muitos. Como juntar um 
pouco mais de sete dezenas em torno deste objetivo comum. Deveria 
ser possível, posto que isso implica a cada um que inscreve seu nome 
e desejo neste coletivo. Seria tão difícil colocar o seu corpo e a sua 
voz, ao menos, uma ou duas vezes por mês, em encontros pré-agen-
dados? Uma questão que precisa continuar em campo.
 

4 Em 9 de dezembro de 2018.
5 Integrantes do Conselho 2019-2020, composto estatutariamente: Beatriz Almeida, Glaucia 
Nagem, Ana Paula Gianesi, Daniele Salfatis, Samantha Abuleac. Integrantes da Comissão de 
FCCL (2019-2020), também composta estatutariamente: Ivan Estevão (coordenador), Beatriz 
Oliveira, Cibele Barbará, Sandra Berta, Beatriz Almeida, Daniele Salfatis e Samantha Abuleac.
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Compartilho com vocês um pouco a minha percepção da nossa es-
trutura, da nossa história, visando a entender como neste ponto de 
“excessos” de atividades, mencionada pela colega e por alguns, para, 
ao final, avaliar se são mesmo excessivas.
Em 2004, quando cheguei de mudança para SP, tendo acabado de ser 
diretora do Campo Psicanalítico em Salvador (2001), estes, abaixo 
listados (25 colegas apenas), eram os membros do FCL-SP. Escrevi 
de memória na sequência que foram lembrados — talvez pelos pri-
meiros laços de trabalho estabelecidos — e após consulta ao Boletim, 
para não deixar ninguém “de fora”, mesmo sabendo que[,] topolo-
gicamente, não há fora. Vocês podem verificar que muitos saíram, e 
os que ficaram têm trabalhado bastante por aqui e também alhures, 
alguns[,] uma pena, nem tanto aqui…
Dominique, Heloísa Ramirez, Helena Bicalho, Gonçalo Galvão, Chris-
tian Dunker, Ana Laura, Beatriz Oliveira, Beatriz Almeida, Maruzâ-
nia, Sandra Bosseto, Sandra Berta, Tatiane Assadi, Elisabeth Saporiti, 
Gilberto Gobbato, Ana Claudia Fossen, Sandra Galvão, Silvana Man-
telato, Sílmia Sobreira, Silvia Franco, Reinaldo Grilo, Silvia Barile, 
Maria Célia Delgado, Maria Livia Tourinho, Maria Lúcia, Mauricio 
Hermann, Paulo Rona, Carmem Luna e David Wilson.
Circulavam também pelas Formações Clínicas neste período — e [nos] 
anos seguintes — e pediram para entrar 17 pessoas abaixo listadas (algu-
mas apenas para ilustrar o tempo e o movimento — certamente errarei 
alguns nomes e tempos de entrada: quem veio antes ou depois? Pouco 
importa. Nem-todos ainda estão por aqui. Muitos não estão nessa lista.
Rita Vogelar, Paula Pires, Glaucia Nagem, Conrado Ramos, Ana Paula 
Gianesi, Luciana Guarreschi, Ronaldo Torres, Rafael Daud (que não 
está mais aqui), Samantha Abuleac, Clarissa Metzger, Lola Andrade, 
Sandra Tolentino, Daniele Salfatis, Gisela Armando, Sheila Skitne-
vsky Finger, Rodrigo Pinto Pacheco, Ivan Estevão, Fernanda Zacha-
rewicz, Maria Claudia Formigoni,… e alguns outros.
O trabalho de formações concentrava-se em um seminário apenas para 
todos os participantes. Alguns membros se alternavam na transmissão 
por seminários cronologicamente. Em 2004 tratava-se de pesquisar A 
estrutura da fantasia e as suas incidências clínicas[,] e os membros 
que colaboraram com a transmissão foram: Gilberto Gobbato (março), 
Christian Dunker (abril), Dominique Fingerman (maio), Elisabeth Sa-
poriti (junho), Ana Laura e Beatriz Oliveira (agosto), Helena Bicalho 
(setembro), Sílmia Sobreira (outubro) e David Wilson (novembro).
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No Campo Lacaniano havia 08 seminários de membros, um deles 
em Ribeirão Preto[,] e 04 redes de pesquisa: Topologia Lacaniana, 
Psicanálise e Infância, As Psicoses, Reuniões de Escrita de Casos 
Clínicos. Passado um tempo estabeleceram-se algumas Redes que 
tinham relação com trabalhos realizados por alguns colegas fora do 
Fórum. Era um jeito de trazer para dentro do nosso campo analistas 
e interessados na psicanálise, para cuidarem da sua formação; Psi-
cossomática (Christian Dunker, Heloísa Ramirez e Lola Andrade), 
Infância (Ana Laura e Bia Oliveira) e Psicose (Bia Almeida e Sandra 
Berta e Glaucia),6 e Mauricio Herman, após a sua diretoria, criou a 
rede de Neurose com Maria Lúcia[,] que posteriormente passou a 
ser Teoria e Clínica.
Nestes 20 anos, reformulou-se muitas vezes o estatuto. Em 2010[,] 
o Conselho e o Regimento das FCCL foi criado [sic] para cuidar da 
orientação e não haver dispersão devido ao princípio de permuta-
ção. Um tempo depois, após muito debate, foi criada [sic] a Rede 
Clínica (2009) e o seu regimento. Os Módulos de Leitura dos Textos 
Fundamentais foram criados em 2007, na Diretoria de Ana Laura e 
Coordenação de FCCL da Dominique, para que os membros “lessem 
o que não estavam lendo”. A proposta era: 03 pessoas durante dois 
meses, logo, 08 encontros, tratariam do Sujeito do inconsciente nos 
esquemas, grafos e na topologia.7

Novas Redes foram criadas com [o] intuito de trazer colegas que 
estavam na borda, a primeira criada com este intuito foi a Saúde 
Pública (Raul Pacheco, Maria Lívia Tourinho, Rodrigo Pacheco, com 
a colaboração de Ana Laura Prates Pacheco, Sandra Berta e eu mes-
ma). Outras Redes foram criadas por alguns colegas que ocuparam 
funções de CG ou por desejo de pesquisa com alguns colegas mais 
próximos. Lógica e Poética, Feminilidade, Educação e Cultura, Sin-
toma e Contemporâneo — essa a única concebida [para] durar um 
tempo determinado, em princípio, três anos.

6 Glaucia entrou um pouco depois, e Bia Almeida saiu recentemente e criou com outras cole-
gas a rede Psicanálise e Feminilidade.
7 Participaram desse primeiro funcionamento: Mauricio Hermann, Sandra Berta, Beatriz Al-
meida (O esquema R); Gonçalo Galvão, Heloísa Ramirez, Paulo Rona e Maria Lúcia Araújo (Os 
espelhos conjugados); Mauricio Hermann, Beatriz Oliveira e Leandro dos Santos (O grafo do de-
sejo); e Silvia Franco, Silvana Mantelatto e Silvana Pessoa (A posição do inconsciente). Em 2008, 
esse módulo criou uma coordenação que ficou sob minha responsabilidade. Posteriormente, 
os Módulos de Leitura foram se dividindo; criou-se o Módulo de Leitura de Freud, que teve a 
primeira coordenação de Ana Paula Gianesi, e, de lá para cá, muitos já ocuparam essa posição.
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E aqui surge a minha questão:
1) Por que estes colegas, com demandas específicas de pesquisa, e 
sem articulação com escolas, hospitais, centros de referências, não for-
maram cartéis ao invés de redes de pesquisa? Dispositivo próprio para 
este fim, que tem o princípio de permuta e dissolução. Por que não?
2) Estamos vendo efeitos de grupo no nosso Fórum? Qual seja: dois 
ou três se reúnem em torno de um tema e perpetuam o lugar, as 
transferências e a visibilidade?
Quanto aos seminários de membros.
3) O que percebemos em 2018 com a formidável iniciativa da CG em 
nos falar em que ponto eles estavam das suas pesquisas? Nós vimos 
leituras e estudos rigorosos dos seminários de Lacan, sequenciais ou 
não. Belos estudos, tal como ele mesmo fazia.
Só que Lacan pensava os temas e pesquisava em Freud e outros au-
tores. Nós, lacanianos, partimos prioritariamente da produção deste 
autor, Lacan. Consequência? Não sabemos. Só o tempo dirá, mas aos 
poucos já vamos vendo os seus efeitos, e, não só no nosso campo[,] 
excessos de transmissões por seminários e esvaziamento de mem-
bros participando de algumas transmissões das FCCL.
Uma reflexão para ajudar a orientação.
A psicanálise na época de Freud já foi mais criativa. Os seus pares 
tinham a tarefa de pesquisar e formalizar o que achavam na clínica, e 
aconteceu o que não poderia ser evitado: diversas escolas foram cria-
das: Kleinianas, Winicotianas, Reichianas… porque faziam distintas 
leituras dos fenômenos observados.
Será que nós, aqui em São Paulo, corremos esse risco de pessoas cir-
cularem em torno de alguns nomes? Talvez sim e por que não? Que 
movimentos nós CG (2019-20) queremos ou podemos impedir? Em 
princípio nenhum, mas queremos, a partir da escuta de muitos co-
legas e da análise crítica da nossa própria estrutura, da nossa arqui-
tetura, entender, cuidar e se possível retomar o eixo, a transmissão 
enxuta nas Formações Clínicas e nas atividades do Fórum, sem tanta 
dispersão dos membros apenas pelos seminários.
O que queremos oferecer no próximo biênio na nossa gestão?
1) Dois Módulos de Transmissão: um de pesquisa com o tema do 
ano, outro com temas de escola, A história da psicanálise e a forma-
ção do psicanalista, um portal para acolher os que chegam.
2) Quatro módulos das questões cruciais da psicanálise e para a for-
mação dos analistas. Estruturas Clínicas; O sujeito nos grafos, esque-
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mas e matemas; A ética da psicanálise e os discursos; e a Direção 
da cura. Esperamos que o estudo nesses quatro eixos possa fazer 
avançar e atualizar conceitos e clínica.
Nós da CG assumimos a coordenação deles, porque muitos colegas 
convidados para fazê-lo estavam ocupados com muitas tarefas, re-
des, seminários, comissões, atividade nas universidades, mestrados 
e doutorados. Nós gostaríamos que fosse diferente. Esperamos que 
em 2020 seja diferente e que a gente possa contar mais com outros 
colegas nessas coordenações.
Queremos contar com os membros (que deram provas de poder sus-
tentar a psicanálise em intensão e extensão) o lugar que lhes é de 
direito e de dever para sustentar a crítica assídua da psicanálise e 
favorecer o seu progresso — aqui entendido não como aumento de 
número de participantes, mas[,] sim, analistas em formação perma-
nente com o rigor e a ética que essa prática exige.
Essa é a minha percepção da atual situação e o encaminhamento a 
ser dado amanhã na discussão com o conselho.8

Abraços, Silvana

Exposto isso, encaminho-me para o término da leitura dessa carta, nessa 
ocasião solene, onde uma placa marcará nossa inscrição na cidade de São 
Paulo, na avenida Brasil, que não é pouca coisa, mas que poderia ser qual-
quer outro lugar. Afinal, já passamos por vários endereços, somos locatá-
rios, sabemos nos deslocar, impermanência importante, posto que podemos 
mudar a qualquer momento, e Freud nos lembrou da importância da Inter-
nacional, ou seja, sempre corremos o risco do exílio, por vontade própria 
ou por pressão.

En(fim)… caríssimos atuais membros de Fórum, entre estes alguns atuais 
Membros de Escola, e, ainda, entre estes alguns AME — que só perdem 
o gradus em caso de morte ou saída de nosso coletivo.9 Dirijo-me a todos 
vocês, a cada um de nós, que estamos no momento em diversas posições 
em nossa arquitetura, todos orientados pelo “Aleph zero”, para concluir 
com uma lenda, talvez conhecida por muitos, mas não menos importante. 
Um conto, um mito, que pode nos ajudar a pensar as consequências das di-
versas posições que ocupamos nos laços locais, nacionais e internacionais; 

8 Texto escrito para os colegas da Comissão de Gestão (2019-2020) e lido para o Conselho de 
Formações Clínicas (2019-2020) quando do início das atividades de nossa gestão (inédito).
9 Isso também já esteve em questão. Estamos acostumados à desmontagem de certezas e 
abertos a mudanças — ao menos deveríamos.
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nossa origem transferencial, mas, principalmente, extraterritorial. Uma his-
tória indiana, que ajuda a respeitar, sempre com muita paciência, a função 
de direção, que por hora eu exerço. Tarefa nada fácil, posto que os afetos 
existem — mesmo em uma comunidade de analistas ou analisantes; posto 
que temos diferentes idades, percursos e transferências — mas, função que 
aceitei, que tem sido desafiadora, interessante, formativa e nada monótona. 
Dito isso, vamos à lenda com a qual encerrarei minha missiva:

A história dos sete homens sábios e um elefante teve origem no sub-
continente indiano. Diz a lenda que numa cidade viviam sete sábios 
cegos, que davam conselhos a todas as pessoas que os consultavam 
para resolver seus problemas. Os homens eram amigos, mas manti-
nham uma competitividade acirrada, e acabavam discutindo o tempo 
todo para evidenciar quem era mais sábio.
Um dia, depois de uma conversa cansativa sobre a Verdade, o séti-
mo sábio se aborreceu e resolveu ir embora para as montanhas, e 
disse aos amigos:
— Somos homens cegos e talvez possamos ouvir e entender melhor 
que as outras pessoas a verdade da vida. Mas vocês ficam discutindo 
como se quisessem ganhar uma aposta, um jogo. Cansei dessa com-
petição! Vou-me embora.
Um dia, um comerciante chegou à cidade montado num belo elefan-
te africano. As pessoas nunca tinham visto um animal daquele porte, 
nem mesmo os sábios cegos, e todos saíram à rua para vê-lo. Os 
cegos rodearam o elefante para tocá-lo, e o primeiro sábio apalpou a 
barriga do animal e disse:
— É muito parecido com uma parede!
O segundo sábio, tocando nas suas presas, o corrigiu:
— É muito parecido com uma lança!
O terceiro sábio, que segurava a tromba do elefante, retrucou:
— É muito parecido com uma cobra!
A mão do quarto sábio acariciava o joelho do elefante, e o sábio 
contestou:
— É muito parecido com uma árvore!
O quinto sábio gritou, quando mexia nas orelhas do elefante:
— É muito parecido com um abano!
O sexto sábio irritado rebateu:
— Todos vocês estão errados! O elefante é muito parecido com uma 
corda! — disse, tocando a pequena cauda do elefante.
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E, alvoroçados, os seis sábios ficaram discutindo. Até que o sétimo 
sábio cego, descendo das montanhas, apareceu conduzido por uma 
criança. Ao ouvir a contenda, pediu ao menino que desenhasse no 
chão a figura do elefante. Quando tateou os contornos do desenho, 
percebeu que todos os sábios estavam certos e iludidos ao mesmo 
tempo. Agradeceu ao menino e afirmou:
— É assim que os homens se comportam perante a verdade. Pegam 
apenas uma parte, pensam que é o todo, e continuam tolos! (Saxe & 
Pietro, s. d.)
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Em 2010, o Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo (FCL-SP) publicou 
sua primeira revista, nomeada Livro Zero, na qual são publicados os textos 
de membros e convidados apresentados em diferentes espaços de forma-
ção do Fórum durante o ano ao qual cada número se refere. Nos primeiros 
números, havia uma sessão intitulada “O Fórum faz Escola”, na qual se 
encontravam textos escritos por membros do FCL-SP a convite da Comissão 
de Gestão em vigor, os quais tratavam da orientação dos fóruns do Campo 
Lacaniano e, em particular, de questões sobre o funcionamento do Fórum 
em São Paulo. Por esse motivo, esses textos não foram assinados. Atual-
mente, essa seção da revista já não existe e todos os textos são assinados.

No primeiro volume, o artigo “Membro de Fórum. Membro de Escola”, 
portanto, foi escrito dentro desse contexto e permanece com sua importân-
cia histórica para o FCL-SP. Não só isso, sua escrita se deu após os primeiros 
10 anos de experiência dos fóruns, a partir do debate que ocorreu às véspe-
ras do encontro internacional de 2008, quando se verificou a heterogeneidade 
de funcionamento de cada fórum. Aquele texto apresentou, na época, as 
discussões que ocorreram em São Paulo e os eixos que sustentavam o que 
definíamos como Membro de Fórum e o que o diferenciava de um Membro 
de Escola até então. Embora fosse um texto referente a certo momento es-
pecífico, algumas questões ali levantadas são ainda hoje referência para os 
que desejam entrar como membros do fórum em São Paulo.

Hoje se passaram 10 anos desde a publicação daquele texto e 20 anos da 
fundação da Escola. Desde então, nossas instâncias responsáveis pela ga-
rantia da Comissão Internacional da Garantia (CIG) e pelo funcionamento 
do Colegiado dos Representantes da Internacional dos Fóruns (Crif), por 
meio das assembleias de membros, vêm atualizando a Carta de Princípios 
da Internacional dos Fóruns (IF), a fim de que esteja conforme seus deba-
tes. Uma alteração importante para a Escola de Psicanálise dos Fóruns do 
Campo Lacaniano (EPFCL) foi a abertura, a todos os Membros de Escola, 
da possibilidade de indicação de Analistas Membros de Escola (AME), em 
2016. Essa mudança foi consequência de uma longa discussão estabelecida 
internacionalmente pela CIG, que levou em conta os problemas existentes 
no fato de que, antes, só AME poderiam fazer essas indicações.

Diante disso, desde a última CIG, ficou aberto o debate a respeito do que 
se espera de um Membro de Escola e quais os critérios para sua entrada na 
Escola. O objetivo de retomar o tema desse texto 10 anos depois reside na 
atualidade da questão sobre a diferença entre Membro de Fórum e Membro 
de Escola. Partindo do princípio de que não se trata de uma diferença bu-
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rocrática, haveria alguns pontos em comum a serem verificados para todos 
que queiram entrar para a Escola?

Para começar a discussão, retomarei algumas passagens do primeiro arti-
go “Membro de Fórum. Membro de Escola”, de 2010.

O que quer dizer ser membro do FCL? Qual a diferença entre ser Membro 
de Fórum e ser Membro de Escola?

Entender o que significa ser membro de um fórum implica retomar a es-
trutura de nosso funcionamento para aí encontrar a lógica que a sustenta e 
dá a razão de participação nesse conjunto para seus membros.

Como está dito nos estatutos, “os fóruns constituem o retorno à apos-
ta de uma comunidade psicanalítica capaz de dar sustentação a uma 
escola orientada na perspectiva dos princípios e nas finalidades ins-
critos na Ata de Fundação da Escola de Jacques Lacan”. O objetivo 
principal dos fóruns, de acordo com a Carta da IF-EPFCL (2008-2010, p. 
251), é “contribuir para a presença e [a] manutenção dos desafios do 
discurso analítico nas conjunturas do século. Eles não são Escola e não 
outorgam nenhuma garantia analítica, mas são campo”. O nome campo 
lacaniano remete à noção de campo de gozo, desenvolvida por Lacan, 
que evoca a regulação do gozo no laço social. Isso permite sustentar 
seu objetivo principal, que se desdobra em três eixos: a crítica do que 
se diz em nome da psicanálise no conjunto das diversas correntes do 
movimento psicanalítico e das práticas institucionais que se propõem 
sustentá-la; a articulação com os outros discursos, assegurando a re-
percussão e a incidência dos discurso analítico no seio dos outros dis-
cursos; a polarização em direção a uma escola de psicanálise de onde 
tomam seu sentido.

Desde sua fundação, em 1999, o FCL-SP recebe as pessoas interessadas 
em participar do Fórum por meio de uma Comissão de Acolhimento, eleita 
a cada nova gestão. Em 2004, essa Comissão — por meio de seus membros 
e da Comissão de Gestão da época — procurou formalizar os princípios que 
a nortearam no acolhimento de todos aqueles que até então se aproxima-
ram do FCL-SP. Como escreve Pacheco (2005), “(…) a dificuldade que se 
nos impôs foi a de conseguir realizar uma seleção inclusiva como propunha 
Luiz Carlos Nogueira, algo que não reproduzisse uma lógica segregacionista 
e hierarquizada, mas que respeitasse algo do analítico como critério”. Esse 
ponto nos parece fundamental, pois, embora já estejamos há 15 anos desse 
documento, as discussões que ele levanta e propõe ainda estão presentes 
em todos os acolhimentos realizados no FCL-SP.
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É importante ressaltar que os eixos que determinaram os princípios da 
Comissão de Acolhimento eram coerentes com a escolha por um funcio-
namento no FCL-SP em que a transmissão e o ensino da psicanálise não 
estivessem dissociados da orientação de Escola, a qual se sustenta pela 
formação analítica por meio dos dispositivos propostos por Lacan: o cartel 
e o passe. Dessa maneira, a instância de ensino, pesquisa e transmissão do 
FCL-SP, designada como “Formações Clínicas”, não é um instituto à parte 
das outras atividades que o Fórum sustenta. Ou seja, optou-se por um fun-
cionamento no FCL-SP que fosse condizente com a orientação de Escola 
que está na perspectiva dos fóruns, embora estes não sejam Escola. Assim, 
não se espera que um participante de Formações Clínicas esteja orientado 
em relação à Escola, mas o Fórum, em seu próprio funcionamento, oferece 
condições de possibilidade para que aqueles que estejam interessados no 
discurso analítico possam se perguntar a respeito de sua formação. Não por 
acaso, a Comissão de Cartel tem um trabalho solidário ao da Comissão de 
Acolhimento, pois se entende, tal como Lacan propõe, que a entrada em sua 
Escola se dá pelas vias de um trabalho em cartel.

Em 2007, Ana Laura Prates Pacheco e Silvia Franco entrevistaram Luis 
Izcovich quanto à experiência de 10 anos de Fórum, tocando precisamente 
nesse ponto a respeito da relação entre fóruns e Escola (Izcovich, 2007, p. 
121). Nessa entrevista, é possível acompanhar sua opinião sobre a articula-
ção Fórum/Escola:

Há pessoas interessadas pelo discurso analítico, querem pertencer a 
uma comunidade orientada pelo discurso analítico, mas não querem 
firmar-se mais em questões relativas à formação do analista. Elas 
têm um lugar nessa comunidade, inclusive por portarem objetivos 
diferentes: não visam, necessariamente, ser analistas, mas se sentem 
concernidas pelo discurso analítico. Estas pessoas têm um lugar nos 
fóruns.
Bem, por outro lado, a Escola apresenta uma especificidade: a de 
receber aquelas pessoas concernidas não só pelo discurso analítico, 
mas também pela formação do analista, perguntando o que é ser 
analista. Isso delimita dois campos diferentes, dois campos conecta-
dos, não dissociados, pois ambos são orientados pela Escola. Ela dá 
uma orientação ao conjunto, permitindo tal liberdade de estar dentro 
de uma associação sem necessariamente estar com a exigência a res-
peito do que é ser analista.
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De acordo com o que afirma Izcovich, podemos entender que o desejo 
de fazer Escola é consequência possível do trabalho na comunidade dos 
fóruns, e não necessária. Ou seja, a questão da formação analítica está 
colocada para o Membro de Escola, mas não necessariamente para o de 
Fórum. Isso coloca uma questão: se o Membro de Fórum não tem para si a 
questão a respeito da formação do analista, ou a respeito do que seja um 
analista, ou o fim de uma análise, o que significaria então dizer que ele 
estaria orientado pela Escola? — já que os fóruns se orientam pela Escola. 
Essa separação Fórum/Escola implica uma separação discurso analítico/
formação? Se a aposta e a implicação em relação à Escola estão colocadas 
para o Membro de Escola, o que dá a razão de participação ao Membro de 
Fórum? A Carta da IF deixa claro quais são os objetivos dos fóruns, e pode-
mos nos guiar por eles.

Assim, primeiramente, o que devemos esperar de um Membro de Fórum? 
Há pelo menos dois pontos que nos parecem fundamentais:

1) Que o sujeito possa dizer as razões de sua opção em participar dessa 
comunidade. É comum que a pessoa já circule há um tempo na comunida-
de, frequente vários seminários, encontros de trabalho, mas em determi-
nado momento decida ser Membro de Fórum. Os motivos são singulares e 
dizem respeito à relação que o sujeito tem com a causa analítica. De fato, 
pode ser que nem todos venham já orientados em relação à proposta de 
Lacan sobre a formação de um analista e sua proposta de Escola. Mas não 
seria o caso de dizer que a orientação vem depois da opção? Como diz Soler 
(1999, p. 230): “Aquilo que no início dos anos 90 chamei de ‘a opção’ refe-
re-se ao ato de instauração, do qual procede tudo que se elabora a partir de 
um discurso. A opção portanto tem precedência lógica sobre a orientação 
(…).” Com isso, podemos manter nossa aposta de que o Fórum, por estar 
orientado pela Escola, ofereça condições de possibilidade para que cada um 
seja tocado pelas questões de Escola. O que cada um fará com isso não é 
possível determinar a priori. Assim, mantemos a mesma lógica inicial da 
seleção inclusiva, qual seja, é necessário um tempo para que se decida pela 
implicação na Escola. Um tempo para compreender que não esteja dado 
pela cronologia.

2) Que o sujeito esteja de acordo e possa dizer a respeito dos três objetivos 
colocados na Carta da IF, explicitados anteriormente: a crítica do que se diz 
em nome da psicanálise no conjunto das diversas correntes do movimento 
psicanalítico e das práticas institucionais que se propõem sustentá-la; a arti-
culação com os outros discursos, assegurando a repercussão e a incidência 
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do discurso analítico no seio dos outros discursos; a polarização em direção 
a uma escola de psicanálise de onde tomam seu sentido. Sobre isso, espera-
-se que um membro se posicione.

Dadas essas condições para se tornar um Membro de Fórum, o que pode-
mos esperar de um Membro de Escola?

Atualmente, nos Princípios Diretivos da EPFCL (2018), encontramos al-
guns indicadores importantes. Além de explicitar de quais textos lacanianos 
toma sua referência, ali encontramos quais as funções da Escola (item IV):

1) sustentar “a experiência original” em que consiste uma psicanálise e 
permitir a formação dos analistas;

2) outorgar a garantia dessa formação pelo dispositivo do passe e pela 
habilitação dos analistas “que deram suas provas”;

3) sustentar “a ética da psicanálise que é a práxis de sua teoria” (Jacques 
Lacan).

No entanto, em relação ao que se espera de um Membro de Escola, en-
contramos muito pouco:

1) Aqueles que querem se engajar na Escola dirigem sua demanda a uma 
Comissão de Acolhimento, seguindo as condições do art. XIII dos presentes 
Princípios Diretivos.

2) As admissões dos Membros da Escola são decididas pela Comissão de 
Acolhimento em função, sobretudo, da participação efetiva nas atividades 
da Escola e na “experiência da Escola” em um cartel.

Em função das experiências das diferentes comissões de acolhimento lo-
cais ao longo dos anos, em 2018 o CIG publicou, na Echos 12, um anexo ao 
Regimento do CIG, no qual acrescentou mais alguns pontos que norteiam 
essa admissão:

3) Anexo: a admissão de Membros da Escola
a) A articulação entre a admissão no Fórum e na Escola. A regra que con-

siste em entrar primeiro no Fórum e em seguida na Escola parece dever ser 
mantida. No entanto, ela deve ser aplicada com tato, e em casos excepcio-
nais pode-se pensar em uma admissão simultânea, no Fórum e na Escola.

b) A questão dos critérios foi retomada e levou às seguintes sugestões: 
duas entrevistas ou uma entrevista com duas pessoas não parecem exces-
sivas. Leva-se em conta a participação regular nas atividades do Fórum ou 
do Polo, notadamente nos cartéis, e, eventualmente, no Colégio Clínico ou 
nas Formações Clínicas de pertencimento do candidato. Mas a questão de 
uma participação mais ampla nas atividades nacionais — por exemplo, as 
jornadas — deve ser levada em conta. Na medida em que nossa Escola tem 
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dispositivos internacionais, a dimensão internacional não pode ser igno-
rada. É necessário que, pelo menos na primeira entrevista, essa dimensão 
seja apresentada ao candidato se ele a ignora, a fim de que ele saiba, antes 
de sua segunda entrevista, onde está se propondo entrar. Os trabalhos pu-
blicados depois das jornadas, dos intercartéis etc., são fatores objetivos de 
implicação do candidato a serem levados em conta. Consultar o analista ou 
o supervisor não pode ser uma obrigação. Cabe à Comissão julgar se, nesse 
ou em outro caso, tal consulta poderia ser oportuna.

Além desses indicativos, atualizados em 2018, devemos levar em conta, 
nessa discussão sobre o que se espera de um Membro de Escola, o fato de 
que aos Membros de Escola, a partir de 2018, coube também a função de 
indicar candidados a AME. Ou seja, o que se acrescentaria a esses indica-
dores a partir disso?

Vimos que, diferentemente de um Membro de Fórum, o Membro de Es-
cola seria aquele que deseja participar das questões de Escola e se pergunta 
a respeito do que é um analista, o fim da análise, e se orienta em relação à 
proposta de Jacques Lacan de sustentação dos dispositivos de Escola: o pas-
se e o cartel. Não só isso; acompanhando nossos “Princípios Diretivos para 
o funcionamento da Escola”, também se espera que já tenha a experiência 
em cartéis, participado de funções de ensino e transmissão em seus fóruns, 
dos encontros nacionais. Ou seja, parece-me que procuramos indicativos 
que podem dizer sobre a orientação do membro que deseja entrar na Escola, 
embora saibamos que somente a posteriori se verificam as provas de sua 
opção e posição.

Assim, levanto aqui alguns pontos sobre os quais me parece importante 
que um Membro de Escola se posicione:

1) sobre a Escola de Lacan;
2) sobre os princípios diretivos da EPFCL;
3) sobre os órgãos de base da Escola: cartel e passe;
4) sobre as funções da garantia: AE e AME.
Logicamente, sabemos que o conhecimento sobre cada um desses pontos 

não diz necessariamente sobre a posição subjetiva daquele que queira ser 
Membro de Escola, mas me parecem elementos que norteiam aqueles que 
se sentem concernidos à formação analítica e à transmissão da psicanálise 
na EPFCL.

Sabemos que o pedido para ser Membro de Escola acontecerá de acordo 
com o desejo e o tempo de cada um, mas isso não quer dizer que o desejo 
de ser Membro de Escola coincida com o momento em que se faz o pedido 
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de entrada. Muitas vezes, é necessário um tempo entre o desejo de se en-
gajar efetivamente na Escola e sua entrada de fato. Por exemplo, como está 
escrito no Regimento do CIG, é interessante que aquele que queira entrar 
como Membro de Escola tenha já participado um tempo de seu Fórum, ocu-
pado algumas funções, participado dos encontros nacionais e internacionais 
de nossa comunidade.

Outro ponto: um Membro de Escola elege e pode ser eleito para algumas 
funções de Escola. Isso implicaria mais um cuidado na hora de aceitarmos 
cada pedido que é feito? Qual a dimensão clínica dessa responsabilidade? 
Ainda no Regimento do CIG encontramos que o analista ou supervisor do 
candidato poderá ser consultado. Isso me parece que esteja diretamente 
relacionado com a terceira função da Escola tal como está escrito em seus 
princípios: sustentar “a ética da psicanálise que é a práxis de sua teoria”.

A formação dos analistas é contínua, da mesma maneira entendo o tempo 
de “fazer escola”. A cada nova experiência de Escola, extraímos suas conse-
quências e buscamos avançar por meio dos debates em nossa comunidade. 
Diante disso, em 2020, segue o debate: Membro de Fórum, Membro de Escola.

Fórum e Escola não se sobrepõem, nem tampouco são excludentes, mas 
permitem uma tensão que os descompleta, orienta-os e dá sua perspectiva 
de furo. Aí talvez residam a dificuldade e a importância desse debate.
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Escrevo estas linhas, que compõem um breve comentário sobre a função da 
Comissão de Acolhimento, não sem minha experiência na gestão 2017-2018.

Qual a função dessa Comissão?
Penso que o acolhimento é uma “comissão dobradiça”, que se encontra na 

porta, na beira, em um ponto de passagem. Nos pontos de junção, como diz 
Lacan (1967/2003) no texto “Proposição de 9 de outubro de 1967”: “Nossos 
pontos de junção, onde têm de funcionar nossos órgãos de garantia, são 
conhecidos: são o começo e o fim da psicanálise, como no xadrez. Por sorte, 
são eles os mais exemplares, por sua estrutura” (Lacan, 1967/2003, p. 252). 
A analogia da Comissão funcionando como uma porta nos pontos de junção 
parece boa, pois uma porta abre, fecha, fica entreaberta. Pode servir para 
entrada e/ou para saída. Pode trancar, destrancar, deslizar etc. Sua estrutura 
passageira permite várias leituras, mas entendo que o que a movimenta é a 
posição da transferência do sujeito e seu desejo em causa.

Tanto que, neste mesmo texto, “Proposição de 9 de outubro de 1967”, 
logo na sequência da citação anterior, Lacan relembra que, no começo da 
psicanálise, está a transferência, que é o núcleo de nossa experiência. Nú-
cleo porque não há tratamento, e diria que não há formação, sem o estabe-
lecimento desse laço. Porém, cabe àqueles em função na dobradiça cuidar 
para que essa transferência não se torne fechamento. Se a transferência é 
amor que se dirige ao saber, cabe aos representantes dessa função colaborar 
para que a implicação daquele sujeito com seu saber, com sua pesquisa te-
nha possibilidades de continuar viva. Claro que respeitando o momento da 
pesquisa, o percurso de cada um. De outra forma, possibilitar o trânsito da 
transferência da extensão para a intensão de modo díspar.

Com isso, não podemos supor que uma Comissão de Acolhimento seja 
mais um desses artifícios, instalados nos pontos de junção, nesses pontos 
de passagem, que visam a cuidar da transferência? O acolhimento é um ar-
tifício, um recurso, para trabalhar passagens e transferências. Que estas não 
sejam fechamento, mas, ao contrário, que possam ser aberturas. Tal como 
um cartel, quando está operativo, permite instaurar alguma divisão, alguma 
circulação dos discursos. Alguma dúvida, uma cisão no discurso. Algum sinal 
de que alguma entrada já se deu com o corpo. De que o corpo está fora e/ou o 
corpo está dentro. Algo do corpo, mas não todo. Se não está presente, que ele 
possa instalar voltas, cisões, questões, vontade de querer saber mais.

Dobradiça entre o Discurso da histérica e o Discurso do Mestre… Possibi-
lidade de uma instalação da lógica de um cartel ou alguma “lógica carteles-
ca” instalada. E o acolhimento, tal como um cartel, tem recursos para fazer 
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com que os efeitos do mais-um operem. A escuta, os textos, as questões, a 
voz nas entrevistas e o tempo. Tempo que permite escandir, ir mais devagar, 
a instalação de alguma experiência, e algumas voltas. É um trabalho no 
avesso do discurso do mestre antigo e/ou do mestre capitalista. Que impri-
mem fechamento, individualismo, mostração, eficiência, urgência.

O acolhimento é um cuidado. Cuidado com o fazer que se realiza ali por 
seus membros, mas também com aquele que solicita a entrada. Se a Escola 
é um lugar de circulação de discursos e o mal-estar está colocado, preci-
pitar uma entrada pode ser devastador. Por isso, entendo que a aposta e o 
trabalho de quem está nessa função são de tentar escutar o estado dessa 
transferência, pois o tempo da entrada e sua razão inconsciente estão na 
boca de quem pede entrada.

Às vezes, esse recurso não é suficiente para esse trabalho transferencial. 
Então, pede-se que esse sujeito dê mais algumas voltas e experimente mais 
os laços e os cartéis, por exemplo. Isso faz jus ao que Lacan fala na “Propo-
sição”, que um psicanalista só se autoriza de si mesmo, mas que isso não 
impede que a Escola garanta que esse analista dependa de sua formação, 
de seu percurso: “Que a Escola pode garantir a relação do analista com a 
formação que ela dispensa, portanto, está estabelecido” (Lacan, 1967/2003, 
p. 249). Isso quer dizer que não se trata de garantir um analista, nem sua 
formação, mas a relação deste com sua formação, sua implicação com seu 
percurso. É essa implicação que importa a implicação com a própria for-
mação. Vejam que a palavra “pode” também é relevante nesse caso, pois 
“pode” indica apenas que existe possibilidade, mas não garantia. Por isso, 
entendo que a função da Comissão de Acolhimento diverge de uma mera 
comissão que decide deliberadamente a entrada ou não de membros.

Além disso, encerro este breve comentário ressaltando que, por ocupar 
essa função dobradiça, as escolhas e as posições apresentadas pela Comis-
são devem ser resultado de um debate, e isso, para mim, traduz-se como 
uma decisão democrática. Com a participação e o debate entre os partici-
pantes que estão em função naquele momento.
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Ao participar da Comissão de Acolhimento do Fórum do Campo Lacania-
no de São Paulo (FCL-SP) no biênio 2019-2020, foi possível me debruçar so-
bre as questões referentes à entrada de novos membros do FCL-SP. Questão 
delicada e muito embaraçosa.

No início, a leitura do material que pertence a nossa brochura. Relembrar 
como foi a experiência de entrada de cada um. Retornar a esse material. O 
que é o Fórum? Qual sua história? O que é ser Membro de fórum? Quais e 
como se articulam as instâncias que estão em jogo na estrutura do Fórum 
(Local, Nacional e Internacional)? O que significa ser orientado à Escola? A 
nova invenção do Campo Lacaniano: há Fórum e depois há Escola.

Na passagem entre uma comissão e outra, o significante que ficou mar-
cado foi o tempo (“não precisa de pressa, devagar”), o processo pode ser 
lento. A cada mudança de comissão, ocorre a oportunidade de cada um 
construir seu próprio saber sobre as funções que estão presentes no Fórum, 
e, assim, um passo a mais pode ser dado. Cabe ainda a pergunta sobre qual 
é a questão que se coloca para cada um como causa de trabalho em cada 
função dentro da estrutura do Fórum, retirando, assim, esse fazer do sim-
ples campo de uma execução burocrática.

Minha pergunta inicial dizia respeito à reflexão sobre os critérios de ad-
missão ao FCL-SP. Ao nomear a pergunta dessa forma, é possível afirmar 
que não se trata de critérios, porém se trata do quê?

Cito: “Entender então o que significa ser membro de fórum implica re-
tomar a estrutura de nosso funcionamento para aí encontrar a lógica que 
sustenta e dá razão à participação de seus membros neste conjunto” (Livro 
Zero, 2010, p. 15).

Portanto, estamos atrelados à ideia de conjunto e de elementos, e não 
de filiação, pois esta se daria por meio das identificações. “Os fóruns cons-
tituem o retorno à aposta de uma comunidade psicanalítica capaz de dar 
sustentação a uma escola orientada na perspectiva dos princípios e nas 
finalidades inscritos na Ata de fundação da Escola de Jacques Lacan…” (Li-
vro Zero, 2010, p. 15). Destaco aqui o retorno à aposta de uma comunidade 
psicanálitica, ponto que me parece essencial para pensarmos a função do 
Fórum à qual está atrelada a ideia de uma comunidade.

A Comissão de Acolhimento no FCL-SP foi instituída em 2004, e nessa 
época foi escrito um texto que se propunha estabelecer alguns Princípios 
Diretivos da Comissão de Acolhimento. Esse texto inicial revela a dinâmica 
e as questões que tocavam essa Comissão no início de sua história.

Nele, encontramos as duas faces da Comissão de Acolhimento: as ques-
tões que se apresentam para a própria Comissão e as questões que apare-
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cem para as pessoas que endereçam seus pedidos de entrada. E o primeiro 
ponto que surge é a questão do tempo, tempo de contato. Precisa de tempo.

Ou seja, para ser membro de fórum é importante que se tenha tido 
um tempo de contato com o Fórum que leve à decisão de se implicar 
num trabalho com esta comunidade, escolha esta que implica um 
desejo de formação analítica inserida numa Escola tal como Lacan 
propõe. (FCL-SP, 2004)

Nesse texto, assim como nos outros, o ponto que se repete diz respeito 
ao tipo de entrelaçamento do Fórum e da Escola, pois entrar no Fórum, ser 
Membro de fórum, necessariamente implica um tipo de laço com a comu-
nidade analítica que não é sem efeito para o conjunto. E esse ponto revela 
tanto a articulação quanto a separação entre Fórum e Escola, pois ele está 
na origem da história dos fóruns. A relação entre Fórum e Escola supõe, já 
de saída, esse impasse de articulação/desarticulação.

Assim, esse impasse se apresenta a cada nova entrada. Estar no Fórum é 
ocupar um lugar em uma comunidade que tem uma orientação, na qual o 
texto lacaniano “Ato de fundação” carrega seus princípios. As votações e os 
lugares de gestão dos fóruns — Locais, a Nacional e a Internacional — for-
mam um conjunto que revela a orientação à Escola. A forma como a gestão 
é feita é atravessada pelas ideias/ideais lacanianos. Portanto, o laço está 
dado. Esse me parece o ponto crucial no qual a Comissão De Acolhimento 
acaba por estar em constante elaboração.

No Boletim de 2005, encontramos o texto “O que é ser membro de Fó-
rum?”, no qual Pacheco (2005) escreve: “Portanto, por mais que o membro 
do Fórum não deva ser necessariamente membro de escola, ele necessa-
riamente deve estar implicado no fazer escola.” Aqui, mais uma vez fazer 
Escola se enlaça no quotidiano do Fórum. Portanto, fazer Escola se enlaça a 
uma comunidade que tem o passe como dispositivo, permitindo sustentar a 
permanência em aberto da pergunta sobre o que é o analista e, ainda, o que 
é a formação do analista.

Retornando à questão sobre os critérios, esbarramos, além de na questão 
do tempo, na ideia de uma seleção inclusiva.

Ainda em seu texto de 2005, Pacheco escreve: “A dificuldade que se im-
pôs foi a de conseguir realizar uma seleção inclusiva como propunha Luiz 
Carlos Nogueira, algo que não reproduzisse uma lógica segregacionista e 
hierarquizada, mas que respeitasse algo do analítico.” Esse ponto revela a 
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dimensão da escuta nas entrevistas iniciais por parte da Comissão. Pacheco 
nomeia-a algo do analítico. Algo do analítico preserva a dimensão do enig-
ma. Essa pergunta faz a Comissão trabalhar. A demanda para a entrada no 
Fórum, uma Carta, um endereçamento, que se sustenta no desejo de cada 
um. Um endereçamento ao Fórum, um percurso e uma suposta resposta que 
estaria contida nessa carta. Uma posição e um desejo.

Soler (1999, p. 158), no texto “De nossas coordenadas”, começa dizendo: 
“Caros amigos, cá estamos nós sem Escola.” Esse texto vai discutir por que 
os Fóruns demandam uma Escola. E afirma: “O desejo não se declara. O 
que se declara é uma demanda que deve ser interpretada para dizer qual o 
desejo comporta” (Soler, 1999, p. 158).

Mais à frente, ela escreve: “Volto aos nossos Fóruns, para dizer inicial-
mente, que os Fóruns que debatem a instituição e suas crises são do Campo 
Lacaniano, pois seu objeto não é apenas o discurso analítico, mas também 
os outros discursos que lhe fazem obstáculo, e até mesmo barragem, nas 
nossas associações analíticas” (Soler, 1999, p. 159). Nesse recorte, fica claro 
o quanto o Campo Lacaniano, o campo do gozo (aposta de tratar o gozo a 
partir do dispositivo de palavra), circunscreve todos os discursos. E o quan-
to os Fóruns trazem, transmitem esse campo aberto.

Assim, na entrada é possível abrir a questão sobre a posição de cada um 
diante do Fórum. Que desejo é esse que se apresenta? E, principalmen-
te, qual o enlaçamento de cada um com os vários discursos? Cada um se 
apresenta com seu sintoma, com seu estilo e com suas próprias questões, 
em seu próprio tempo. Portanto, nessa seara estamos ali apenas como tes-
temunhas. Porém, como podemos pensar a entrada nessa comunidade de 
analisantes a partir de algo do analítico? Parto da posição de que podemos 
atrelar a isso algo de uma inscrição mínima de um furo.

A escola, colocada como orientação dos fóruns, promove necessariamente 
a saída de um discurso universitário e, junto com essa saída, a entrada nos 
impasses da formação do analista que se impõem para cada um. Aqui, cada 
um está diante de sua própria posição.

As orientações ao furo, à Escola, ao Real, à construção de saberes novos, 
às surpresas aparecem todas como orientadoras que se presentificam ou 
não a cada vez. Sustentar o enigma da formação do analista, suportar no 
coletivo essa abertura aparecem como uma das funções da Escola. O Fórum 
aqui se enlaça, lugar de construção e elaboração de saberes.

Portanto, esse tempo de entrada deixa de ser um percurso burocrático 
e com critérios preestabelecidos para se tornar um trabalho de elabora-
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ção sobre o tipo de enlaçamento com as orientações sobre o trabalho do 
fazer Fórum.

Retomando o texto “Membro de Fórum e Membro de Escola”:

1) Que o sujeito possa dizer as razões de sua opção em participar 
desta comunidade. Os motivos são singulares e dizem respeito à re-
lação que o sujeito tem com a causa analítica.
2) Que o sujeito esteja de acordo e possa dizer a respeito dos três 
objetivos colocados na carta da IF, explicitados anteriormente: 1 - crí-
tica do que se diz em nome da psicanálise no conjunto das diversas 
correntes do movimento psicanalítico e das práticas institucionais 
que se propõem a sustentá-la; 2 - articulação com os outros discur-
sos, assegurando a repercussão e a incidência do discurso analítico 
no seio dos outros discursos; 3 - polarização em direção a uma Escola 
de Psicanálise de onde tomam seu sentido. Sobre isso espera-se que 
um membro se posicione. (Livro Zero, 2010, p. 19)

Nesses pontos orientadores, é possível escutar tanto a dimensão de 
cada um em seu enlaçamento com o Fórum quanto a dimensão da estru-
tura do funcionamento e da orientação do Fórum. Assim, esse trabalho 
parece nomear as elaborações junto à Comissão de Acolhimento na en-
trada dessa estrutura.

Nesse momento, parece-me que o tipo de laço que cada um constrói 
com o Fórum orienta as entrevistas. O dispositivo das formações clínicas 
aparece como um laço inicial, a entrada no Fórum com uma nova volta, 
um novo tipo de laço.

As perguntas que orientam as entrevistas iniciais abrem para essas 
construções: Por que esse novo laço? Por que agora? O que está em jogo 
nessa nova entrada? A pessoa que pede para entrar sabe um pouco onde 
está entrando? Estar como Membro de Fórum implica participar das vo-
tações, das funções, estar aberto a essas novas construções, há desejo e 
transferência de trabalho? Ou há procura de outra coisa? Os narcisismos 
também estão colocados.

É comum nos depararmos com as idealizações na entrada, e cabe à Co-
missão poder deixar alguma marca que viabilize a escuta das advertências 
sobre a queda das idealizações, que pode promover saídas já previstas.

A função da brochura também me parece relevante, pois ela oferta um 
material e um fio para que as elaborações a respeito desse novo enlaçamen-



239Construções na entrada: Comissão de Borda

to possam aparecer. Aqui, não estamos mais uma vez no discurso universi-
tário, os textos não têm essa função, mas, sim, de propiciar novas elabora-
ções a partir do material lido na brochura, novas perguntas. Fazer falar cada 
um a partir do contato com a estrutura do Fórum.

Assim, o tempo de implicação e circulação no Fórum, a posição diante 
da estrutura do funcionamento do Fórum, sua lógica, o fazer cartel (que 
aponta muitas vezes para uma nova posição diante da própria formação e 
da relação com o saber), a apresentação de trabalhos (que comporta uma 
sustentação da palavra diante da comunidade) podem todos aparecer como 
pontos relevantes a serem escutados pela Comissão de Acolhimento.

Após esse trabalho de elaboração junto à comissão de borda, chegamos 
ao último passo: se sim. Como fazer essa entrada? Como apresentar esse 
novo membro à comunidade de analisantes? Como não atropelar, apressar 
esse processo de entrada? Como cada membro novo se enlaçará a essa co-
munidade? Apostas…

E se não, dizer não agora. Esse me parece um ponto importante a ser 
abordado. O trabalho da Comissão de Acolhimento aparece como base 
para a tomada de uma posição final. Não é a posição de um, mas a cons-
trução desse pequeno grupo que, por meio de uma elaboração coletiva, 
chega a uma posição. Mesmo que essa posição não tenha que ser neces-
sariamente unânime.

Os ruídos que aparecem nas entrevistas iniciais provocam perguntas, e 
esta parece ser uma das funções dessas entrevistas: nomear e elaborar mini-
mamente esses ruídos. O que cada um consegue avançar de uma entrevista 
para outra também vai dando notícias sobre o trabalho dessa Comissão.

Portanto, dizer um “não agora” implica constatar a necessidade de 
mais uma volta no percurso da entrada. Posição que leva a um des-
conforto para ambos os lados, porém sustentado nas elaborações desse 
pequeno grupo de quatro pessoas, e principalmente no entendimento de 
qual é o trabalho dessa Comissão.

Quais os efeitos? Parece-me que os efeitos também estão atrelados ao 
trabalho realizado nas entrevistas de acolhimento. Mas sabemos que pouco 
sabemos desses efeitos, a não ser a posteriori.
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O que é ser Membro de Fórum? O que é fazer Fórum? Qual o  fazer da 
Comissão de Acolhimento? Como se dá?

Essas perguntas, 20 anos depois da fundação do Fórum do Campo 
Lacaniano de São Paulo (FCL-SP), ainda se fazem presentes a cada vez 
que há um pedido de entrada como membro e, consequentemente, um 
processo de acolhimento.

Formação. Trabalho. Laço. Tempo. Orientação. Aspectos significantes, 
pontos importantes que — também há 20 anos — aparecem nos textos e 
permeiam as discussões sobre Fórum, Escola e acolhimento. Isso não foi 
diferente com a Comissão de Acolhimento 2019-2020.

Foram dois anos nessa função, período de bastante trabalho, discussões 
e elaborações. Muitos questionamentos e inquietações surgiram (e retorna-
ram) a cada pedido de acolhimento…

Nesse período, foram recebidas 20 solicitações de entrada como membro 
do FCL-SP. Dessas, 10 culminaram na entrada de novos membros. Quanto 
aos outros pedidos, quatro seguiam em andamento quando da escrita deste 
texto e seis não foram levados adiante por quem havia solicitado o acolhi-
mento como membro. Houve também cinco pedidos de desligamento, dos 
quais três resultaram em saídas do FCL-SP.

Para conduzir os processos de acolhimento, a Comissão 2019-2020 par-
tiu de algumas perguntas. Essas foram formuladas sobretudo a partir de 
conversas com quem já esteve em Comissões de Acolhimento anteriores e 
de nossas próprias experiências quando passamos pelo acolhimento. Basea-
ram-se também em leituras e discussões tanto relacionadas com qual seria 
o fazer da Comissão de Acolhimento quanto com aquilo que cada pedido 
de entrada recebido suscitava. Percebemos que as perguntas às quais che-
gamos não eram novas; estão presentes em todos os acolhimentos feitos no 
FCL-SP e, consequentemente, permeiam o trabalho de todas as Comissões 
de Acolhimento.

Por que pedir para se tornar membro? Por que esse enlaçamento? Por 
que quer trabalhar nessa comunidade? Por que neste momento? Será que 
quem está fazendo o pedido conhece minimamente onde está entrando? Já 
circulou pelo FCL-SP? De quais atividades participa(ou)? Há quanto tempo? 
Já fez (ou faz) cartel? A ideia era partir de alguns disparadores que permi-
tissem conhecer um pouco da história daquele que pede para ser membro, 
seu percurso até chegar ao FCL-SP, seu percurso no FCL-SP, a fim de cernir 
algo de sua relação com a psicanálise e de suas expectativas quanto ao ser 
Membro de Fórum.
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É desejável também que aquele que pede para ser membro conheça um 
pouco da história dos Fóruns, de sua estrutura de funcionamento, da di-
mensão local, nacional, internacional e da orientação à Escola. Para isso, 
indica-se a leitura de uma brochura — organizada pela primeira vez em 
2004 e atualizada por Comissões de Acolhimento posteriores —, composta 
pelos textos institucionais de Lacan (“Ato de fundação”, “Proposição de 9 
de outubro de 1967 sobre o psicanalista da Escola”), por documentos (Carta 
da IF, estatuto do FCL-SP, estatuto da AFCL-Brasil) e por textos que versam 
sobre Fórum, Escola e cartéis.

O processo de acolhimento, como se sabe, é feito por meio de entrevistas. 
Não há quantidade predeterminada. A Comissão da qual fiz parte optou por 
realizar uma, duas, três, quantas entrevistas fossem necessárias — e, algu-
mas vezes, com diferentes componentes da Comissão ou, inclusive, com 
mais de um conjuntamente —, até que se pudesse escutar algo que per-
mitisse tomar uma decisão acerca do pedido e construir um parecer, fosse 
favorável ou não ao acolhimento.

Tanto as entrevistas quanto a oferta dos textos sustentaram-se pela ideia de 
que a solicitação da entrada como membro pudesse ser feita de “modo mais 
responsável e implicado” (Pacheco, 2005). Supõe-se que as entrevistas e a 
leitura abrem um tempo de elaboração favorável ao novo tipo de laço que se 
pretende estabelecer e que respondem “à lógica de que é preciso um tempo 
para compreender antes de o sujeito poder concluir sobre a implicação de 
fazer parte de uma ‘comunidade analítica de Escola’” (Pacheco, 2005).

Qualquer um concernido pelo discurso analítico (Izcovich, 2007) pode ser 
Membro de Fórum. Mas, penso, não em um momento qualquer. Qual seria 
esse momento? Há critérios que permitem defini-lo? O que seria isso que se 
deve cernir nas entrevistas e que sinaliza algo daquele que supostamente 
seria o momento de entrada?

Não se trata de esperar que aquele que pede para ser Membro de Fórum 
se pergunte sobre o fim de análise, sobre o que é um analista e que esteja 
orientado à Escola. Alguns aspectos, porém, são desejáveis de um Membro 
de Fórum e podem servir como orientadores da escuta nas entrevistas de 
acolhimento (Livro Zero, 2010, p. 19):

Que o sujeito possa dizer as razões de sua opção em participar desta 
comunidade. É comum que a pessoa já circule por um tempo na comu-
nidade, frequente vários seminários, encontros de trabalho, mas em um 
determinado momento decida fazer parte. Os motivos são singulares e 
dizem respeito à relação que o sujeito tem com a causa analítica.
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Que o sujeito esteja de acordo e possa dizer a respeito dos três 
objetivos colocados na carta da Internacional de Fóruns (IF), 
explicitados anteriormente: a crítica do que se diz em nome da 
psicanálise no conjunto das diversas correntes do movimento 
psicanalítico e das práticas institucionais que se propõem a sus-
tentá-la; a articulação com os outros discursos, assegurando a re-
percussão e a incidência do discurso analítico no seio dos outros 
discursos; a polarização em direção a uma Escola de Psicanálise 
de onde tomam seu sentido. Sobre isso espera-se que um mem-
bro se posicione.

Esses dois orientadores apontam para aspectos permeados por questões 
relativas ao momento de cada um no que tange à sua relação com a psicaná-
lise e com a formação analítica. É óbvio, então, que nos pedidos de entrada 
e nos processos de acolhimento cada um chega com aquilo que é seu (in-
clusive aqueles que compõem a Comissão de Acolhimento): sintomas, ques-
tões, ideais, estilo, fantasias, expectativas… As motivações são singulares.   
Talvez seja justamente isso que sustente a ideia de que “algo do analítico” 
deve ser respeitado como critério nos acolhimentos. 

Falar em momento implica falar em tempo. Cada um que pede para ser 
Membro de Fórum chega a seu tempo e com seu próprio tempo. Tempos não 
marcados pela cronologia. Há também o “tempo de circulação na comuni-
dade” e o “tempo para compreender” antes de concluir sobre a entrada. Por 
isso, o tempo pode ser tomado como um operador do trabalho da Comissão 
de Acolhimento. 

Não é preciso ter pressa. Como se diz em espanhol, hay que darle un rato 
más, esperar un rato. Para a própria Comissão, esse tempo também é im-
portante. Apostar no decantação de algo, no esvaziamento e no surgimento 
de questões. Darle un rato abre uma tensão, promove uma escansão, faz 
trabalhar.

No que se refere à Comissão de Acolhimento, cabe perguntar de que ma-
neira seu trabalho pode manter a distinção, e a tensão, entre Fórum e Es-
cola, orientando seu fazer à Escola, já que é daí que os “Fóruns tomam seu 
sentido” (Livro Zero, 2010).

Os quatro componentes da Comissão de Acolhimento, cada um também 
com seu tempo e percurso, realizam um trabalho conjunto de construção e 
elaboração de um parecer acerca de cada pedido de entrada. Nem sempre 
há unanimidade quanto à posição final. O que fazer nesses casos? Darle un 
rato más? Consultar outras instâncias?
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Por se tratar de tempo, o “não” a um pedido de entrada é um “ainda não”, 
um “não agora”. A Comissão de Acolhimento deve, nesses casos, trabalhar 
no sentido de apontar vias para uma possível construção e chegada ao que 
seria o “agora sim”. Sugerir que a pessoa participe das Formações Clínicas, 
faça cartel, circule mais. Isso também é acolher.

A entrada como membro do FCL-SP, o “sim”, implica efetivamente uma 
passagem, outro enlaçamento, outra responsabilização. Marca o início de 
um novo tempo. E só com o passar do tempo será possível saber o que cada 
um fará com e de sua entrada como Membro de Fórum.  

O que é ser Membro de Fórum? O que é fazer Fórum? Qual o  fazer da 
Comissão de Acolhimento? Como se dá?

Seria interessante que essas perguntas se mantivessem para todos os 
Membros de Fórum. Mas, pensando especificamente na Comissão de Aco-
lhimento, obturá-las com um “é isso” inviabiliza que se mantenha aberto, a 
cada acolhimento realizado, aquilo que é causa de seu trabalho.

Sem a consistência do “é isso”, talvez seja possível transmitir que não há 
uma resposta sobre o ser Membro de Fórum, fazer enigma, esvaziar, causar 
surpresa… Está aí justamente a importância do processo de acolhimento e 
do trabalho da Comissão. 

Construir entradas. É uma aposta nisso que instiga o laço e anima o tra-
balho, em Fórum.
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“Acolher”, em sentido denotativo, significa oferecer hospedagem, alber-
gar, agasalhar, abrigar e, por extensão, dar ouvido, dar atenção, levar em 
consideração, acatar, receber, recolher, escutar, ouvir.2 Em sua etimologia, 
“acolher” vem do latim acolligere (ad: para, aproximação, movimento para 
junto; colligere: reunir). Do termo colligere derivou coligir, colher, coletar, 
coleção, colégio, colega, coletivo (Cunha, 2010). A raiz antiga de legere pa-
rece ser o grego legein associado a “logos”, “linguagem”, “palavra”, “ler”. 
Da rica origem de “acolher” extrai-se um feixe polissêmico, que constela 
termos tão diversos quanto harmônicos: reunião, ajuntamento, hospeda-
gem, refúgio, palavra, escuta, consideração, leitura, coleta, colheita, cole-
ção, colega, coletivo. Termos que convergem e dialogam com o trabalho da 
Comissão de Acolhimento, comissão de borda inscrita no Fórum do Campo 
Lacaniano de São Paulo (FCL-SP) desde seu primeiro estatuto e que tem por 
função receber e acompanhar os pedidos de entrada de novos membros, 
mas não só, como veremos.

Partindo de registros documentais, textos e narrativas de memória, a his-
tória da Comissão de Acolhimento aqui será recontada, não sem furos, deri-
vas semânticas e algumas reflexões. Passados 20 anos, alguns detalhes e até 
escritos se perdem na memória, ainda que os afetos guardem com frescor 
os entusiasmos e os temores acumulados ao longo do tempo. Como bem 
expressou Borges (1949/1999, p. 96) a respeito da amada perdida, “nossa 
mente é porosa para o esquecimento; eu mesmo estou falseando e perden-
do, sob a trágica erosão dos anos, os traços de Beatriz”.

Na nota anexa ao “Ato de fundação”, Lacan (1971/2003a, p. 240) faz uma 
breve referência a um dispositivo dito “simples” para acolher os candidatos 
à Escola: “a candidatura à Escola exige uma seleção a ser pautada por seus 
objetivos de trabalho. Seu encargo, a princípio, ficará com uma simples co-
missão de acolhimento, chamada Cardo, isto é, gonzo dito em latim, o que 
indica seu espírito”. 

“Gonzo” é um artefato fundamental para fazer algo girar em torno de um 
eixo, uma dobradiça que movimenta, por exemplo, uma folha de porta ou 
janela, permitindo as aberturas e os fechamentos. Se Lacan (1971/2003a) 
indica que o trabalho da comissão de acolhimento deve se inspirar na sim-
plicidade de um gonzo, penso que é porque a passagem dos candidatos à 
Escola não se faz de maneira automática; o pedido de entrada segue a for-
malidade de ter que se dirigir a um dispositivo que o acolherá e o aceitará 
(ou não) segundo algumas condições. Entre nós, da Escola de Psicanálise 

2 Recuperado em 16 de fevereiro, 2021, de: https://michaelis.uol.com.br/moderno-portu-
gues/busca/portugues-brasileiro/acolher
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dos Fóruns do Campo Lacaniano-Brasil (EPFCL-Brasil), o cardo responsável 
por cuidar das entrada na Escola se chama Comissão Local Epistêmica de 
Acolhimento e Garantia (Cleag), cujas condições se orientam pelos princí-
pios de Escola propostos por Lacan, circunscritos nos Princípios diretivos 
para uma Escola orientada pelos ensinamentos de Sigmund Freud e Jacques 
Lacan (IF, 2018b, p. 2). Lá se lê que uma das condições de entrada é a “par-
ticipação efetiva [do candidato] nas atividades da Escola e na ‘experiência 
da Escola’ em um cartel”.

Muito embora o gonzo tenha sido evocado por Lacan para se referir es-
pecificamente à Escola que ele acabara de fundar, ele nos serve também 
para pensar e pesar o trabalho de acolhimento das candidaturas ao Fórum. 
Todavia, se nos Princípios diretivos para uma Escola… (IF, 2018b) encontra-
mos uma clara menção ao trabalho da Comissão de Acolhimento e alguns 
princípios orientadores para as entrevistas, o mesmo não ocorre na Carta 
da IF (IF, 2018a). Esta não faz nenhuma menção nem ao dispositivo de 
acolhimento, nem ao que poderia ser considerado no processo de entrada. 
Nessa conformidade, observamos nos diversos Fóruns diferentes modos de 
dispositivo de acolhimento, a depender das possibilidades, das condições 
e do entendimento de cada local. Cabe-nos ainda assim a curiosidade de 
indagar: por que a Carta da IF silencia nesse ponto?

Um pouco da história. Desde sua criação, a Internacional dos Fóruns do 
Campo Lacaniano (IF) foi pensada como uma estrutura de representação e 
de coesão do conjunto de Fóruns sustentada por uma Carta que respeitasse 
e preservasse as várias autonomias (Soler, C., 2000; IF, 2018a). À IF, por-
tanto, não cabe vigiar, determinar ou dirigir — como um Outro — o fun-
cionamento interno dos Fóruns que a compõem, de modo que estes podem 
dotar-se de “instâncias e de todos os meios necessários à realização de seus 
fins: comissões, cartéis, debates, colóquios, encontros, boletins de informa-
ção, publicações etc.”, desde que não comprometam suas finalidades e o 
princípio democrático de eleição por voto secreto e permutação das funções 
após uma gestão com duração máxima de dois anos (IF, 2018a, p. 3).

As iniciativas locais se constrangem apenas quando eventualmente ferem 
o princípio de solidariedade:

O princípio de iniciativa zela para que o funcionamento burocrático 
não sufoque as ideias novas e nem se constitua como obstáculo aos 
empreendimentos inesperados desde que compatíveis com as finali-
dades dos Fóruns. O princípio de solidariedade lembra, sobretudo, 
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que, em um conjunto ligado por um projeto comum, os atos de um 
— quer se trate de um membro ou de todo um Fórum — compro-
metem o conjunto dos outros por suas consequências. Ele convida, 
então, ao entendimento em todos os níveis e à responsabilidade de 
cada um. (IF, 2018a, p. 3)

Amparado no princípio de iniciativa, criou-se, no âmbito da EPFCL-Brasil, 
a Comissão de Acolhimento e Intercâmbio (CAI), dispositivo permanente 
responsável por cuidar das candidaturas a membro por meio do acolhimen-
to local de cada Fórum. Essa instância é atualmente coordenada pelo(a) 
secretário(a) da Comissão de Gestão da Federação Nacional e é composta 
por todos os coordenadores dos Fóruns, que conjuntamente acompanham 
e deliberam os pedidos de entrada. Cabe à CAI comunicar nacionalmente 
as entradas e, quando da Assembleia Geral, informar também as saídas de 
membro efetivadas pelo Fórum local. Em 2019, uma mudança estatutária 
instituiu a EPFCL como federação, tornando automática, isto é, sem gonzo, 
a passagem de todo membro de Fórum federado a membro da EPFCL-Brasil, 
tal como ocorre em relação à IF.

Essa mudança extinguiu, desde 2020, a função deliberativa da CAI quanto 
à entrada de novos membros. Andreá Milagres (2000, p. 2), em seu relatório 
final da função de secretária da Comissão de Gestão da EPFCL-Brasil (biê-
nio 2019-2020), escreveu: “Esta função deliberativa foi desempenhada por 
muitos anos, de tal modo que cada demanda de entrada, através de uma 
carta de intenção, era levada à CAI pelo coordenador. Instaurou-se assim, 
por quase uma década, um rico debate na CAI. Acolhendo e por vezes in-
terrogando as intenções.” Na Assembleia Geral da EPFCL-Brasil, realizada 
em 10 de outubro de 2020, durante a qual esse relatório foi lido, ressaltou-
-se também a importância da CAI para a comunidade Fórum para além de 
sua função deliberativa, uma vez que essa instância tem também por fun-
ção, segundo consta no Estatuto da Federação dos Fóruns (FCL-SP, 2019), a 
responsabilidade de fomentar o intercâmbio de informações e experiências 
entre os Fóruns e de contribuir para a constituição de uma comunidade de 
Escola na EPFCL-Brasil, promovendo a circulação de sua opção epistêmica 
juntamente com a Cleag.

A Comissão de Acolhimento do FCL-SP
No FCL-SP, o acolhimento dos pedidos de entrada se faz a partir de uma 

Comissão de Acolhimento (CA), cujo trabalho se realiza junto à Comissão 
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de Gestão (CG). Essa Comissão, eleita a cada biênio, é composta atualmente 
da seguinte forma: dois membros de Fórum eleitos para essa função, um de-
legado (que exerce a função de coordenador da Comissão) e o diretor da CG.

Segundo consta em nosso Estatuto (FCL-SP, 2018), qualquer pessoa física 
pode se associar ao FCL-SP. O pedido de adesão toma corpo na forma de 
carta/letra endereçada primeiramente ao diretor(a) da CG, que o encami-
nhará à CA. Não é incomum que a escrita da carta-pedido inicialmente 
apresentada sofra deslocamentos, ranhuras, rasuras e chegue a seu destino 
revirada por efeito do que se produziu nas entrevistas. Quando o processo 
se finaliza, a carta se torna um documento a ser arquivado, porém aberto à 
consulta por outros membros da comunidade. 

A opção por cuidar das novas entradas ocorre no FCL-SP desde sua fun-
dação, em 1999 (Oliveira, 2010). Indagada sobre essa preocupação patente 
desde o início, Dominique Fingermann (2021), em entrevista concedida e 
publicada na presente edição, respondeu prontamente: “Partimos de um 
trauma.” Dominique se refere à época do chamado “Movimento dos Fó-
runs”, surgido como resposta à crise de confiança de dimensão internacio-
nal que abalou a Associação Mundial de Psicanálise. Momento crítico de 
resistência e oposição ao que, naquele momento, foi percebido como desvio 
do discurso analítico e sua derrapagem em colagens imaginárias de todas 
as ordens, que acabaram por engendrar e sustentar um Outro para garantir 
os dispositivos, o gradus e até mesmo o saber em detrimento do S(), furo 
(no saber), lugar vazio em torno do qual a comunidade analítica deveria se 
pôr a trabalhar.

Tornou-se urgente, naquele momento, “debater a céu aberto a orientação 
da formação, a transmissão da psicanálise e a autorização dos psicanalis-
tas” (Livro Zero, 2010, p. 9). No Encontro Internacional, em Barcelona, rea-
lizado em julho de 1998, após intensos debates e embates, os psicanalistas 
insatisfeitos com essa situação insustentável desenvolveram a proposta de 
se reunirem em fóruns, em suas cidades, nos diferentes países, para pros-
seguir analisando a situação e produzindo as saídas possíveis. Louis Soler 
(2000, p. 196) registrou esse momento: 

Na sala, muitos colegas se propuseram espontaneamente a represen-
tar seus países ou sua região. Eles deixaram seus dados de contato. 
Nós estamos certos de continuar conectados. Temos o sentimento 
que alguma coisa enfim está em processo de mudança. O seguimento 
mostrará que não se trata de ilusão.
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E não foi ilusão. Deu-se, assim, a partida para o “Movimento dos Fóruns”, 
organizado em torno do significante Campo Lacaniano. Em São Paulo, o 
movimento teve, inicialmente, no chamado Colegiado do Fórum de Psica-
nálise de São Paulo (FPSP), seu ponto de encontro e interlocução com os 
níveis nacional e internacional. Porém, muitos dos que ali circulavam não 
necessariamente tinham afinidade com o ensino de Lacan e seus princípios 
de Escola (passe, cartel) ou interesse em se engajar em uma associação 
internacional ligada ao Campo Lacaniano (Livro Zero, 2010, p. 10). Por essa 
época, não havia nenhum crivo de entrada, relata Dominique, e cada um 
que queria vir se juntava, criando um grupo bastante heterogêneo e díspar 
quanto aos interesses, de modo que não se conseguia chegar a um acordo 
quanto, por exemplo, a uma orientação à Escola de Lacan ou ao engaja-
mento no movimento lançado em Barcelona. Insatisfeitas com os rumos 
tomados por esse grupo inicial, Ana Laura Prates Pacheco, Dominique Fin-
germann e Elisabeth Saporiti assinaram, em 6 de julho de 1999, uma carta-
-manifesto conjunta, a “Carta de Fundação” (1999, p. 1), na qual repudia-
vam as propostas estatutárias dessa primeira tentativa de agrupamento, ao 
mesmo tempo que lançavam a “iniciativa de pôr em funcionamento em São 
Paulo o Fórum do Campo Lacaniano, de acordo com o princípio de iniciativa 
que orienta o conjunto dos Fóruns”.

Nascia assim, informalmente, o FCL-SP, inserido no movimento e na 
comunidade internacional do Campo Lacaniano. A preocupação com a 
orientação pelo ensinamento de Lacan e a responsabilidade para com o 
enlaçamento internacional — posto que ser membro de Fórum implica ser 
membro da IF, com o direito de eleger e ser eleito para representar o Fórum 
nas diversas instâncias da IF —, somadas ao “trauma” da ruptura anterior, 
precipitaram a opção por um gonzo na porta de entrada desde o início. 
Porém, até onde pude sondar — contando mais com a memória de alguns 
participantes da época do que com registros —, nesse tempo inaugural não 
havia ainda uma CA propriamente dita, e os poucos que ali se encontravam 
e se viravam para sustentar o Fórum se dividiam nas funções de coordena-
ção, funções epistêmicas (seminários, redes de pesquisa…), cartéis e reali-
zação das entrevistas.

Na época e durante bastante tempo, nem todas as atividades estavam sob 
o guarda-chuva das Formações Clínicas, e os coordenadores de seminários 
e redes de pesquisa costumavam cada qual realizar uma entrevista inde-
pendentemente da entrevista de entrada no Fórum. Segundo recordou Bia 
Almeida, ela mesma foi entrevistada no momento de sua entrada, embora 
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não se recorde mais se a entrevista dizia respeito à Rede de Psicose — então 
coordenada por Dominique Fingermann — ou às atividades em geral. Bia 
Almeida consta entre os membros fundadores do FCL-SP e se recordou de 
que, na época, a entrada de alguns como membros — inclusive a dela mes-
ma — se fez de maneira peculiar, a partir de um engajamento à pergunta 
lançada entre aqueles poucos que ali trabalhavam para sustentar o fazer 
Fórum: “Quem quer ser membro?”.

Tão logo o primeiro estatuto do FCL-SP surgiu, em 9 de maio de 2001, 
uma CA foi eleita, formalizando o modo de entrada, uma decisão que prece-
deu aos outros Fóruns, ressaltou Fingermann (2021). Luiz Carlos Nogueira, 
coordenador da primeira CG oficialmente eleita, propôs então uma “seleção 
inclusiva” para nortear o trabalho da CA.

Mas o que significaria uma seleção inclusiva? Por que seleção? Em tem-
pos de diversidade e inclusão, o termo “seleção” hoje nos soa estranho 
para falar do trabalho de acolhimento de um dispositivo de Fórum, mas 
vale lembrar esse termo em seu contexto, pois é o mesmo usado por Lacan 
(1971/2003a, p. 240), no “Ato de fundação”, no início da década de 1970, 
para tratar da candidatura à Escola, e como este é um texto de referência, 
é muito provável que Nogueira tenha extraído daí sua inspiração, já que na 
época a entrada no Fórum era pautada pelas questões da Escola.

Pacheco (2005, p. 1), em um texto que ilustra bem os desafios que atra-
vessavam o trabalho da CA nesse momento inicial, comenta: “a dificuldade 
que nos impôs foi a de conseguir realizar a seleção inclusiva como propunha 
Luiz Carlos Nogueira, algo que não reproduzisse uma lógica segregacionista 
e hierarquizada, mas que se respeitasse algo do analítico como critério”. 
Ou seja, tal como lembrou Fingermann (2021), apesar de Nogueira falar em 
“seleção”, o significante privilegiado que orientava as entrevistas era mes-
mo a inclusão, o acolhimento, a escuta atenta da implicação do candidato 
com seu próprio pedido. E se Luiz Carlos falava de “seleção”, complemen-
tou ainda Dominique, era também porque “desconfiava”, impactado ainda 
pelos acontecimentos recentes que haviam gerado a crise com o Fórum de 
Psicanálise de São Paulo (FPSP).

A primeira comissão oficial dessa pequena comunidade, para exercício no 
biênio 2002-2003, foi composta pelos seguintes membros fundadores: Ana 
Laura Prates Pacheco, Elisabeth Saporiti, Dominique Fingermann e Beatriz 
Almeida. Por essa época, a Comissão também era chamada de Comissão de 
Acolhimento e Intercâmbio da EPFCL-Fórum São Paulo, segundo consta nos 
Princípios diretivos da Comissão de Acolhimento, redigidos pela Comissão 
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seguinte, em 2004. Lá se lê que a Comissão acolhia “todos os interessados 
em obter informações diversas a respeito da EPFCL-Fórum São Paulo, bem 
como os membros e membros participantes em caráter permanente, colo-
cando-se à disposição para escutar e encaminhar as demandas relacionadas 
à participação na EPFCL-Fórum São Paulo” (Princípios diretivos da Comis-
são de Acolhimento, 2004, p. 1).

Cabia, portanto, à CA, desde o início, o trabalho de acolher tanto os pedidos 
de candidatos a membro quanto, de forma geral, os interessados em obter in-
formações sobre a proposta do Fórum e os que buscavam uma “formação de 
analista”. O Boletim já servia, então, como suporte das entrevistas e ajudava 
a apresentar e a esclarecer um pouco a história e a lógica de funcionamento 
do FCL-SP (Princípios Diretivos da Comissão de Acolhimento, 2004, p. 1).3

A maioria que procurava o Fórum, nesse momento, era composta por alu-
nos de psicologia ou recém-formados que pouco ou nada sabiam da proposta 
dos Fóruns. Em geral, eles eram encaminhados para as Formações Clínicas 
ou para os seminários individuais (na época, entendia-se que os seminários, 
realizados por conta e risco de seus ensinantes, não faziam parte das Forma-
ções Clínicas), e realizavam-se também esclarecimentos sobre a proposta de 
cartel. Fingermann (2021) lembrou-se de que uma das funções principais da 
CA era “explicar nosso projeto, nosso propósito (…). Deve ter isso escrito nos 
boletins (…): quem quer ter informação sobre o funcionamento do Fórum 
pode se dirigir à CA. Tinha esse sentido de acolher sob a nossa orientação”.

Quanto à entrada como membro, havia, então, a distinção entre “membro par-
ticipante” e “membro de Fórum”, tal como pode ser lido no primeiro Estatuto:

Artigo 6o

A admissão no FCL-SP será feita de duas formas. Inicialmente, na qua-
lidade de Participante, o pedido de adesão é pessoal e deverá ser ende-
reçado por escrito ao Secretário da Comissão de Gestão, após as entre-
vistas com a Comissão de Acolhimento. Uma vez aceita a demanda de 
adesão, o novo Participante deverá pagar imediatamente sua cotização 
mensal. Posteriormente, na qualidade de MEMBRO, após hum ano de 
participação, pelo menos, o pedido de adesão é pessoal e deverá ser 
endereçado por escrito ao Diretor da Comissão de Gestão, que o exa-
minará, levando em conta o histórico de participação do candidato, e o 

3 Atualmente, a CA ainda segue realizando as entrevistas para as atividades das Formações 
Clínicas, além das entrevistas de candidatos a membros de Fórum. Porém, dado o aumento 
considerável de interessados nas Formações Clínicas, atualmente essas entrevistas são reali-
zadas também por outras instâncias.
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levará ou não, para a aprovação da Assembleia Geral. Uma vez aceito 
o pedido de adesão, o NOVO MEMBRO, deverá pagar imediatamente 
sua cotização mensal. (FCL-SP, 2001, p. 2)

Observa-se portanto, que a entrada como membro era escandida em dois 
momentos: primeiro, um tempo de ver, para que a pergunta “onde será 
que eu estou me metendo?” pudesse produzir algumas respostas ao experi-
mentar, junto aos colegas membros, o fazer Fórum. Tempo para ver e com-
preender a proposta do Fórum e sua orientação à Escola, sua origem, sua 
conexão, implicação e responsabilidades, inclusive financeiras, para com as 
instâncias local, nacional e internacional.

Por fim, havendo ainda desejo, o participante poderia concluir sua entra-
da, solicitando nova passagem.

Pensamos que um ano é o tempo mínimo necessário para que al-
guém que tenha participado de nosso funcionamento possa refletir 
sobre o desejo de responsabilizar-se por uma Escola de Psicanálise. 
Neste sentido, acreditamos que ser membro de Fórum implica, pela 
lógica de nosso funcionamento, em poder eleger e ser eleito e que 
isso engaja o sujeito com seu “voto” na orientação da Escola. (Prin-
cípios Diretivos da Comissão de Acolhimento, 2004, p. 3)

Esse gonzo redobrado na entrada evidenciava ainda — para além das 
citadas preocupações quanto às instâncias e às eleições — o entendimento 
sobre o que significava ser membro de Fórum na época, ponto ao qual re-
tornaremos mais adiante.

A questão do direito ao sufrágio marcava a diferença essencial entre uma 
condição e outra: os participantes poderiam frequentar as atividades restri-
tas aos membros de Fórum, participar das assembleias e até compor comis-
sões e equipes (de acordo com a CG), porém só os membros poderiam ele-
ger e ser eleitos para as instâncias do FCL-SP e para representá-lo junto à IF.

Partia-se do princípio de que a eleição é o nó entre instâncias local, 
nacional e internacional no Campo Lacaniano. Nesse caso, eleger e ser 
eleito implicaria não apenas uma questão administrativa, mas, como 
se diz na Carta de Princípios da IF-EPFCL (2008-2010), uma orientação 
em direção à Escola, o “fazer escola”. Entendemos então que esta sele-
ção inclusiva permitia ao sujeito decidir a seu tempo o momento de se 
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tornar membro e se implicar nesse fazer-escola, um trabalho de trans-
missão da psicanálise e formação do analista. (Oliveira, 2010, p. 16)

Inicialmente, conforme pode ser lido no primeiro Estatuto, a CA partici-
pava apenas no primeiro tempo de entrada, visto que no segundo o pedido 
era encaminhado ao diretor da CG, que, após considerar o “histórico” do 
engajamento do candidato com as atividades de formação (o trabalho em 
cartel, entre outros), compartilhava o pedido com a comunidade pela via da 
Assembleia Geral, e a deliberação final ocorria então de maneira pública, 
com a participação de todos os membros presentes.

Três anos depois, nos Princípios diretivos da Comissão de Acolhimento 
(2004, p. 1), já encontramos algo diferente. A CA já aparece cuidando dos 
dois tempos de entrada, seguidos de maneira privativa no âmbito da CA e 
da CG: “A CAI acolhe a todos os interessados em obter informações diversas 
a respeito da EPFCL-Fórum São Paulo, bem como os membros e membros 
participantes em caráter permanente, colocando-se à disposição para escu-
tar e encaminhar as demandas relacionadas à participação na EPFCL-Fórum 
São Paulo” (Princípios diretivos da Comissão de Acolhimento, 2004, p. 1). 
E, mais especificamente, lê-se o seguinte no item que aborda a passagem de 
membro participante a membro de Fórum:

O entrevistador deve fazer uma transmissão das entrevistas para a 
Comissão de Acolhimento e para a Comissão de Gestão, a partir da 
qual virá a aprovação ou não do pedido para membro. Caso seja 
aprovado, o candidato deve encaminhar uma carta para o coorde-
nador da Comissão de Gestão formalizando seu pedido. (Princípios 
diretivos da Comissão de Acolhimento, 2004, p. 5)

Os Princípios… apresentam ainda algumas ponderações sobre esses dois 
processos de entrada, expostos a seguir. Apesar de o trecho ser longo, vale a 
pena acompanhá-lo, por seu valor histórico e também por apresentar o que 
se entendia, então, por membro de Fórum:

Pedidos de entrada como membro participante:
A EPFCL-Fórum São Paulo entende que para que se acolha o pedido 
de entrada como membro participante é necessário que o interessado 
tenha tido contato com esta comunidade, conhecendo e participando 
de seus trabalhos;
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Por mais evidente que possa parecer, não é necessário que, para par-
ticipar e estar próximo ao Fórum, a pessoa seja membro. Isto deve 
implicar algo mais que participar das atividades oferecidas. Ou seja, 
para ser membro é importante que se tenha tido um tempo de conta-
to com o Fórum que leve à decisão de se implicar num trabalho com 
esta comunidade, escolha esta que implica um desejo de formação 
analítica inserida numa Escola tal como Lacan propõe.
Pensamos que esta seja a questão que permeia a entrada como mem-
bro participante e que faz a diferença entre buscar um curso de forma-
ção e desejar se engajar no “fazer Escola”. Neste sentido, sugerimos a 
leitura dos textos institucionais de Lacan no caso do entrevistado não 
ter tido contato com estes conceitos, nos dispondo a discuti-los num 
momento posterior. Entendemos que esta seja uma reflexão importan-
te para esta entrada. Ao mesmo tempo, indicamos o trabalho em Cartel 
— tal como Lacan orienta em sua Ata de Fundação — como ponto de 
partida para este engajamento no “fazer Escola”.
Neste momento entendemos que se torna importante o conhecimen-
to da história do movimento dos Fóruns, de onde se originaram e sua 
relação com o âmbito nacional e internacional. Como consequên-
cia, propomos que o entrevistado leia com o tempo que lhe parecer 
necessário os estatutos do Fórum, da Internacional dos Fóruns, os 
princípios diretivos de Escola, o estatuto da AFCL, para que possa 
esclarecer suas dúvidas e ter clareza do que sustenta o Fórum no 
qual deseja entrar.
Pedidos para passagem a membro de Fórum:
Os princípios que norteiam o acolhimento deste pedido não se dife-
renciam dos anteriores, mas incluem um passo a mais. Julgamos ser 
fundamental esclarecer desde o início que a entrada como membro 
participante é estatutária e que a passagem para membro PODE (e 
não DEVE) ser feita depois de um ano se o participante assim o de-
sejar. Pensamos que um ano é o tempo mínimo necessário para que 
alguém que tenha participado de nosso funcionamento possa refletir 
sobre o desejo de responsabilizar-se por uma Escola de Psicanálise. 
Neste sentido, acreditamos que ser membro de Fórum implica pela 
lógica de nosso funcionamento em poder eleger e ser eleito e que isso 
engaja o sujeito com seu “voto” na orientação da Escola.
Sugerimos que o candidato a membro possa dizer como vem reali-
zando seu projeto de trabalho (preferencialmente, mas não neces-
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sariamente em Cartel) e como esse trabalho se articula com o laço 
social específico de uma Escola de Psicanálise. Acreditamos que este 
seja o momento em que o sujeito decide implicar seu desejo de traba-
lho e transmissão nesta comunidade analítica. (Princípios diretivos 
da Comissão de Acolhimento, 2005, pp. 2-3)

Até onde pude investigar, não se sabe bem ao certo por que essa proposta 
regimental não seguiu se atualizando pelas mãos das comissões posteriores, 
tendo ficado como que “esquecida” na transmissão entre comissões. Pelo 
menos não houve nenhuma referência a ela quando participei da CA no 
biênio 2017-2018. Lembro-me de ter indagado em algum momento se havia 
algum “regimento” para a CA, tal como acontece com a revista Livro Zero 
e a Rede Clínica, mas me foi informado, então, que não. A notícia sobre os 
Princípios… somente me chegou com a leitura do texto de Beatriz Oliveira 
(2010), que o cita e de quem consegui mais tarde a localização de uma 
cópia. De todo modo, vale destacar que, muito embora essa proposta não 
tenha seguido em sua transmissão escrita, algumas de suas sugestões conti-
nuam sendo passadas de Comissão para Comissão (tais como o uso de uma 
brochura4 no processo de entrevistas; a possibilidade de seguimento de en-
trevistas com outro(s) colega(s) da CA, quando e se for o caso; a realização 
de tantas entrevistas quantas forem consideradas necessárias, sem tempo 
preestabelecido para a duração do processo; a abstenção de realizar en-
trevistas com pessoas muito próximas, analisantes, supervisionandos etc.).

A questão da entrada em dois tempos deixou de fazer sentido justamente 
quando mudou o entendimento sobre o que seria um membro de Fórum, 
logo o que dele se esperaria, com efeitos significativos para o trabalho da 
CA. Até 2009, acompanho Bia Oliveira (2010), entendia-se que o funciona-
mento do Fórum era indissociável das questões próprias da orientação à 
Escola, ou seja, da formação do analista e dos dispositivos do cartel e do 
passe; logo, esperava-se de um membro participante o “engajamento no 
fazer Escola”, e o passo a mais (passagem a membro de Fórum), em con-
tinuidade com o primeiro, seria o “desejo de responsabilizar-se por uma 
Escola de Psicanálise” (Princípios diretivos da Comissão de Acolhimento, 

4 Essa brochura continua sendo oferecida aos candidatos durante o processo de entrevista, 
sendo ampliada e atualizada de tempos em tempos por alguma comissão em função. Ela con-
tém textos institucionais de Lacan e ainda textos que tratam do momento de constituição dos 
Fóruns e outros assuntos de interesse. Há também os Estatutos (do Fórum e da EPFCL-Brasil), a 
Carta da IF, os Princípios diretivos para uma Escola orientada pelos ensinamentos de Sigmund 
Freud e de Jacques Lacan etc.
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2004, p. 3). Sob essa perspectiva, nos Princípios… (2004, p. 3) lemos as 
seguintes observações para a CA da época:

Do lado do entrevistador: é importante ter clareza a respeito do que 
é ser membro de Fórum e sua implicação com o “fazer Escola”. Pen-
samos que esse é o eixo que direciona os passos lógicos a serem 
acompanhados ao longo das entrevistas realizadas.
Do lado do entrevistado: é necessário que ele possa se posicionar em 
relação a sua escolha de formação analítica neste momento. (Princí-
pios diretivos da Comissão de Acolhimento, 2004, p. 3)

Ora, se naquele momento ser membro de Fórum era indissociável da for-
mação do analista e da “implicação com o fazer Escola” era porque as fron-
teiras entre Fórum e Escola ainda careciam de melhor discernimento, dado 
o contexto recente da constituição do Campo Lacaniano e mais ainda das 
relações deste com a Escola, instituída em 2001.

Dez anos de intensas e produtivas reflexões e debates, bem como de intercâm-
bios de experiências entre os diversos Fóruns, possibilitaram um melhor esclare-
cimento das relações Fórum-Escola com efeitos para a delimitação do engajamen-
to que cabe ao membro de Fórum e ao membro de Escola. Lê-se na Carta da IF 
(IF, 2018a, p. 3) que “os Fóruns não deixam de ser orientados à Escola de onde 
tomam seu sentido, pois é a Escola que se dedica a cultivar o discurso analítico”. 
Seguindo essa mesma direção Oliveira (2010, p. 18) complementa: “Podemos 
entender que o desejo de fazer Escola é uma consequência possível do trabalho 
na comunidade dos fóruns, mas não necessariamente.” Logo, os múltiplos Fó-
runs, esparsos disparatados em sua autonomia de funcionamento, encontram 
nos princípios da Escola seu ponto de junção e também de separação, uma vez 
que as questões referentes à formação do analista — as inquietações sobre o que 
é um psicanalista — e sua práxis engajam os membros de Escola, enquanto os 
membros de Fórum se apoiam em outras finalidades. Segundo Luiz Izcovich 
(2007, p. 121), em entrevista concedida à Ana Laura Prates Pacheco e à Silvia 
Franco em 2007, “isso delimita dois campos diferentes, dois campos conectados, 
não dissociados, pois ambos são orientados pela Escola. Ela dá uma orientação 
ao conjunto, permitindo tal liberdade de estar dentro de uma associação sem 
necessariamente estar com a exigência a respeito do que é ser analista”.

Se à Escola cabe a função de sustentar a formação dos analistas, bem 
como outorgar a garantia dessa formação, o que, enfim, caberia ao Fórum 
e a seus membros?
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O objetivo principal do Fórum é “contribuir para a presença e a manuten-
ção dos desafios do discurso analítico nas conjunturas do século” (IF, 2018a, 
p. 2). Essa finalidade se desdobra em três eixos: a crítica assídua do que se 
diz em nome da psicanálise, a articulação com outras práxis teóricas e a 
orientação por uma Escola de Psicanálise sustentada pelo ensino de Lacan. 
Sob essa perspectiva, o Fórum é um campo que acolhe e reúne pessoas 
interessadas no discurso analítico e desejosas de pertencerem a uma comu-
nidade concernida pela sustentação dos três eixos expostos. Vale ressaltar 
que o interesse por uma comunidade que sustente o discurso analítico, sua 
crítica, sua conexão com outros discursos e a orientação para e por uma 
Escola não necessariamente implica o desejo de engajamento (como mem-
bro) nas questões que concernem à Escola, porém isso não significa dizer 
que aqueles que não realizam a passagem à Escola não estejam concernidos 
pela formação do analista e menos ainda que não pratiquem a psicanálise. 
Em nosso Fórum, há esse fato, já destacado por Oliveira (2010), de que 
muitos membros não se candidatam à Escola,5 ainda que alguns entre eles 
contribuam significativamente para as atividades de transmissão da psica-
nálise e exerçam funções em diversas instâncias no Fórum.

Nova rodada de reflexões e debates levaram à modificação, no Estatuto 
do FCL-SP, do item que trata da entrada de novos membros, eliminando-se, 
assim, a entrada em dois tempos. Atualmente, lê-se no Estatuto (2018):

Artigo 6o

Toda pessoa física pode se associar ao FCL-SP. O pedido de adesão é 
pessoal e deverá ser endereçado, por escrito, ao Diretor ou Diretora 
da Comissão de Gestão, que o encaminhará à Comissão de Acolhi-
mento do FCL-SP, a fim de que se iniciem as entrevistas da interessa-
da. A Comissão de Acolhimento e a Comissão de Gestão, em comum 
acordo, decidirão pela adesão do associado ou associada.
(…)
Todo membro de Fórum é, ipso facto, também membro da IF-EPFCL, 
à qual paga uma cotização anual. (FCL-SP, 2018, p. 3)

A CA segue cuidando do processo de entrada, juntamente com o(a) diretor(a) 
da CG, reorientando seu trabalho a partir das novas considerações. Já que não 
se trata mais de (a)colher uma implicação com o fazer Escola ou o desejo de 
responsabilizar-se por isso, o que se poderia esperar de um membro de Fórum?

5 No FCL-SP, no início de 2020, constavam 34 membros de Escola e 75 membros de Fórum.



262
Revista Livro Zero
Fora de Série: 20 anos

Oliveira (2010, p. 19) ressaltou dois pontos: de um lado, que o candidato 
pudesse “dizer as razões de sua opção em participar desta comunidade” 
— Por que o Fórum? Por que agora? — e, de outro, que ele pudesse se posi-
cionar a respeito dos objetivos principais do Fórum inscritos na Carta da IF.

A partir de sua experiência na CAI, Andrea Milagres (2020, p. 7), por sua 
vez, deixou “cinco perguntinhas” a serem consideradas, à guisa de suges-
tão, pelo dispositivo de entrada de cada Fórum, na ausência da “função 
fundamental da CAI de tourear a demanda”:

1. Por que você quer entrar nessa Escola? Por que agora? Como foi 
seu percurso para chegar até aqui?
2. Você sabe onde está entrando? Sabe o que é ser membro de fórum? 
Sabe que é uma pertença diferente quando deixamos de ser partici-
pantes de formações clínicas e nos tornamos membros de fórum? Co-
nhece esse guarda-chuva chamado EPFCL-Brasil? Conhece um outro 
guarda-chuva ainda maior chamado Internacional dos Fóruns?
3. Sabe que é preciso pagar ao menos 3 taxas para sustentar seu desejo?
4. Sabe que existem tarefas e não apenas taxas que um membro de 
fórum precisa se encarregar para que um fórum se sustente? Sabe 
que um fórum não anda sozinho?
5. Sabe que existe uma Escola que vetoriza o trabalho do Fórum?

Das propostas de Oliveira e de Milagres, uma a partir das questões levan-
tadas no FCL-SP e outra a partir da CAI, depreende-se um trabalho de aco-
lhimento no sentido de interrogar as intenções do pedido, de trazer informa-
ções, de provocar questões e reflexões acerca do Fórum, seu funcionamento 
e objetivos, sua conexão com outras instâncias e as responsabilidades que 
cabe aos membros no sustento dessa arquitetura etc., em benefício de um 
posicionamento esclarecido acerca do espaço ao qual está se candidatando.

Ao longo desses anos, experiências e reflexões diversas se acumularam e 
se transmitiram. Mais recentemente, a CA do FCL-SP tem se proposto reali-
zar também o acolhimento daqueles que optaram por se desligar da condi-
ção de membro, independentemente da razão da saída. Considerou-se que 
o mesmo cuidado que a Comissão dedica ao processo de entrada deveria 
oferecer ao momento de saída daqueles que nos acompanharam e trabalha-
ram conosco por tanto tempo quanto lhes foi possível. A entrevista, nessas 
situações, é uma oferta e se propõe acolher e recolher, entre outras coisas, 
as marcas do percurso pelo Fórum, as motivações que levaram à decisão 
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de saída e ainda informar sobre o protocolo de saída estatutária, que inclui 
não só o FCL-SP, mas também a EPFCL-Brasil e a IF. De modo geral, essa 
proposta de acolhimento tem sido bem recebida.

Passados 20 anos, constatamos o quanto essas interrogações acerca dos objeti-
vos do Fórum, sobre o que lhe caberia responder diante dos acontecimentos con-
junturais da época, sobre o que se espera de seus membros e sua relação com a 
Escola, persistem e insistem, embaraçando, mobilizando e impulsionando o tra-
balho da CA. De fato, essas indagações seguem se atualizando a cada Comissão, 
a cada entrevista. Passar pela experiência da função implica cada um no trabalho 
de perpassar uma série de publicações, revistas e documentos disponibilizados, 
em grande parte, no site do FCL-SP, da EPFCL-BRASIL e da IF. Implica ainda o 
acompanhamento dos informes e debates que circulam na rede de e-mails e nas 
reuniões locais (Espaços Fórum, Espaço Escola) e assembleias diversas. É curioso 
ver materiais que sempre estiveram à mão assumirem repentinamente um valor 
novo diante da emergência da necessidade de se aprofundar e/ou se atualizar 
em questões essenciais que justificam, orientam e sustentam nossa arquitetura. 
O valor formativo de toda essa experiência não está só no que se aprende e se 
depreende do material consultado, mas, e principalmente, no que se produziu 
de eco e de oco nos encontros com os entrevistados e também nos encontros de 
partilhamento dessas entrevistas com os colegas da Comissão. No momento de 
conclusão do trabalho, no fim do biênio, a “passagem de bastão” aos recém-che-
gados à Comissão inclui a transmissão do modo como aquela Comissão realizou 
o trabalho de acolhimento, seus impasses, suas sobras.

Em relação às entradas, função maior de cuidado dessa Comissão, ainda 
algumas palavras à guisa de conclusão. Se o Fórum é um campo que optou, 
desde sua fundação, por ser democrático, permeável, acolhedor daqueles que 
se interessam pelo discurso analítico (sendo ou não analistas praticantes), é 
coerente pensar que, nesse campo no qual se reúnem os “esparsos disparata-
dos” (Lacan, 1976/2003b, p. 569), a “diversidade é bem-vinda”, esperando-se 
do candidato “quase nada” — que não é o mesmo que nada — como con-
dição de entrada, tal como propôs Samantha Steinberg (2016, p. 102), desde 
que se considerem distintas as funções que cabem aos membros de Fórum e 
aos membros de Escola, que, conforme visto, são campos que se tocam, mas 
não se complementam.

Nota-se o enorme deslocamento ocorrido ao longo do tempo nas reflexões 
e propostas concernentes ao trabalho (logo, função) da CA, que deslizou 
das preocupações e entendimentos iniciais na base das propostas de entrada 
em dois tempos orientada pelas questões do fazer Escola para o atual modo 
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mais “simples” orientado pelos objetivos do Fórum e seu enlaçamento e 
responsabilidades para com as instâncias local, nacional e internacional.

O gonzo, portanto, é um dispositivo permeável às reformulações de orien-
tação e, talvez mais ainda, ao entendimento que se extrai dessas orientações 
a cada época, a cada gestão, a cada comissão. Daí a importância, para os 
envolvidos na função de acolhimento, de realizar as pesquisas e leituras 
concernentes, acompanhar os debates vigentes e buscar o intercâmbio de 
saberes e experiências com outros que já passaram pela função.

O gonzo na entrada marca que a porta não é automática nem mágica no 
estilo “abre-te Sésamo!”. Ele serve como um dispositivo para acolher e dar 
tratamento formal ao pedido de entrada cuidando para que a passagem se 
faça sem pressa e no bom uso da prudência. Prudência não como a virtude 
daqueles que tentam “prever e evitar as faltas e os perigos” a todo custo, 
mas com o sentido de “calma e reflexão ao tratar de assunto complicado ou 
delicado”,6 um cuidado ressonante da  proposta freudiana de “cautela e re-
serva”7 no trato com o analisante (Freud, 1912/2010, p. 161). Calma, cautela 
e reflexão necessitam de tempo, tempo para compreender. 

O tempo é uma constante nas reflexões das CAs desde o início. Conside-
ra-se que não há tempo estipulado previamente para a duração das entre-
vistas, nem para a Comissão, nem para o candidato. Nessa perspectiva, o 
acolhimento implica a modulação da dimensão temporal, caso a caso. Há 
processos de entrevista marcados por suspensões, hesitações, retomadas 
ou desaparecimentos. Acolher, nessas situações, pede esperanto, espera. É 
preciso ir com calma e esperar o tempo necessário para que cada um possa 
vir no seu passo. Há também o oposto, pedidos que urgem e que demandam 
uma via expressa, isto é, uma entrada imediata no Fórum. Nesses casos, é 
preciso aí introduzir a pausa, a calma, o fazer esperar. 

O tempo das entrevistas, se modulado por escansões suspensivas, é tem-
po precioso para que o candidato — no suporte do entrevistador-passador, 
como bem o disse Fingermann (2021) — possa interrogar e decantar suas 
intenções tanto quanto se desencantar de expectativas e idealizações, pres-
sa ou pressões, instantes de pura empolgação ou busca de se responder a 
algum convite obscuro ou suposto. Tempo para que o dizer venha surpreen-
der, por vezes suspendendo, por vezes reescrevendo a carta-pedido inicial 
e/ou precipitando a entrada ao fim da travessia.

6 Recuperado em 7 de abril, 2021, de: http://michaelis.uol.com.br/busca?id=Yk0k3
7 “Vorsicht und Zurückhaltung”, no original. Vorsicht pode ser também traduzido por prudên-
cia, cuidado, precaução. Recuperado em 7 de abril, 2021, de: https://pt.bab.la/dicionario/ale-
mao-portugues/vorsicht
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O primeiro desfile da Maison Chanel após a morte de seu diretor artístico, 
Karl Lagerfeld, em março de 2019, encheu o público de lágrimas no Grand 
Palais, em Paris. Entre as emocionadas, ícones do mundo da moda, desde 
Naomi Campbell, as atrizes Marion Cotillard, Monica Bellucci e Penélope 
Cruz, até a editora-chefe da revista Vogue Estados Unidos, Anna Wintour. 
Tratava-se de uma homenagem-despedida do designer, morto no mês ante-
rior, e, ao mesmo tempo, da estreia definitiva de Virginie Viard, seu braço 
direito, na condução do traçado inaugurado por Gabrielle Chanel.

Em diversas de suas entrevistas, Lagerfeld ressaltou a dificuldade, o com-
promisso, a responsabilidade em manter o legado de um marco estilístico: 
como repetir um corte, a cada vez, repetir o novo, de novo, imprimindo uma 
descontinuidade, mantendo um original? Pertencente à segunda geração 
dos grandes nomes da moda, como Yves Saint-Laurent e Oscar de La Renta, 
Lagerfeld soube, sem sombra de dúvidas, preservar e sustentar o legado de 
Chanel, quando a principal pergunta em seu campo é se a moda poderia 
guardar o artístico da alta-costura diante das demandas do “fast-fashion”.

Especialidades à parte, em nosso campo, duas semanas depois, iniciáva-
mos, em 16 de março, as comemorações oficiais do aniversário de duas dé-
cadas do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo (FCL-SP). Claro, em local 
mais modesto, uma grande casa na avenida Brasil, no Jardim Europa, na 
cidade de São Paulo, e certamente sem celebridades. No entanto, com um 
auditório repleto de referências e perguntas tão caras quanto aquelas aos cos-
tureiros: que respostas temos oferecido aos problemas cruciais da psicanálise?

Mais ainda, retornando a tais referências, que pontos des-re-norteado-
res poderíamos encontrar na atualização dessa originalidade, esse acon-
tecimento único, a fundação de uma Escola, não de modelos, mas de 
formação permanente?

O Fórum se orienta à Escola
O Fórum não é uma escola, mas está engajado na formação da Escola de 

Psicanálise do Campo Lacaniano, em direção à qual foi fundado, juntamente 
com outros fóruns, Brasil e mundo afora. É aí que a Escola está no lugar da 
causa que move os trabalhos do Fórum. Esse engajamento não se dá como 
instituição, mas por meio da implicação de seus membros no “fazer Escola” 
que ele se apresenta. São os Fóruns, com seus membros, que são constituintes 
da Escola, que, por sua vez, dará orientação e sustentação à associação.

Nossa aposta, como Fórum, é a de contar com uma Escola que funcione 
de acordo com a proposta de Lacan, capaz de sustentar o discurso analítico 
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e a formação constante dos analistas que se imbuem da complexa tarefa da 
transmissão, utilizando-se, para isso, de dispositivos como o cartel e o passe.

Mas… antes de tudo… o trauma é o ponto de partida do sujeito!
Por incrível que pareça, não é espantoso falar de “trauma do nascimen-

to”! Trauma, do grego “ferida” e mesmo “furo”, constitui o ponto de ori-
gem do ser humano. Este se constituiu originalmente como ferido, furado 
por seu encontro malogrado com o Outro. O sujeito, originalmente, nasce 
desse trauma: seduzido e abandonado. A sedução traumática é sua submis-
são à lei do Outro, que molda a pulsão segundo as leis da representação 
e promove uma infindável estranheza do ser humano consigo mesmo. O 
abandono, no entanto, é irremediável, pois essa alienação, essa servidão 
voluntária não protege do desamparo: o Outro simbólico abandona mesmo, 
não assegura o ser de sua identidade. Essas duas versões traumáticas da in-
corporação da estrutura são normal e familiarmente encenadas no romance 
edipiano de cada um.

A teoria do trauma foi o ponto de partida de Freud, quando, ao levar 
esses romances em consideração, descobriu que as histéricas sofriam da 
reminiscência de um suposto trauma e que seus sintomas constituíam um 
memorial desse excesso de alteridade do Outro: seu pecado, sua falha.

As versões traumáticas da origem de cada um se revelam tramadas a partir 
de um enredo de representações singulares, dirigindo a pantomínia do sujei-
to e orientando seu destino: trauma e fantasia são forçosamente trançados. 
Freud chega mesmo a dizer que o que torna um acontecimento traumático 
é a fantasia que se edificou “ao depois” (nachträglich). O trauma é real, mas 
é fantasiado que ele se faz valer na estrutura — e de que trata a psicanálise?

O outro do mundo é, portanto, estruturalmente traumatizante, mas então 
o que dizer quando o mundo, em suas versões imundas, ultrapassava as 
versões do humanamente insuportável? O que diz a política da psicanálise, 
e, portanto, a política de nossa associação de analisantes, quando os trau-
mas são intratáveis pelos recursos humanos?

Antes de tudo, devemos dizer que, ao entrar em contato com as Conferên-
cias de Alain Badiou no Brasil, é preciso colocar outro ponto de vista a res-
peito da dissolução da Escola Freudiana de Paris, diferentemente do que eu 
dissera na entrevista que saiu na revista Stylus. Badiou lembra que Lacan, 
em “Senhor A”, declara: “reúnam-se uns aos outros o tempo necessário para 
que se faça alguma coisa, depois dissolvam para fazer uma outra coisa”.

Pode-se chamar política, diz Badiou, “a crença de um coletivo que pode 
passar, sem dissolução, de uma coisa a uma outra”. É uma ilusão filosófi-
ca. A tese de Lacan é, nesse sentido, que não há política real, pois o único 
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real de um coletivo é o buraco (eu diria vazio) entre duas ações semelhan-
tes. Para Lacan, no fundo, não há política, há somente filosofia, e esta faz 
crer que pode haver política; a filosofia, assim, procede em detrimento do 
real, aqui definido como “ação de dissolução que interrompe sequências”. A 
consequência dessa proposição, continua Badiou, “pode ser constatada na 
época da Causa Freudiana”, quando Lacan diz: “seu tempo é o temporário. 
No coração desse temporário, está o ato”.

Mais adiante, no mesmo artigo, “Lacan e o Real”, Badiou fechou para 
mim a argumentação, dizendo: “É preciso levar muito a sério o fato de que 
o último Lacan é topólogo, que ele tenta uma báscula do pensamento na 
vertente do espaço. O pensamento do próprio ato não é apreensível senão 
num paradigma espacial. O que há de especial no ato é ser ele alguma coisa 
como a essência não temporal do tempo.”

O uso que Lacan fez da topologia lhe permitiu dar uma nova visão da prá-
tica psicanalítica. Inicialmente, a ligação feita entre a superfície a-esférica e 
a divisão do sujeito inconsciente. A Banda de Moebius, diferentemente da 
esfera, mostra uma torção reveladora, que exigiu um ato mental e a criação 
de um objeto topológico, não natural.

O objeto topológico do toro indica a estrutura a partir do vazio, possibi-
litando uma revisão da noção de estrutura. Os três registros serão repensa-
dos por meio do objeto topológico, o nó borromeano, possibilitando uma 
clínica diferencial a partir da suplência generalizada, exigida pela falta de 
enodamento do nó borromeu, que tem propriedade borromeana implícita. 
Sua explicitação revelará o sintoma neurótico como quarto elemento que 
enoda borromeanamente; o sinthoma psicótico, que enoda os registros a 
seu modo, e, entre outras maneiras de suplementação, a nomeação forçada 
da interpretação, que possibilita a entrada na cadeia simbólica, movimen-
tando a angústia.

Mas, mais ainda, quais seriam as consequências desse objeto topológico 
para nosso campo?

Campo Lacaniano
Sobre o Campo Lacaniano, não é uma instituição. Pensamos em campo, 

aqui, como campo de gozo, tal como Lacan o situa no Seminário XVII: o 
avesso da psicanálise (1969-1970). Assim, ele não é uma associação, não é 
Escola. Mas abriga várias modalidades institucionais, que terão em comum 
o fato de fazerem parte desse campo que é o da psicanálise. O FCL-SP tem, 
desde o início, um compromisso com a questão da formação de analistas; 
assim, convém ter a clareza sobre o que estamos chamando de formação. 
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Podemos e devemos questionar e problematizar os dispositivos inventados 
por Lacan em sua tentativa de preservar a não universalização nessa forma-
ção, o que tem sido feito em escala mundial e, especialmente no Brasil, com 
a questão “Como fazer Escola?”.

A proposta lacaniana de formação é minimalista, na medida em que 
podemos chamar o início e o término de uma análise de mínimo. O saber 
que se trata aqui é, no início, um saber suposto e, no fim, um saber no lu-
gar de verdade. A questão mobilizadora dos trabalhos no FCL-SP é “o que 
é um analista”? A questão é, tal como coloca Lacan, como ensinar aquilo 
que a psicanálise nos ensina, questão que coloca em jogo a dificuldade 
da transmissão do discurso analítico. Esse é o desafio… não propomos 
um curso, com pré-requisitos, promoções anuais etc. Propomos, sim, um 
sistema que temos chamado de turbilhão, que consiste em que cada um 
possa escolher seu percurso, com a devida implicação e responsabilidade 
que a psicanálise exige.

Em outras palavras, cabe ao sujeito orientar-se, segundo seu desejo, den-
tro daquilo que as Formações Clínicas podem oferecer. A palavra podem 
é bem medida, pois ela vem fazer corte, isto é, colocar limites aos efeitos 
imaginários da realização do impossível. Nem tudo é possível, muitas vezes 
por questões estruturais e por outras razões conjunturais… vemo-nos diante 
de impasses que marcam o limite de nossa ação. O importante é termos o 
desejo bem acordado e sabido que, para ultrapassar os impasses, é preciso 
passar por dentro deles: im-passe.

A conclusão de um ano de trabalho, seja ele no seminário das Formações 
Clínicas, seja no seminário de introdução aos conceitos fundamentais no en-
sino lacaniano, não legitima nenhuma passagem a um dito nível superior de 
aprendizagem. Ao contrário, a contagem é sempre regressiva: quanto mais se 
fala, menos se aprende e mais se sabe sobre o impossível de se saber. É esse 
impossível de se saber que diferencia um psicanalista de um psicoterapeuta, e 
é nesse sentido que queremos formar nossa comunidade de analistas.

Ora, não foram poucas as vezes que Lacan propôs o trabalho na fundação 
de sua Escola, sabemos disso, um trabalho cujo objetivo é indissociável de 
uma formação analítica e de sua transmissão. Para Luiz Carlos Nogueira, se 
não contextualizamos, se não construímos o caso, a psicanálise não cres-
ce em termos de conhecimento, em termos de ciência: “ela fica, digamos 
assim, paralisada em um ritual… É preciso que os analistas possam refletir 
sobre a experiência. O dispositivo do passe é uma tentativa de conceitualizar 
sobre sua análise para outros analistas”.
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Tomando como referência o texto de Lacan sobre a direção do tratamento 
analítico, Luiz Carlos nos ensina que a intensão e a extensão da psicanálise 
são indissociáveis, e que a “psicanálise é uma pesquisa, uma pesquisa que 
implica em sua transmissão”.

Nesse sentido, o que podemos verificar nesse momento de corte em nos-
so Campo? Que a Escola se faz mais ainda necessária? Se a política do 
tratamento é a política da Escola, ou seja, sustentada pela falta-a-ser do 
psicanalista, não há como prescindir desse enlaçamento que orienta a pre-
sentificação da psicanálise no mundo.

O que nos ensina a psicanálise? Como estamos com nossa formação e pes-
quisa? Essas questões nos parecem fundamentais para continuarmos sus-
tentando uma política que não compactue com a universalização do gozo, 
menos ainda com o discurso que instaura o Um no lugar da verdade.

Mas que temporalidade é essa da qual estamos tratando? O debate sobre 
o tempo não é sem as razões da clínica que o psicanalista deve articular, 
partindo da ética e da política que a regem.

O tempo passa
Entretanto, a questão do tempo se ancora na proposta freudiana sobre a a-tem-

poralidade do inconsciente, retomada por Lacan em diferentes momentos de seu 
ensino. O tempo, tema crucial, transformou-se em uma das marcas de sua trans-
missão, atrelando o tempo na clínica ao tempo do sujeito e aportando reformu-
lações que dizem respeito à transferência, ao ato analítico e ao tempo de uma 
análise. A questão que se coloca pode ser reformulada assim: como se articulam 
a a-temporalidade do inconsciente e os tempos da experiência psicanalítica?

O inconsciente a-temporal trabalha com o cristal da língua, têxtil em que 
nós não diríamos nada senão sobre os furos que nele se encontram, e para 
tal o tempo é o estofo da experiência singular da análise. Assim, a clínica 
proposta subverte o sujeito entre um passado que presentifica e um futuro 
que se antecipa retroativamente, ambas dimensões temporais que justificam 
não somente a teoria da fixidez traumática, mas também o instante da fan-
tasia e a repetição que o sintoma alberga.

Lance e desafio convocam, na clínica, o analisante e o analista: o tempo 
de entrada; a repetição como tempo real, que não para de não se escrever, 
delatando a fase insuportável do sintoma e a estética da fantasia. Mas tam-
bém dando todo o seu estatuto ético ao ato do analista, que visa na cadeia 
significante o que nela não se articula, a saber: o objeto a. O tempo do final 
— quanto tempo para o final de análise que se define pelo encontro do su-
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jeito com o des-ser, a pouca coisa da Outra coisa? O que significa dizer que o 
sujeito pode ou não se surpreender com o final, pode ou não testemunhá-lo; 
tempo do passe para que se diga ou se desdiga sobre os enodamentos dos 
ditos que camuflam e denunciam um dizer.

O tempo na análise, o tempo de uma análise, a psicanálise em seu tem-
po — pelo que ela provoca e aporta —, eis aqui a proposta de trabalho… 
Sem dúvida, temas cruciais, que não se esgotam, mas possibilitam extrair 
na transmissão a posição de cada colega de nossa comunidade interessado 
em participar dela.

Antes de tudo, os tempos do sujeito do inconsciente. Há o tempo que 
passa, o tempo passa, claro, irreversível, segundo a sucessão do antes ao 
depois, da vida à morte.

Para o sujeito do inconsciente, todavia, desde sua constituição pelo sig-
nificante, o presente se passa na antecipação de um futuro marcado por 
aquilo que do passado não é mais: um “pode ser” delineia-se a partir de um 
“poderia ter sido”. Wo es war sol Ich werden. Esse tempo é escandido por 
momentos cruciais de báscula, marcando o corpo na hora da castração. E 
há um tempo que não passa: a a-temporalidade, que justifica a indestrutibi-
lidade do desejo, como dizia Freud. Nesse tempo, pode ocorrer outra lógica 
que não aquela do Cronos: a do momento oportuno, o Kairos.

Em busca do tempo perdido, a análise pode proporcionar “fazer-se ao 
ser”, e para isso precisa de tempo, isto é, tempo de achar por ali seu sintoma 
(sinthome), pois é somente depois de um longo desvio que pode advir para 
o sujeito o saber de sua rejeição original… Esses longos desvios não estão 
em alta na cotação do mercado de nosso tempo, que se compraz em dene-
grir a psicanálise — Time is money! Todavia, ela resiste — ainda, sempre — 
ao avesso do plano fascista. Isso não é uma razão para que os psicanalistas, 
mesmo tomando-a na contracorrente, não se envolvam com essa atualidade 
e seus excessos para, a partir do Campo Lacaniano, fazer subir na cotação 
o humano e sua letra.

Voltas ao início
Antes de tudo, as Formações Clínicas constituem-se a partir de suas instân-

cias (módulos de leitura e transmissão, redes de pesquisa, seminários, rede 
clínica etc.) como um lugar articulado com a EPFCL-Brasil. Essa articulação 
define-se pelo laço social e trata-se de uma articulação cuja amarração sus-
tenta-se pela experiência ética da psicanálise, criada e colocada em evidência 
por Jacques Lacan por meio do dispositivo do passe. Isso significa que o que 
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está em jogo em nossa articulação é o desejo do analista, o ato psicanalítico; 
em outras palavras, o Real da estrutura: ali onde havia gozo, o desejo advém.

O ensino que propomos em Formações Clínicas fundamenta-se por essa 
ética que coloca em jogo, para além do Imaginário e do Simbólico, o Real, o 
impossível da transmissão do saber. Todo expositor, aquele que “se autoriza 
analista”, sustenta com seu desejo a responsabilidade ética da transmissão. 
Retomamos, nesse caminho, o conceito de turbilhão, que não significa or-
dem hierárquica, nem tampouco desordem: seu movimento é a volta…

Aí está, voltamos ao início: “resposta de psicanalista”. E “voltar ao início” 
nos coloca na topologia. Etimologicamente, reponere, do latim, aponta-nos 
para colocar de volta, restabelecer, repor. Mas, vamos com calma, pois não 
voltamos ao mesmo lugar, se apostamos que essa volta pôde transmitir algo 
do impredicável daquilo que nos cabe e nos orienta. Aquilo que dá uma vol-
ta completa faz algo: um oco. Não é a mesma coisa ficar parado no mesmo 
lugar e dar uma volta que articula o início ao fim. Topologicamente, repone-
re sugere algo diferente de ponere: colocar de volta aquilo que percorre um 
espaço é fazer um nó, ainda que trivial. É cingir um oco, e delimita uma 
ex-sistência, sendo a volta em si um tempo que faz coexistência. O reponere 
do psicanalista é topológico!

Comemorar o aniversário do FCL-SP, por meio de nosso diversificado corpo de 
texto, é antes de tudo a possiblidade de que cada um possa percorrer sua volta 
ao início. Em tempos de “demonização” do amor de transferência, aquele que 
sustenta as vias da formação do psicanalista — a análise pessoal, a supervisão e a 
pesquisa —, olhar para trás se faz uma resposta diante dos museus que queimam 
pela pólis, ou, em outras palavras, trata-se de um corte e costura do secreto que 
nos orienta, para que dele não seja feita uma apologia do não-dito que fomenta 
o discurso da histérica, e, sim, na sustentação da verdade que não pode ser toda 
dita. Uma di-versão, uma escrita secretária — coerente com a psicanálise, mais 
para o lado da discrição do que para agente da segregação e da censura.

Uma coerência que não é nova, mas uma herança lacaniana, o retorno 
a Freud, o qual consiste em explicitar a ordem da coisa, a começar pela 
distinção entre significante e significado, restituindo ao inconsciente sua 
materialidade, ou seja, estruturado como se fosse uma linguagem. Essa po-
sição ética de recuperar o rigor da letra freudiana se opera por uma prática 
que Lacan nomeia comentário do texto: se, por um lado, deslocar-se pelo 
texto permite situar os fundamentos irrevogáveis da psicanálise, por outro 
de-talhar os dizeres freudianos traz à superfície articulações ainda inéditas, 
fato que acompanha a mobilidade intrínseca à própria experiência clínica.
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O texto porta um saber do qual não se sabe, e por isso a interpretação 
fundamental, a interpretação do sonho pede que ele seja tomado ao pé da 
letra — desdobrando o que se lê do texto manifesto, é possível fazer emergir 
o dizer latente entre os ditos e que se transmite por uma escrita que aponta 
para o que permanece inalterado, o real em jogo na relação do sujeito com 
o significante.

É desde essa generosa idade entre gerações que podemos recolher efei-
tos impressionantes, como o desfile-homenagem: como se lêssemos Chanel 
escrita por Lagerfeld, com outra linha de costura, a mão de Viard. Com-
partilhamos esse desafio com a arte da moda — como manter o traçado de 
um marco ao longo dos anos? Sabemos que ninguém veste algo sem propó-
sito, pois, quando selecionamos alguma peça do guarda-roupas, qualquer 
trapinho que seja, queremos dizer algo. Por sorte, devemos a Lacan essa 
espécie de libertação dos analistas da cafonice à naftalina, dos tons pastéis 
desbotados e das combinações escolhidas por múmias cegas perdidas em 
algum deserto. As gerações seguintes procuraram sustentar essa ruptura, a 
de retorno à diversidade de cores: os colegas de nosso campo, vestem-se 
eles muito bem… Ok, nem todos, mas tudo bem!

A questão é que, nessa intimidade entre analisantes de uma Escola, já não 
temos mais apenas os pés da letra de Freud e Lacan, mas agora, em duas 
décadas, temos que nos reaver com os detalhes criados por seus comenta-
dores, as referências que sacamos de nossas bibliotecas para nos auxiliar 
a fazer saltar, com o tempo, nosso próprio bem-dizer. Daí, uma múltipla 
responsabilidade, a de perpetuar a coerência desse princípio fundador, a 
preservação das enunciações singulares.

Escreveram este texto: Dominique Fingermann, Luiz Carlos Nogueira, 
Sandra Letícia Berta, Maria Célia Delgado de Carvalho, Sílmia Sobreira, Beatriz 
Oliveira, Ronaldo Torres, Gilberto Gobbato, Ana Laura Prates, Conrado Ramos, 
Ana Paula Pires e Rita Vogelaar.1

1 Este material consiste em trabalho de pesquisa realizado pelo autor com os editoriais dos 
Boletins de Formações Clínicas do FCL-SP produzidos no período de 2001 a 2018, durante sua 
passagem pela Comissão de História do FCL-SP (2017-2020). A decisão de não incluir referên-
cias bibliográficas, devidamente padronizadas ao final do texto, participa da diversão, da 
brincadeira da transmissão geracional entre a filiação e a subversão: não se trata de uma ou 
outra, mas, sim, da conjugação entre a primeira e a segunda, por meio das quais a transferên-
cia de trabalho sustenta o ensino e a pesquisa em psicanálise. Em outras palavras, o laço entre 
o que podemos chamar de referência e o salto da criação.         
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Heloísa Ramirez, Maruzânia S. Dias e Silvana Pessoa

1 Um recorte da história contada por três pessoas, psicanalistas membros de Escola, em for-
mação permanente, que circularam de diversas formas nesse Campo, em colaboração com 
as atuais delegadas do biênio 2019-2020 (Cibele Barbará, Heloísa Ramirez, Maria Claudia 
Formigoni, Maruzânia Soares Dias, Míriam Ximenes Pinho, Sheila Skitnevsky Finger e Silvana 
Pessoa). Sabemos que ele pode conter lacunas e/ou equívocos, mas entendemos que estes 
fazem parte do processo de qualquer (re)corte da história.
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A política da psicanálise sempre nos reuniu e orientou nesses anos de fun-
dação; a falta-a-ser nos lembra do sem-sentido, da possibilidade de inven-
ções de um significante novo, a partir dos deslocamentos de S1, S1, S1-S2, 
S1-S2 … S1-S2 … até, por fim, chegar a um significante novo, um S1 — “é 
isso” — na psicanálise em intensão. Todavia, essa descoberta, que permite 
concluir uma análise, não deixa os analistas adormecerem no conforto de 
suas poltronas.

É desse desconforto que este artigo tenta tratar e demonstrar como nesses 
20 anos a função dos delegados — orientados pela mesma política, por meio 
de seu Colegiado de Delegados (CD) — foi importante para a sustentação 
da Internacional dos Fóruns (IF) e da Escola de Psicanálise dos Fóruns do 
Campo Lacaniano (EPFCL), que surgiu do trabalho de muitos em 2001 e que 
doravante passou a ser chamada IF-EPFCL. 

De forma singela, tentaremos mostrar como os delegados, em permuta 
constante nesse campo, precisaram refletir sobre problemas cruciais da psi-
canálise e como foram responsáveis, por meio do voto e da coordenação 
dos Espaços Escola em seus Fóruns, pela sustentação de seus princípios, 
que nunca sofreram alteração em suas finalidades desde o início, em 1999, 
tanto na Carta da IF:

Os delegados asseguram a articulação entre os Fóruns e os três co-
legiados internacionais.2 Transmitem regularmente as informações 
pertinentes que merecem divulgação imediata, para publicação no 
boletim e, mais geralmente, todas as sugestões oriundas de seus Fó-
runs. E neles fazem repercutir igualmente as diversas informações 
retransmitidas pelo Colegiado dos Representantes que dizem respeito 
ao conjunto dos outros Fóruns. Após a Assembleia comunicam aos 
seus Fóruns os debates da mesma, com base nos relatórios que lhes 
cabe divulgar. (IF-EPFCL, 2016-2018a, p. 216)

quanto nos Princípios Diretivos:

Os delegados da IF que são membros de Escola zelam para que a pre-
sença da Escola seja efetiva localmente, por meio de seminários ou de 
outras atividades de Escola apropriadas à situação local. Nas cidades 
onde já existem comissões de Escola, eles podem estar a elas associa-
dos para fazer funcionar essas atividades de Escola; naquelas onde não 

2 Colegiado dos Representantes da IF (Crif), Colegiado Internacional de Garantia (CIG) e Cole-
giado de Animação e Orientação da Escola (CAOE).
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há comissões de Escola, cabe-lhes sustentá-las. Como as situações são 
muito diferentes conforme os locais, as modalidades devem ser defini-
das após debate e em acordo com os membros dos Colegiados Interna-
cionais da competente zona linguística. (IF-EPFCL, 2016-2018b, p. 230)

O CD também compõe a Assembleia dos Votantes da IF-Escola, isso quer 
dizer que os delegados se pronunciam aprovando ou reprovando os relató-
rios dos demais colegiados, os balanços financeiros e as decisões requeridas 
pelos Encontros Internacionais da IF e da política da Escola. Ainda, eles de-
vem poder representar, simultaneamente, os membros da IF e os membros 
da Escola. No entanto, nem todos os delegados são membros de Escola, por 
isso, posteriormente, houve a inclusão desta assertiva nos Princípios: “Se 
num Fórum ou Polo não houver delegado membro de Escola, esse Fórum 
ou esse Polo pode designar um membro da Escola para representá-lo na 
Assembleia dos Votantes” (IF-EPFCL, 2016-2018b, p. 229).

Faremos notar neste artigo que se fazer porta-voz das notícias internacio-
nais, votar e decidir questões internacionais, zelar pela presença da Escola 
e mantê-la viva, localmente, como nos orientam os Princípios Diretivos, são 
funções cruciais dos delegados, mas nem sempre colocadas em foco. Muitas 
vezes, apenas as questões ditas ou tidas como burocráticas, tais como reco-
lher as cotizações e manter atualizada a lista de membros, já foram transmiti-
das pelos antigos delegados para aqueles que desejavam ocupar essa função. 
Podemos dizer, após recolhida a experiência, que nem sempre isso é simples.

Talvez isso se deva ao fato de, ao longo desses 20 anos, termos feito pou-
cas articulações entre delegados de diversos Fóruns da EPFCL-Brasil, para 
além de trocas de e-mails, e também pelo fato de, apenas raramente, os de-
legados serem convidados para compor, como colegiado, em sua totalidade, 
comissões de debate, grupos de trabalho, ou para participar internacional-
mente de discussões frequentes dos outros Colegiados.3

Para demonstrar a importância desse colegiado, apresentamos nestas pá-
ginas um pouco das inúmeras questões que os delegados tiveram que tratar 
na trajetória de construção da IF-EPFCL. Por sermos do Fórum do Campo 
Lacaniano de São Paulo (FCL-SP), detivemo-nos em listar aqueles que aqui 
foram partícipes nas decisões internacionais e no fazer Escola,4 não sem 

3 Verificamos nesse tempo que sua participação internacional se dá de forma restrita, no âm-
bito das assembleias, a cada dois anos, o que os mantêm distantes, redundando em um cole-
giado tímido no que se refere à dinâmica interfóruns e nas articulações da IF-EPFCL.
4 As referências para este trabalho foram extraídas de atas, relatórios, trocas de e-mails, do-
cumentos, arquivo sucata sobre os dispositivos de Escola, compilado por Ana Laura Prates 
Pacheco, e informações já publicadas.
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mencionar todos os que já estiveram em função nos outros colegiados. Voilà 
um pouco do muito feito e de tantos que já contribuíram!

Em 2000-2001, a delegada Dominique Fingermann inaugurou a série. Ela 
foi uma das representantes no Brasil a participar de um Comitê Provisório, 
criado para escrever os Princípios Diretivos para uma Escola, não sem de-
bate com os membros da IF. O Seminário-Escola, articulado como o Espaço 
Escola em nível nacional, coordenado pela delegada em função, visava à 
reflexão, à elaboração e à produção de textos que apresentariam propostas 
concretas depositadas em escritos para “a Escola que queremos”. O texto 
fundador da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano (EPFCL), 
como produto desse trabalho de elaboração coletiva, foi estabelecido em 16 
de dezembro de 2001, em Paris, com a finalidade de “restaurar o discurso 
analítico, no que toca à formação do psicanalista, à garantia dessa formação 
e à prática analítica, segundo a ética e os ensinamentos de Sigmund Freud e 
de Jacques Lacan” (IF-EPFCL, 2016-2018b), conforme o que estava previsto 
em sua Carta de 1999.

Em 2002, 2003 e 2004, Elisabeth Saporiti deu continuidade à fomentação 
dos debates locais, bem como à articulação Fórum-Escola. Entretanto, no 
ano 2004 o Espaço Escola esteve a cargo dos membros dos Dispositivos de 
Escola da EPFCL.5 As primeiras modificações foram feitas nos textos que 
nos orientam. Bastante trabalho de construção.

Em 2005-2006, Gonçalo Galvão foi o delegado do FCL-SP. Criou-se, na 
época, um Grupo de Discussão, que preparou a pauta para as assembleias de 
junho de 2006, para a IF-EPFCL, em Paris.6 Naquele ano, os assuntos lista-
dos foram inúmeros e minuciosos, pois havia que se pensar no ajustamento 
dos títulos da Escola entre a Carta da IF e os Princípios, os Dispositivos 
Locais de Escola (DEL) pela Escola e as questões colocadas pelo funciona-
mento do passe. Havia ainda a necessidade de criação de Fóruns locais, com 
funcionamento jurídico, e também o desejo de melhorar as trocas no seio da 
Escola, particularmente sobre a psicanálise em intensão. As propostas feitas 
na ocasião foram a maior difusão do que tem sido produzido, e jornadas 
europeias ou sul-americanas, para pensar esses pontos em alternância dos 
encontros internacionais.

Em 2007-2008, as delegadas foram Ana Laura Prates Pacheco e Domini-
que Fingermann. Nesses anos, aconteceu um debate preparatório para a 
assembleia internacional, que trataria da necessidade de revisão do estatuto 

5 Elisabeth Saporiti (Comissão de Garantia Local), Gilberto Gobbato (Secretariado do Passe), 
Helena Bicalho (Comissão de Garantia Local) e Sílmia Sobreira (Comissão Epistêmica Local).
6 A representante do Crif do Brasil foi Sílmia Sobreira.
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da IF-EPFCL, de acordo com a experiência efetiva de nossa comunidade in-
ternacional de escola. Propunha-se, na época, uma re-fundação: não apenas 
regras de funcionamento, mas nossa orientação efetiva e desejável. O que 
estava em questão à época: conjunção/disjunção do Fórum-Escola; poucos 
pedidos de entrada na Escola; eficácia de nossas trocas; tentativa de en-
contrar uma forma de trabalho efetivo/questões sobre acolhimento, como 
se entra em um Fórum? Faz-se seleção? Quem sai, e por quê? Questões de 
implicação e responsabilização — com quem podemos contar para partici-
par as instâncias locais nacionais e internacionais? Os membros de Fórum 
avançaram em suas análises para se encarregarem das transmissões? Quais 
são nossos dispositivos para sustentar a formação e o rigor na transmissão? 
Qual a relação do Fórum com a Escola? Que balanço se faz dos dispositivos 
de escola: cartel, passe e nomeação de Analista Membro de Escola (AME)? 
Como tornar nossa estrutura menos pesada? Enfim, um balanço sobre a 
dimensão internacional e o funcionamento dos dispositivos locais, que, ve-
rificamos, permanecem atuais e sempre retornam.

Em 2009-2010, Beatriz Oliveira e Silvia Franco assumiram a função. Em 
2009, foi criado o Colegiado de Animação e Orientação da Escola (CAOE), 
votado em 2008. O primeiro encontro de Escola ocorreu em Buenos Aires, e 
o tema era “Como a escola orienta a prática e a comunidade analítica” e, de 
forma específica, qual a incidência do passe nas análises. Os cartéis do pas-
se foram criados, passaram a funcionar por dois anos e foram convidados a 
fazer circular seu produto. Houve interesse em centralizar os temas e fazer 
circular mais e melhor o debate pela rede. As colegas delegadas em função 
trabalharam nos Espaços Escola a questão “o que nos orienta na Escola dos 
Fóruns do Campo Lacaniano”. Fizeram uma aposta: a formação do psicana-
lista e a transmissão da psicanálise, tal como Jacques Lacan propõe. Assim, 
trabalharam, no primeiro ano, com os textos institucionais de Lacan, procu-
rando extrair deles as indicações a respeito do que nos orienta e com textos 
produzidos em nossa comunidade sobre passe, cartel e outros a respeito da 
formação do analista. No segundo ano, deram continuidade à mesma refle-
xão, trabalhando os textos apresentados no I Encontro de Escola em Buenos 
Aires. Elas procuravam encontrar neles as pistas, os indícios que fazem do 
cartel e do passe dispositivos que favorecem nossa orientação.

Em 2009, organizou-se uma mudança de servidor para conectar 1.305 en-
dereços de membros à época. A partir daí, os delegados assumiram também 
a função de solicitar a inscrição na lista do novo membro em seu Fórum e 
de assegurar que os membros mais antigos estivessem corretamente conec-



283Colegiado de Delegados: 20 anos de Fórum fazendo Escola

tados, para acompanharem os debates e os delegados pudessem colaborar 
cada vez mais com o Colegiado de Representantes da IF (Crif).

Nessa época, vislumbrou-se passar o número mínimo de cinco membros, 
exigido pela constituição de um Fórum, para 10 membros nos lugares em 
que já existe um Fórum. Também a importância de saber qual uso os Fó-
runs recém-admitidos fazem do nome da IF-EPFCL, haja vista que alguns 
novos Fóruns que fizeram a demanda de admissão à IF não participaram 
mais depois que a demanda tinha sido aceita (nada de publicações, nada 
de representação nos encontros). Logo, decidiu-se que uma simples ratifi-
cação do Crif não seria suficiente; foi preciso também modificar o texto da 
Carta, para que o Crif questionasse a concepção dos novos fóruns quanto à 
dimensão internacional da IF e pudesse se encarregar dos pequenos Fóruns 
depois de sua admissão.

Com o crescimento dos Fóruns, o investimento no site e na rede, o Crif 
2008-2010 passou a privilegiar as publicações online, conforme acordado na 
ocasião da última assembleia da IF. Também novas zonas foram incorpora-
das. A Zona Inglesa, por exemplo, bem dispersa geograficamente e isolada 
linguisticamente das línguas latinas, cresceu em novos Fóruns — o que per-
mitiu pensar e organizar melhor as traduções em língua inglesa dos textos 
dos membros da IF, assim como dos textos de Lacan. Muito trabalho para 
muitos de nós, representantes do Crif, do Colégio Internacional de Garantia 
(CIG) e delegados.

De 2011 a 2012,7 os delegados do FCL-SP foram Conrado Ramos, Glaucia 
Nagem e Silvana Mantelatto. Houve um debate em torno da proposta da 
criação de um DEL unificado para Brasil, América Latina Norte e América 
Latina Sul; assunto debatido na Assembleia de Escola realizada no Rio de 
Janeiro. Criou-se um Grupo de Trabalho com a CG da EPFCL-Brasil, mem-
bros da Comissão Local Epistêmica de Acolhimento e Garantia (Cleag), o 
membro do Brasil no CIG e o representante do Brasil no Crif. Todavia, ha-
via uma questão polêmica sobre a inclusão dos delegados dos Fóruns da  
EPFCL-Brasil. Pensou-se em apenas um delegado para o coletivo brasileiro. 
Mas, para muitos, ser representado apenas pelo Crif não seria suficiente.

O tema a ser tratado nesse grupo era polêmico, pois dizia respeito a possí-
veis mudanças na Cleag e nos dispositivos de Escola para o Brasil, América 
Latina Norte (ALN) e América Latina Sul (ALS) quanto à indicação de AME 

7 2010-2012: Crif: Jairo Gerbase; CG da EPFCL-Brasil: Ana Laura Prates Pacheco, Beatriz Oliveira 
e Sandra Berta; Cleag: Alba Abreu, Angela Diniz Costa, Antonio Quinet, José Antonio Pereira 
da Silva e Sonia Alberti; CIG: Dominique Fingermann.
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e lista de passadores não mais apenas do Brasil. A situação que se tentava 
resolver, na época, é que o Brasil tinha poucos passadores e contava com a 
possibilidade de sorteio de passadores de outras zonas linguísticas, caso o 
passante assim o desejasse. A proposta de juntar as zonas facilitaria o sor-
teio e ajudaria os colegas de outros países que ainda não tinham o número 
suficiente para formar um DEL. O tempo de compreender foi longo, e o 
momento de concluir, tenso.

As delegadas que cuidavam dos Espaços Escola sobre esse tema e sobre 
as propostas que circulavam pela rede, questões da IF-EPFCL, solicitaram 
e foram atendidas quanto ao estabelecimento de um prazo para a divulga-
ção prévia das pautas das assembleias, que implicaria, por decorrência, um 
prazo definido também para o envio das propostas — tempo essencial para 
que os delegados cumprissem, efetivamente, sua função no que se referia ao 
debate prévio dos assuntos a serem votados nas assembleias internacionais.

Os encontros internacionais de Escola, organizados pelo CAOE, preci-
savam ser alterados para uma frequência que não fosse anual. Consta-
tou-se que o ritmo acelerado não poderia durar, e se propôs que esses 
encontros fossem ajustados aos encontros da IF. Se isso fosse pouco, 
considerou-se, como evocado em Roma, intercalar as jornadas por con-
tinente, América e Europa.

Em 2013-2014,8 as delegadas do FCL-SP foram Ana Laura Prates, Ana Pau-
la Lacorte Gianesi e Silvana Pessoa. Foi retomada a discussão da criação do 
Dispositivo Latino, integrando Brasil, ALS e ALN. Importante para a garan-
tia, mas não necessariamente para o acolhimento e o epistêmico. Decidiu-se 
continuar a conversa em um Conselho Consultivo (CC), composto pela CG 
da EPFCL-Brasil, dois membros da Cleag, o representante do Crif e do CIG 
e a possibilidade de ao menos dois delegados, não mais um, como havia 
sido proposto.9

A discussão na rede continuava versando prioritariamente sobre a pe-
quena quantidade de delegados incluídos do Grupo de Trabalho e sobre o 
fato de alguns não quererem ser representados por outros. Alguns, a partir 
desse incômodo, evocaram a Carta da IF-EPFCL sobre a responsabilidade 
dos delegados de assegurar a articulação entre os Fóruns e os Colegiados 
Internacionais: o Crif não pode funcionar sem a ação dos delegados, que 

8 2013-2014: Crif: Andrea Brunetto (Brasil); CG da EPFCL-Brasil: Delma Fonseca, Madalena Kfuri, 
Andréa Milagres; Cleag: Andréa Fernandes, Ângela Mucida, Sandra Berta, Silvia Franco, Zilda 
Machado. Após desligamento de Sílvia Franco, Beatriz Oliveira entra na Cleag. CIG: Maria Vi-
tória Bittencourt (Brasil).
9 Katarina Aragão Ponciano, por Aracaju, e Ana Laura Prates Pacheco, por São Paulo.
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têm, entre suas funções, assegurar a difusão das informações, o relatório da 
assembleia e dar retorno desse trabalho.

Essas ponderações se fizeram ouvir e foram incluídas na pauta da terceira 
reunião do CC, convocada para pensar as propostas de mudança na compo-
sição do secretariado do passe, uma discussão sobre a representatividade dos 
delegados na Comissão de Trabalho e a retomada das reflexões/problemas 
enviadas pelos colegas na rede, não apenas a leitura, sobre a ampliação da  
Cleag/inclusão da ALN-ALS no dispositivo brasileiro. No entanto, o CC pon-
derou que a representatividade do Brasil pelos delegados sempre foi con-
templada, uma vez que eles estavam a cargo de levar esse debate a cada 
Fórum do Brasil por meio da participação do representante do Crif no CC e 
na Comissão. Lembrou-se, ainda, que a proposta de participação de mais dois 
delegados na Comissão teve como função contribuir com a representante do 
Crif, para poder transmitir as informações e questões do debate da Comissão. 
O total de participantes do Grupo de Trabalho foi ampliado para 20 membros, 
e nada mais que isso, pois, caso houvesse a inclusão de todos os delegados, o 
grupo se constituiria em 41 membros, o que inviabilizaria o trabalho.10

Como verificamos na construção dessa retrospectiva, esse ponto de repre-
sentatividade dos Fóruns volta em questão a cada vez que novo dispositi-
vo precisa ser criado. As muitas vozes, a pluralidade de informações e os 
mal-entendidos, o pouco debate presencial (ou por vídeo) entre os delega-
dos, as queixas de falta de transparência ou confiança nos dispositivos de 
garantia e/ou nas pessoas provocaram uma ruptura na EPFCL-Brasil, que 
ocasionou a saída de alguns colegas de diversos Fóruns, entre os quais uma 
delegada de Belo Horizonte, que compunha esse Grupo de Trabalho.11

Em decorrência desse conflito, a CG-EPFCL-Brasil da ocasião consultou o 
CD para saber como dar continuidade a esse impasse e a essa divisão. Não 
houve consenso. São Paulo se posicionou por dar continuidade ao debate 
sobre o ponto crucial da proposta da alteração da Cleag, ou seja, os impasses 
e as implicações lógicas e éticas. Elas retomaram a pauta do simpósio do 
passe sobre a garantia (secretariado do passe, estabelecimento de lista de 
passadores e indicação de AME); o impacto das nomeações dos Analistas 
de Escola (AE) sobre a comunidade; os efeitos da transmissão dos cartéis 
do passe, em particular as repercussões da Wunsch; o regulamento interno 
da CIG no que diz respeito à entrada na Escola de membros dos Fóruns ane-

10 Vide ata no arquivo completo disponibilizado no site do FCL-SP.
11 Muitas dessas pessoas, ao se desligarem da EPFCL-Brasil, posteriormente formaram a Rede 
Diagonal.
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xos. O debate seguiu aberto. Foi um período difícil, surgiram muitas críticas 
sobre o “ultrapassar limites” outorgados por decisão de uma assembleia. 
Constataram-se mais mal-entendidos. Foram inúmeras as trocas de e-mails 
entre colegas do Brasil e da América Latina. Circularam opiniões pessoais, 
notas de esclarecimento assinadas por vários, respostas às notas etc. Muito 
trabalho de leitura, por parte dos delegados, e articulação para entender 
esse acontecimento. Muito trabalho de sustentação da Escola.

Em meio a esse turbilhão, as delegadas criaram, junto com a Comissão 
de Cartéis, outra forma de funcionamento no Espaço Escola de São Paulo 
— um lugar e formato que pudessem integrar colegas de diversos Fóruns 
a partir do trabalho de cartéis sobre as questões cruciais da psicanálise. O 
tema escolhido foi: “O desejo do analista e o final de análise”, trabalhado 
em salas pequenas e depois compartilhado em assembleia, priorizando os 
debates nas salas e a possibilidade de escutar sobre tudo que havia sido 
discutido, nos pequenos grupos, numa assembleia ao final.12

Em 2015-2016, as delegadas no biênio13 foram Dominique Fingermann, 
Glaucia Nagem de Souza, Karen Martins Alves e Tatiana Carvalho Assadi. 
Após alguns meses do início desse mandato, Bia Oliveira substituiu Karen 
Alves, que se desligou da função.

Na primeira carta da representante do Crif para os delegados, Sandra Ber-
ta solicitou uma reunião, na qual pretendia que se montasse uma pauta 
contemplando as questões que cada Fórum considerasse que deveriam ser 
tratadas no CD, entendendo que essa função “requer que sustentemos os 
inúmeros intercâmbios com a CG da EPFCL, e com o membro do CIG e com 
os membros da Cleag”.

A proposta de estudo feita pelas delegadas no ano 2015 foi pensar as 
funções de Escola. Para tratar disso, um tema foi proposto: “…de analista: 
função e nomeação”. Os trabalhos foram delimitados em sete reuniões 
mensais ao longo do ano, em que a função e a posição de analista foram 
postas em questão. A partir dos textos de referência de Lacan que orien-

12 Esse modus operandi deu tão certo que foi adotado no Congresso Interamericano em Pe-
reira, na Colômbia, em 2019, e no Espaço Escola no Encontro Nacional, em Curitiba, com as 
primeiras integrantes da Comissão Local de Garantia da América Latina (CLGAL), Silvia Migda-
lek e Beatriz Zuluaga, ex-representantes do CIG da ALS e da ALN, após aprovado por voto da 
unificação de um só DEL para as Américas Norte e do Sul. Criou-se a CLGAL, e as colegas que 
estariam na posição de garantia e secretariado do passe se fizeram conhecer no Brasil. Uma 
boa forma de funcionamento, uma rica troca epistêmica.
13 A CG da EPFCL-Brasil: Sandra Mara Dourado, Lia Silveira e Andrea Rodrigues; Cleag: Rosane 
Melo, Kátia Botelho, Silvana Pessoa, Vera Pollo e Maria Luisa Rodriguez S’Antana; Crif: Sandra 
Berta CIG: Sonia Alberti.
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tam a IF-EPFCL, que se encontram no Catálogo da IF, a proposta foi explo-
rar o que qualifica a “função de analista” — fundamentalmente impredi-
cável. Como qualificar o desejo, o ato, o discurso, o silêncio, a presença, 
a posição, o dizer… “de analista”?

As delegadas iniciaram esse trabalho com a Ata de Fundação, destacando, 
extraindo, comentando como o texto de Lacan nos permite hoje a formação 
dos analistas que se atrevam a sustentar a experiência original em que con-
siste uma psicanálise. Foram agendados outros textos e duplas de membros 
do FCL-SP que se dispuseram a comentar e a debater os teores com o intuito 
de apreender o que “…de analista: função e nomeação” denota e conota para 
nossa prática da psicanálise. Seguiram com a proposta algumas das funções 
fundamentais da Escola que justificavam essa escolha pelas colegas.14

Outra tarefa importante dessas delegadas, em articulação com a CG e a 
Comissão de Acolhimento, esteve relacionada com a possibilidade de mo-
dificar algumas cláusulas do estatuto a partir do que estava sendo proposto 
sobre a vinculação da entrada de membros para o Fórum local e para a EPFCL-
-Brasil. Não se podia manter o texto do estatuto da Associação de Fóruns 
do Campo Lacaniano (AFCL) pelo fato de que sua formulação não estava 
de acordo com o texto da Carta da IF, já que, naquele tempo, nem todos os 
membros da IF no Brasil eram membros da AFCL.

As delegadas da gestão 2017-2018 foram Ana Paula Pires Silva, Beatriz 
Almeida, Luciana Guarreschi e Samantha Abuleac.15 Ao longo desses dois 
anos, elas propuseram como tema central “Tempos do passe”. Os debates 
realizados no Espaço Escola, em 13 encontros com os membros do FCL-SP, 
abordaram questões da atualidade do dispositivo e articularam as funções 
do AME e do passador, relativas à Escola da IF-EPFCL em nosso Fórum.

No ano 2017, em relação ao tempo do passe e à sua atualização, foi 
indicada a leitura de todos os Boletins Ecos (boletim do CIG), que visam a 
estabelecer uma comunicação regular com o conjunto de membros. Tam-
bém foram pautados textos de nossas revistas Wunsch e Stylus, bem como 
de outras produções de nossos colegas sobre questões de Escola.16

14 “1) sustentar ‘a experiência original’ em que consiste uma psicanálise e permitir a formação 
dos analistas; 2) outorgar a garantia dessa formação pelo dispositivo do passe e pela habilita-
ção dos analistas ‘que deram suas provas’; 3) sustentar ‘a ética da psicanálise que é a práxis de 
sua teoria’” (Jacques Lacan) (item IV da Carta de princípios 1999-2018).
15 Crif: Ana Laura Prates Pacheco (Brasil); CG da EPFCL-Brasil: Rosane Melo, Katarina Ponciano 
e Maria Helena Martinho; Cleag: Andrea Milagres, Elisabeth da Rocha Miranda, Glaucia Na-
gem, Ida Freitas e Luis Achilles Rodriques Furtado; CIG: Sandra Berta (Brasil).
16 “A escola, ainda”, Beatriz Zuluaga (Wunsch 14); “Da ‘ideia incompatível' à escolha da Escola”, 
Dominique Fingermann (A (de)formação do psicanalista); “Que escola queremos?”; elaboração 
acerca da nota aos italianos, Zilda Machado (Stylus 2); “Autorizar-se, mas como?”, Colette Soler.
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Junto a isso, foi discutida a orientação do CIG acerca do debate, que já vinha 
ocorrendo, sobre o AME. Naquela ocasião, o encaminhamento da discussão 
revelou a importância do convite realizado aos colegas que ocuparam funções 
na Cleag para apresentarem suas elaborações sobre o trabalho do secretariado 
local no que tange às indicações de AME que foram encaminhadas para o 
CIG.17 O que estava em questão na época foi a suspensão da indicação de ana-
listas para se tornarem AME. Até então, essa função estava restrita aos AME. 
Após longo trabalho de reflexão conduzido pelas delegadas, pôde-se entender 
a função, e, por meio do voto, possibilitou-se a ampliação de indicação por 
quaisquer membros de Escola.

Em 2018, as delegadas deram ênfase à função do passador, e, para tal, 
convidaram-se passadores para contar sobre o momento analítico em que 
estavam quando receberam o convite. Em que pese não haver na comunida-
de uma opinião unânime sobre essa questão — devem ou não os passadores 
falar em público sobre sua experiência de passadores —, as delegadas tam-
pouco eram unânimes quanto a esse ponto, um debate foi possível, levando 
ao entendimento de que o Espaço Escola era um lugar apropriado para 
debater sobre as questões, dado que estávamos entre membros de Fórum e 
Escola, com público reduzido e com tempo para discussão.

Para cada encontro, havia textos de apoio indicados pelos convidados. Esses 
textos estiveram em nossas discussões, elaborações e na construção conjunta 
sobre a função do passador. Um efeito inesperado foi sentido; a partir desses 
encontros, a história do FCL-SP, os laços entre os membros, a opção pelo dispo-
sitivo do passe e o engajamento na Escola foram, pouco a pouco, reconstruídos 
e, especialmente, transmitidos aos recém-chegados a nosso Fórum.18

As delegadas do biênio 2019-2020,19 Cibele Barbará, Heloísa Ramirez, Maria 
Claudia Formigoni, Maruzânia Soares Dias, Míriam Ximenes Pinho, Sheila 

17 Estiveram presentes Ana Laura Prates Pacheco, Dominique Fingermann, Bia Oliveira, San-
dra Berta, Silvana Pessoa e Glaucia Nagem, colegas que ocuparam funções na Cleag e partici-
param, em suas gestões, das discussões sobre as indicações de AME. A tais debates, seguiu-se 
a contribuição da colega Vera Iaconelli, que deu continuidade ao tema “Aposta, tempo e ato”, 
sobre o qual trabalhou no encontro nacional, realizado no Rio de Janeiro, em 2017. E, finali-
zando os debates do Espaço Escola no ano 2017, Samantha Abuleac e Cibele Barbará iniciaram 
a série de passadores.
18 Em 2018, os convidados foram: Mariana Graminha e Danielle Salfatis (19 de março); Rodrigo 
Pacheco e Paula Pires (26 de abril); Adriana Grosman — nomeada AE no final de 2017, deu seu 
primeiro testemunho (21 de maio); Beatriz Oliveira e Silvana Pessoa (18 de junho). Na sequência 
ao debate com os passadores, tivemos (20 de agosto) as convidadas Ana Laura Prates Pacheco 
(representante do Crif) e Sandra Berta (representante do CIG), as quais abordaram temas que 
seriam votados na assembleia de Barcelona.
19 Crif: Glaucia Nagem (Brasil); CG da EPFCL-Brasil: Elisabeth Rocha Miranda, Geísa Freitas e 
Andrea Milagres; Cleag: Beatriz Oliveira, Elynes Barros Lima, Luciana Guarreschi, Sandra Berta 
e Sonia Alberti; CIG: Ana Laura Prates Pacheco e Andrea Hortélio Fernandes (Brasil).
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Skitnevsky Finger e Silvana Pessoa, propuseram, para o ano 2019, o tema “O 
que é ser membro de Escola”, indicado pelo CIG, de certa forma em conti-
nuidade ao debate realizado sobre o AME, não sem articular as políticas que 
entrelaçam nossa Escola, nosso Campo. Seguindo as próprias orientações de 
nossa prática, chegou-se a uma indicação de que em uma psicanálise as ques-
tões ontológicas estão referidas sempre a uma hiância, um nada, um vazio, 
negatividade, ao Real. Com isso, só pareceu possível falar do que é ser mem-
bro de Escola bordeando o assunto. Foi pertinente questionar e costurar: O 
que é uma escola de psicanálise? O que faz uma escola de psicanálise? Quais 
as diferenças entre membros de Escola e membros de fórum? Quais suas 
aproximações com o cartel e suas relações com as transferências? Também foi 
debatida a articulação entre ser membro de Escola, o que faz uma escola de 
psicanálise e as políticas envolvidas (algumas que nos orientam, outras que 
nos circundam, outras que confrontamos): política da psicanálise, política da 
Escola, política do Campo Lacaniano e mesmo política de nossa civilização, 
de nossa cidade. Quais seriam as conjunturas e até as (des)conjunturas de 
nosso século? Questão relevante à pesquisa, dado que a eficácia do ato analí-
tico precisa acontecer ali, onde há conjuntura.

A partir disso, foi relevante o debate sobre o Laboratório Internacional 
de Orientação política da Escola da IFCL, votado em 2018, encarregado da 
reflexão e das decisões de orientação sobre os objetivos e os meios de nossa 
Escola nas urgências da época, sobre a base das opções fundamentais ins-
critas na Carta da IF em 1999.20 Todavia, o Laboratório, instância votada na 
última assembleia internacional, ocorrida em Barcelona, até este momento 
não foi instituído, entre outros, por falta de candidatos em algumas zonas 
linguísticas, uma das razões pelas quais não se procedeu à eleição de seus 
membros, assim como muitas inquietações sobre o dispositivo. Assim, os 
delegados seguiram animando o debate, em seus vários Fóruns, sobre as 
questões de orientação da psicanálise, o que é próprio à política da psica-
nálise e como pensar a orientação política para além do que já se faz e do 
que existe nos vários Fóruns em funcionamento. No FCL-SP, as delegadas 
organizaram uma pesquisa junto a seus membros, individualmente, assim 
como junto aos coordenadores de redes de pesquisa, módulos e seminários, 
sobre os temas considerados pertinentes para vir a ser pesquisados no futu-
ro laboratório, pesquisa cujos resultados foi disponibilizado na rede da IF.

Em 2020, as delegadas do FCL-SP lançaram a questão: “Do que se trata 
uma orientação pela e para uma Escola?”. De março a junho foram realiza-

20 Carta da IF 2018.



290
Revista Livro Zero
Fora de Série: 20 anos

dos seis encontros no Espaço Escola, nos quais essa questão foi debatida, e 
de forma mais intensa. No Espaço Escola da Jornada de Abertura, preciosas 
contribuições de três AE21 em função foram apresentadas, as quais falaram 
sobre a Função do Analista de Escola — “Função AE”. Reverberações desse 
rico debate tiveram espaço no encontro seguinte, no qual algumas delega-
das apresentaram contribuições com o tema “O que é fazer Fórum?”.

Em março, fomos todos surpreendidos e pausados pela pandemia. Sofre-
mos seus efeitos. Além disso, a situação se complicava com as incertezas 
diante de um cenário político e econômico desencorajador. Enfrentamos a 
necessidade de rearranjos diversos no modo de trabalhar e na vida cotidia-
na. Por essa nova condição, sem perspectivas claras de final, optamos por 
manter o Espaço Escola nas datas previstas, mas com encontros virtuais, 
ponderando o trabalho possível e contando com o princípio de solidarieda-
de, mais do que nunca imprescindível. No entanto, a pergunta seguia: ainda 
caberia discutir o tema “passe” em meio a uma conjuntura que afetava a 
todos de uma forma ou de outra? Sim. As delegadas decidiram deslizar do 
“passe” para o “impasse” de um momento no qual não tínhamos ideia de 
como nos sairíamos e nem de quando retomaríamos à vida habitual.

Decidiu-se levar em consideração essa contingência pausante, mas seguir fir-
me sustentando o Espaço Escola, seguindo no percurso do enlace entre Escola e 
passe, Escola e Fórum, não sem os impasses da conjuntura. Mesmo em tempos 
de pandemia, continuaram atentas ao trabalho analítico possível, priorizando 
os debates necessários, particularmente sobre o Laboratório Internacional de 
Orientação Política, respeitando-se as diversas vozes e a pluralidade.

A questão segue aberta, e o desfecho é incerto. Todavia, a história aqui descrita 
nos mostra que a responsabilidade desse colegiado é maior do que pode parecer. 
Entendemos que sua articulação com o Crif, as conversas entre delegados de 
diversos Fóruns da EPFCL-Brasil poderiam acontecer mais frequentemente.

Esperamos também que, com a revolução digital, com a quebra das bar-
reiras que dificultavam a comunicação direta e com os dispositivos de tra-
dução, os delegados possam contribuir mais para os dispositivos internacio-
nais a partir das diferenças recolhidas; que possam ter um debate mais rico 
e articulado internacionalmente com as mais longínquas zonas linguísticas. 
Assim, os delegados seguirão colaborando para sustentar e animar a Escola 
onde quer que estejam em função.

Enfim, ao se inteirar do muito já percorrido por nossos delegados, es-
peramos que futuros candidatos que queiram, um dia, ocupar um lugar 

21 Adriana Grosman e Andréa Franco Milagres (Brasil) e Julieta de Battista (Argentina).
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nesse Colegiado (CD) tome referência na ênfase dada, neste con-texto, para 
a importância dessa função. Desejamos ainda expressar nosso respeito e so-
lidariedade aos colegas que fizeram parte dessa história, sustentando a psi-
canálise viva em seus Fóruns orientados pela e para a Escola. Que venham 
outros anos de muito debate e novas invenções.
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Cartéis: relato de uma experiência1

Maria Lúcia Araújo

1 Este texto foi elaborado em resposta a um convite da Comissão de Publicação 2019-2020, 
a partir da função que ocupei na Coordenação da Comissão de Cartéis do FCL-SP — junto à 
Comissão de Gestão —, no ano 2009.
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O convite para escrever este texto me colocou diante de um trabalho de 
memória e me proporcionou a oportunidade única de olhar mais uma vez 
para algo que deixou marcas profundas.

Revisitar o passado está sendo uma maneira interessante de compreender 
o presente e reconhecer algo de uma travessia. As lembranças de momentos 
bons se enlaçam às lembranças de momentos difíceis e me reavivam a me-
mória — convidando para uma dança singular com as palavras —, em uma 
tentativa de dizer algo sobre a experiência.

Relembro das parcerias na Comissão de Cartéis, dando-me conta de que 
na época fui convocada para ocupar a função de coordenadora da Comis-
são. Convocada e votada para algo do qual nem de longe imaginava as 
implicações que representava.

Ora, sabia sobre o funcionamento de um cartel, pois já havia feito parte de 
vários cartéis ao longo de minha formação analítica, e também já tinha par-
ticipado de Comissão de Cartéis, mas nesse lugar de “coordenadora da Co-
missão” era a primeira vez. Ressalto a importância da função, assim como 
a nomeação. Como psicanalistas, sabemos que a questão da nomeação não 
é algo banal na psicanálise.

No início dessa experiência, a decisão foi norteada pelo desejo de saber 
um pouco mais sobre cartéis, agora ocupando essa “função”. A vontade de 
dar uma possível contribuição para o Fórum do Campo Lacaniano de São 
Paulo (FCL-SP) e para a Escola também me moveu, tendo em vista que éra-
mos poucos membros e era preciso ter disposição para exercer tal função.

Hoje, eu diria que, em relação aos dispositivos de Escola e levando em 
conta o tempo lógico, estava no tempo de ver. Assim, assumir tamanha res-
ponsabilidade, naquele momento, somente foi possível porque estava ainda 
nesse tempo lógico (Lacan, 1945/1998, p. 203).

Além disso, trazendo aqui um memorial, faço questão de marcar que 
aquele foi um tempo em que a coordenadora de Cartéis era também co-
ordenadora da Comissão de Acolhimento do FCL-SP e trabalhava junto à 
Comissão de Gestão. Havia, então, um acúmulo de funções naquela nossa 
maneira de fazer Fórum.

Olhando para tudo isso, fica claro que aceitei a função porque não sabia. 
Entrei sem saber, mas movida pelo desejo. Foi um ano de descobertas, de 
aprendizagens, de laços sociais que se firmaram somando-se às grandes 
mudanças na instituição, e era preciso lidar com as diversidades de opiniões. 
Assim, entrei — mais ainda — no turbilhão que é a formação analítica, 
ocupando esses lugares.
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Nesse sentido, recordo uma enunciação de Lacan, no texto “O Outro fal-
ta”: “Eu estou no trabalho do inconsciente. O que ele me demonstra é que 
não há verdade para responder ao mal-estar que é particular a cada um 
daqueles que eu chamo de seres-falantes (parlêtres). Não há aí um impasse 
comum, pois nada permite supor que todos confluam.” E: “Não espero nada 
das pessoas, apenas alguma coisa do funcionamento” (Lacan, 1980/1987a, 
p. 48). Dessa maneira, quando me deparava com os momentos difíceis, 
recorria a essas advertências de Lacan e seguia.

A Comissão era composta pelos colegas Heloiza Ramirez, Glaucia Nagem 
e Marcelo Checchia, aos quais sou grata por estarem comigo naquele mo-
mento de tamanho desafio.

O fato de as coordenações de Cartéis e de Acolhimento terem sido atribui-
ções de uma mesma pessoa merece ser mencionado, pois tive o privilégio de 
ter a parceria, na Comissão de Acolhimento, dos queridos colegas: Maurício 
Herman, Dominique Fingerman, Sílmia Sobreira e Silvia Barile. A eles tam-
bém sou grata pelos ensinamentos e por compartilharem comigo as próprias 
experiências e sabedoria no trato com a diversidade de ideias.

Minha gratidão especial a Dominique Fingerman e Sílmia Sobreira por me 
fazerem lembrar as sábias palavras de Jacques Lacan, por ocasião do “Ato 
de fundação”, em 1964.

Para a execução do trabalho, adotaremos o princípio de uma ela-
boração apoiada num pequeno grupo (…). O cargo de direção não 
constituirá uma chefia cujo serviço prestado seja capitalizado para o 
acesso a um grau superior, e ninguém terá como considerar-se rebai-
xado por retornar à categoria de um trabalho de base (…). Isso não 
implica, de modo algum, uma hierarquia de cima para baixo, mas 
uma organização circular, cujo funcionamento, fácil de programar, se 
firmará na experiência. (Lacan, 1964/2003, pp. 235-236)

Naquele ano 2009, tivemos as Jornadas de Cartéis, em Joinville, assim 
como o lançamento do primeiro Catálogo de Cartéis da Escola de Psicanáli-
se dos Fóruns do Campo Lacaniano-Brasil, catálogo muito bem organizado 
por nossa colega Ida Freitas, do Fórum de Salvador.

Ida Freitas, ao fazer a apresentação do catálogo, comenta como foi o trabalho:

(…) listar metodicamente os cartéis em funcionamento na EPFCL-
-Brasil é fazer um arquivo que é condição da história, de nossa his-
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tória. Solicitar a declaração dos cartéis aos Coordenadores de Cartéis 
de cada Fórum tornou evidente o quanto temos priorizado para a 
transmissão da psicanálise, para nossa formação e a aquela que ofer-
tamos, o engajamento no trabalho em Cartel. Portanto, percebendo 
isso com clareza, e acreditando que publicar o tema de pesquisa de 
cada cartel poderá vir a propiciar o intercâmbio entre os cartéis, e 
consequentemente uma melhor circulação do saber em nossa co-
munidade analítica, a Comissão Local Epistêmica de Acolhimento e 
Garantia (CLEAG) em conjunto com a Comissão de Gestão, contando 
com a pronta colaboração dos Coordenadores de Cartel, decidiu colo-
car mãos à obra e deixar registrado para onde, nesse período, nossa 
pulsão epistêmica tem nos conduzido a trabalhar, através do dispo-
sitivo de base da Escola de Psicanálise proposta por Lacan, o Cartel. 
(Freitas, 2009, p. 3, grifos nossos)

Ressalto que no catálogo foram incluídos 17 cartéis declarados ao FCL-SP.
Outro fato que merece destaque é que nosso Café Cartel contou com 59 

inscrições. Muitos trabalhos, apresentados pelos colegas Membros do Fó-
rum. Recebemos também pessoas que vieram de outras cidades e que fa-
ziam alguma atividade no Fórum, além de algumas pessoas que vieram 
conhecê-lo, porque souberam que a atividade era aberta. Foi uma bela de-
monstração de que não se faz Escola sem cartel.

Tentarei desdobrar um pouco essa afirmação, de que não se faz Escola 
sem cartel. Partirei de algumas questões: o que é uma Escola, ou melhor, o 
que é uma escola de psicanálise orientada pelo ensino de Jacques Lacan? O 
que é o cartel para tal Escola? Como esses dois significantes, Escola e cartel, 
articulam-se na questão da transmissão da psicanálise?

Afirmar que não se faz Escola sem cartel deve-se a meu entendimento de 
que, assim como o analista nunca está pronto, pois não existe “O” analista, 
a Escola também é sempre um fazer Escola, pois não existe “A” Escola. As-
sim, a lógica que vai operar nessa proposição foi colhida desde o ensino de 
Lacan de que o Outro é inconsistente, ou seja, é barrado. O cartel foi uma 
invenção de Lacan e trata-se de um dispositivo próprio dessa Escola. Uma 
das intenções, ao criar esse dispositivo, foi fazer furo na Escola. Ora, se não 
existe “A” Escola e não existe “O” analista, deduzo também que não exista 
“O” cartel? Sim! É isso mesmo, não há nenhum Outro não barrado. A expe-
riência de fazer um cartel é sem rede de proteção, mas não sem rigor ético 
e lógico, o que inclui o desejo do analista. Assim, cada cartel é um cartel.
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Realmente, o ensino de Lacan é complexo e não se alcança a partir de 
uma formação sustentada pelo discurso universitário, como ocorre equivo-
cadamente em alguns cursos que se propõem transmitir a psicanálise.

Assim, um analista se forma e/ou um analista se transforma?
Como formar analistas sem fazê-los entrar na forma, sem adestrá-los, e, 

sim, transformá-los, sem agrupá-los?
O psicanalista espanhol Francisco Estévez (2007) escreveu um texto bem 

interessante e provocativo sobre a formação do analista, cujo título é: “For-
mar um analista ou formar alunos?”.

Estévez nos lembra a afirmação de Lacan, que está no texto “Ato de fun-
dação”, de 1964: “(…) em nossa época, a psicanálise está em toda parte, e 
os psicanalistas em outro lugar” (Lacan, 1964/2003, p. 244). “Que os psi-
canalistas sejam incapazes de julgar os males onde se banham — mas que 
se sintam aí em falta — é suficiente para explicar que respondam com um 
enquistamento do pensamento” (Lacan, 1964/1987b, p. 25). Ou seja, que 
se fechem em uma formação protetora e instituam um grupo consolidado 
por efeito de sentido, e dessa forma podem causar problemas “cruciais” à 
psicanálise e à Escola (Estévez, 2007, p. 45).

Pois bem. A meu ver, a melhor maneira de ir na contramão desses pro-
blemas cruciais e contribuir para a formação do analista, que inclui em 
seu bojo a (de)formação, como diz Fingermann, ou a transformação, é o 
trabalho em cartel, sustentado a partir do discurso analítico. Talvez essa seja 
uma boa maneira de transmitir a psicanálise, pois trata do impossível de os 
analistas formarem grupos não consolidados. Assim, os pequenos grupos 
nomeados cartéis podem ter a possibilidade de fazerem laços de trabalho e, 
quem sabe, até de afetos.

Lacan ainda afirma claramente — em vários momentos de seu ensino — 
que há um real em jogo na formação do analista que precisa ser contornado, 
e que um dos princípios do cartel visa à implicação do grupo com o fazer 
Escola. Assim, o cartel é uma originalidade que saiu diretamente de seu en-
sino, podendo tornar-se um operador que propicia a emergência do discurso 
analítico. Única possibilidade de verdadeiramente continuar fazendo Escola.

Na intenção de adentrar um pouco mais minhas memórias, trago aqui um 
pequeno texto, de 2009, que construí para apresentação dos cartéis e que 
está publicado em nosso Boletim do FCL-SP. Nesse texto, podemos acom-
panhar como o cartel também seguiu de maneira coerente os avanços de 
Lacan em relação à teoria e à clínica da psicanálise.
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Um cartel, por quê?
No ano 1975, precisamente em sua aula de 15 de abril, Jacques Lacan 

volta a destacar a importância de um dispositivo de Escola ao qual não era 
dada a devida importância: o cartel. Ele, então, lança a pergunta: um cartel, 
por quê? Sobretudo, Lacan enfatiza, nessa aula, a questão da identificação 
de cada participante com o grupo, assim como a formalização do cartel 
usando como recurso o nó borromeano.

Categoricamente, afirma (1975): o cartel “parte de três mais uma pessoa, 
coisa que, em princípio, faz quatro, e que dei como máximo cinco, graças ao 
que faz seis”. Em seguida, sublinha que os seres humanos, quando não se 
identificam a um grupo, “estão mal, devem ser trancafiados”. Colette Soler 
(2006, p. 85), ao comentar essas palavras de Lacan, diz que “a identificação, 
que ele indica (…), é a identificação ao ponto onde ‘a’ está escrito no nó 
borromeano. Ora, este é precisamente o ponto onde falta o saber (…) Ali 
onde se situa o desejo”.

Assim, operar a partir dessa lógica permite precisar que o ponto nodal de 
qualquer cartel é promover o tratamento da identificação a partir do singu-
lar de cada um. Nesse pequeno grupo, a divisão subjetiva deve ter lugar, 
em contraponto à obturação narcísica, desencadeada pela identificação ima-
ginária dos grupos de estudo. Além disso, um dos princípios do cartel é a 
implicação do grupo com o fazer Escola. Torna-se importante acentuar essa 
função do “mais-um” como uma das grandes diferenças entre o grupo de 
estudo e o cartel, pois, ao operar a partir do discurso analítico, o “mais-um” 
privilegia o saber inconsciente, fazendo com que o cartel funcione como um 
dispositivo analítico.

Quem busca a consistência do Outro encontrará inconsistência. Quem 
busca saber do conhecimento logo perceberá que o que está em jogo no 
cartel é algo que se refere ao processo analítico e à posição subjetiva de cada 
um dos cartelizantes. Trata-se, então, nesse dispositivo de Escola, de saber 
lidar com o real que nos surpreende e trabalhar para preservar os princípios 
da descoberta freudiana (Araújo, 2009, p. 7).

E, por fim, mas não menos importante, gostaria de ressaltar que uma das 
funções da Coordenação de Cartéis e da Comissão de Cartéis é zelar pela 
longevidade dos cartéis, pois assim zelamos pelo funcionamento de nossa 
Escola e pela transmissão da psicanálise no mundo.
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Ao receber o convite para escrever este texto, fiz-me a questão: o que ain-
da poderia falar do cartel, mais uma vez, que não foi dito e redito?

Lacan propõe o cartel como o órgão de base para a formação do analista 
no “Ato de fundação” de sua Escola, em 1964 (Lacan, 1964/2003a). O intri-
gante é que, em 1980, Lacan dissolve a Escola, mas não abre mão do cartel. 
Talvez possamos refletir um tanto sobre esse segundo ato de Lacan. Por que 
teria dissolvido sua Escola e reafirmado o cartel?

Há cinco anos, escrevi um texto intitulado “Qual o espírito da Escola de 
Lacan?” (Steinberg, 2016b), procurando cernir algo de seu desejo ao ter 
fundado a Escola. Para que uma escola de psicanálise, afinal? Não seria 
suficiente seus seminários, seus escritos? No “Ato de fundação”, em 1964, 
Lacan (1964/2003a) funda-a e nos declara, de início, seu objetivo, indisso-
ciável do da formação do analista. Nesse momento, convida para acompa-
nhá-lo todos que pudessem contribuir para introduzir, dessa formação, o 
bem-fundado da experiência. Não pretende um funcionamento hierárquico, 
propõe nela uma organização circular, cujo funcionamento, fácil de se fir-
mar, firmar-me-ia na experiência (Lacan, 1964/2003a, p. 236). Nesse do-
cumento, propõe a Escola como uma experiência inaugural e afirma: “Ao 
nos atermos ao mal-estar da psicanálise, a psicanálise pretende oferecer seu 
campo não somente a um trabalho e crítica, mas à abertura do fundamento 
da experiência, ao questionamento do estilo de vida em que ela desemboca” 
(Lacan, 1964/2003a, p. 244, grifo nosso).

Retomo ainda outro trecho, em que Lacan convida para sua Escola psi-
canalistas ou não que se interessem pela psicanálise em ato e diz: “É para 
eles que se abre a Escola, para que eles ponham à prova seu interesse, não 
lhes sendo proibido elaborar sua lógica” (Lacan, 1964/2003a, p. 246). La-
can almejava uma Escola em que se pudesse elaborar uma lógica a partir 
da experiência, e, para tal, nada melhor do que as condições propiciadas 
pelo funcionamento do cartel: um grupo pequeno, mais-um dotado de uma 
função bem particular, ainda cada um dos integrantes orientado por uma 
questão singular e um tempo determinado de duração.

Na “Proposição sobre o psicanalista de Escola”, Lacan (1967/2003d, p. 
248) acrescenta ao “espírito” de sua Escola: “Antes de mais nada, um prin-
cípio: o psicanalista só se autoriza de si mesmo.” E, mais uma vez, articula 
a Escola à formação do analista; a Escola garante que um analista depende 
de sua formação (Lacan, 1967/2003d, p. 248).

Lacan parecia desejar uma Escola viva, na qual cada um pudesse pensar 
por si mesmo, inclusive interrogar seu ensino. Almejava interlocutores para 
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discutir suas elaborações teóricas. A ideia não parecia ser criar outra ins-
tituição formal, aos moldes da International Psychoanalytical Association 
(IPA), com suas hierarquias, burocracias e querelas políticas infindáveis.

Arrisco dizer que Lacan almejava uma Escola causada pelo S(), por essa 
falha estrutural que o movimentava em seu ensino. E, de certa maneira, 
parece não ter alcançado seu objetivo.

Lacan dissolve sua Escola no seminário “D’écolage”, em sua aula de 4 
de março de 1980, e se dirige aos que não pertenciam à sua Escola como 
os “não intoxicados”, para lançar a Causa Freudiana. Não intoxicados pelo 
quê? Não fica claro. No entanto, dirige-se aos que lá estavam e restaura o 
cartel, o órgão de base de sua Escola. Afirma que “a Causa Freudiana não 
seria mais uma Escola, e sim um Campo, onde cada um teria a via livre para 
demonstrar o que faz com o saber que a experiência decanta” (Lacan, 1980, 
p. 51, grifo nosso).

Por que o cartel teria sido refirmado, ainda, nesse momento? Entendo que 
exatamente pelo fato de o cartel ter se mostrado esse espaço propício para 
“demonstrar o que fazemos com o saber que a experiência decanta”. O car-
tel apresenta um funcionamento privilegiado nesse sentido, por constituir 
uma experiência de falação com outros, e, como efeito, produzir saberes.1 
Se retomarmos o Discurso do Analista (DA) — discurso que nos orienta 
—, o saber, S2, está no lugar de causa do discurso, no lugar da verdade. É 
um saber intimamente articulado ao 2. Um saber insabido por estrutura. 
A experiência de fala nesse dispositivo exige um pensar “livre”, no mesmo 
sentido da associação livre de uma análise, que sabemos certamente não ser 
tão livre assim, por haver um tanto da determinação inconsciente. De qual-
quer maneira, no cartel é preciso poder perguntar ou cogitar qualquer coisa, 
independentemente das elaborações freudianas ou lacanianas já construí-
das. Também poder ler qualquer autor, não somente os que fazem parte de 
determinada linha teórico-clínica. Ao tomarmos o DA como orientação para 
essa precisão, ainda notaremos que o saber está orientado para o objeto a, 
no lugar do agente, ou semblante. Leio o objeto a nesse lugar essencial-
mente como um espaço de abertura, com uma orientação para o não-todo, 
se ainda quisermos remeter às fórmulas da sexuação.3 O cartel serve para 
interrogarmos para valer nossa prática e igualmente nosso arcabouço teó-

1 Articulo mais precisamente o saber no cartel no texto “Qual o saber para o ‘psicartelista’?” 
(Steinberg, 2019).
2 Faço essa construção no texto publicado na Stylus 32 (Steinberg, 2016a).
3 No final do Seminário 19, Lacan inicia a construção das fórmulas da sexuação, localizando o 
objeto a do lado não-todo.
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rico. Sem a possibilidade de elucubrar teoricamente qualquer pensamento, 
até porque ninguém é o dono da verdade, e não há logicamente a última 
palavra,4 não fazemos cartel. Fazemos grupo de estudo.

Retomando a pergunta inicial, talvez possamos dizer que o cartel foi o que 
restou da Escola que Lacan almejava simplesmente pelos efeitos que pôde 
produzir, a partir da experiência. Uma proposta de trabalho que se mostrou 
potente, por ser um dispositivo que privilegia a experiência de fala, de cada 
um, e ainda propicia condições para a produção de um saber singular, com 
outros. O Discurso da Histérica (DH) se acresce nesse funcionamento. Cada 
integrante como sujeito dividido, causado por sua própria questão, produ-
zindo certo saber. Podemos dizer que o DA e o DH estão moebianamente 
articulados nesse dispositivo absolutamente subversivo.

Para finalizar, direi algo que me parece um tanto óbvio ou evidente, mas 
que provavelmente talvez não seja, até porque há uma dificuldade de o 
colocarmos em prática efetivamente em nossas organizações psicanalíticas. 
Entendo que é quando priorizamos mais e mais o “espírito” do cartel no 
funcionamento de nossos fóruns, atividades, congressos e atividades de 
transmissão que temos a chance de nos formarmos como analistas e contri-
buir para a formação de outros.

4 “O que o DA faz surgir é justamente a ideia de que esse sentido é de semblante. Se ele indica, 
se o discurso analítico indica que esse sentido é sexual, só pode ser, justamente, eu direi, para 
dar a razão de seu limite. Não há última palavra em lugar nenhum, a não ser no sentido que 
mot (palavra) significa motus (nem uma palavra, silêncio), já insisti nisso. ‘Pas de réponse, mot’, 
diz em algum lugar La Fontaine, se bem me lembro. O sentido indica muito precisamente a 
direção na qual ele fracassa” (Lacan troca point de réponse por pas de résponse na fábula “O 
asno e o cão”; grifo nosso) (Lacan, 1972-1973, p. 168).
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A edição extraordinária da revista Livro Zero comemora os 20 anos de 
existência do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo (FCL-SP). Nesse 
tempo cronológico, muito foi estudado, contorcido, mudado e lido, para que 
pudéssemos apontar para aquilo que supostamente (pensando no sujeito 
suposto saber) orienta a formação do analista. Formação contínua, que, 
tanto para aqueles que são estreantes nos labirintos lacanianos quanto para 
aqueles que há anos seguem dando mais uma volta nos ditos e dizeres ana-
líticos, engajados como membros de Fórum, ou implicados no fazer Escola, 
lança o desafio de seguir recriando a práxis da psicanálise.

O presente texto faz um desenho daquilo que foram os últimos quatro 
anos das Formações Clínicas (FC), durante os quais ocupamos a função de 
coordenadores. Também aponta alguns desafios que nos parecem colocados 
para os próximos colegas que virão a assumir a mesma função.

As FC tornaram-se a principal forma de entrada no FCL-SP. Aqueles que 
nela se engajam pela inscrição (atualmente semestral) são chamados de 
participantes das FC.1 Não há seleção de entrada, não há critério de exclu-
são, uma vez que a pluralidade e a heterogeneidade de pessoas, posições, 
profissões, idades e subjetividades não só são bem-vindas, como coerentes 
com o princípio de seleção inclusiva que norteia o FCL.

No entanto, no início de todos os anos são realizadas entrevistas por mem-
bros de Fórum que ocupam determinadas funções. Os entrevistados são tanto 
estreantes quanto participantes do Fórum há algum tempo. A entrevista não 
tem caráter seletivo, mas se mostra uma ferramenta importante para aqueles 
que seguem sua formação conosco. Também permite que o Fórum escute os 
efeitos dos ditos espalhados pelas diversas atividades, assim como os furos de 
sua estrutura. Não para tamponá-los ou fazer ajustes ortopédicos, mas para 
poder manter a crítica assídua acesa dentro da comunidade.

A entrevista tem função elucidativa, por um lado, e de escuta de deman-
das, por outro. Escuta-se e acolhe-se o porquê daquele sujeito procurar o 
Fórum e as FC. O que se espera, o que conhece, de onde vem, qual sua for-
mação anterior… Para que se faça Fórum, ou mesmo para que pensemos na 
(de)formação do analista, a escuta pode estabelecer uma transferência de 
trabalho que permita o entrelaçamento de saberes nascidos do desejo que 
pode abrir novas vias significantes determinantes para os rumos da psica-
nálise. Caso contrário, corre-se o risco de pensar em uma formação sem de-
bate, sem encontro, sem o outro, em seu nicho próprio, onde se engole todo 
conteúdo e se sai proferindo monólogos a serem assimilados pelos outros, e 

1 Não obstante, as FC foram inicialmente criadas para os membros de Fórum e de Escola, que 
continuam a participar delas.
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não colocados em questão, pois tratarão de saberes absolutos, plenos, não 
furados. Isso diz da escuta na entrevista.

Já a parte elucidativa da entrevista busca explicar um tanto do funciona-
mento, que pode ser entendido como estranho para vários. O que tem de 
estranho? O FCL é efeito de uma recusa: de uma recusa da centralização de 
Um que sabe e de toda uma estrutura derivada disso. O Um que sabe (S2), 
significante do saber que ocupa o lugar do agente, regido pela verdade do 
mestre, o S1, que está abaixo da barra, nem por isso deixa de determinar seu 
agente. Como efeito, o outro é tornado assujeito desse saber, astudado, e a 
produção é o apagamento do sujeito. Trata-se, nesse caso, de uma das face-
tas do discurso universitário, variação do discurso do mestre. Entre muitas 
premissas, uma que rege o Fórum é a recusa desse discurso. Se não somos 
um grupo em torno do Um, que homogeneíza, apostamos na singularidade 
e no estilo daqueles que pretendem fazer Fórum, mas de uma singularidade 
que não é sem os outros. Estilos e singularidades tecidos nas histórias, en-
tremeadas pelas estruturas de cada um.2

A práxis analítica, que nos traz aqui, seja como analistas, seja como ana-
lisandos, só é possível porque apostamos no inconsciente como lugar que 
pensa o sujeito. Que cospe combinatórias inusitadas, equivocadas, oníricas 
e imprevisíveis.

Não se formam psicanalistas sustentando-se os dois discursos — mestre 
e universitário — como fundamentais nessa formação. Não se pode pensar 
aqui na lógica do mestre e na do discípulo ou aprendiz. Apostamos que é na 
contramão dos dois que se podem produzir efeitos que levam à formação.

Isso não quer dizer que não haja debate com a universidade e nem psica-
nálise nela: aliás, a tensão constante, o estado de crítica permanente que o 
encontro e o giro dos discursos produzem também têm efeitos formativos. 
A conversa entre a universidade e os psicanalistas que atuam ali não deixa 
de sustentar essa tensão produtiva. Os laços além-muros, a partir de uma 
posição política/subjetiva/institucional, permitem-nos a crítica assídua da 
psicanálise — que não deixa de ser uma forma de estar na pólis, inclusive. 
Encerrarmo-nos em nossos muros não nos permitiria fazer uma crítica nem 
interna, nem externa.

2 Discurso do mestre:  

                                                      
      
Discurso universitário:
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E, ainda: mestres são importantes, o ensino passa por essa posição. Ingê-
nuo aquele que pensa que os mestres são dispensáveis. Porém, não são nem 
de longe suficientes. Erram também aqueles que esperam que seus mestres 
tudo saibam, tudo ensinem, tudo expliquem. Todavia, não se pode confun-
dir — nunca — a formação do psicólogo e do acadêmico com a formação 
do psicanalista.

Partindo dessa premissa, dessa recusa (que é uma resposta), organizamos 
as FC e a estranheza que elas produzem. A recusa do discurso universitário 
tem como consequência pensar a formação de outro modo, e as possibili-
dades dessa formação são inúmeras. Um dos primeiros pontos a serem con-
siderados é a mudança em termos da relação com o tempo. Todos sabemos 
que, para Lacan, trata-se do tempo lógico, e não do cronológico; logo, não 
há um tempo específico das FC; não é uma temporalidade, em que se fazem 
quatro ou cinco anos e obtém-se um título “garantido” (psicanalista certifica-
do?). Fazer as FC não certifica e nem garante ninguém. É um (auto)engodo 
apresentar as FC como título, grife de formação em um lugar “reconhecido”. 
Não ser pensada dessa forma acarreta não poder — nem querer — ser um 
sistema progressivo: não há progressividade e hierarquização modular, ou 
seja, as FC estão fora de um sistema de pré e correquisitos, em módulos in-
trodutórios, seguidos: 1, 2, 3 etc. Não está em jogo aqui uma temporalidade 
de começo, meio e fim…

As atividades das FC são contingenciais, ou seja, têm o formato que 
têm em consonância com o que conseguimos pensar até aqui; não são 
um modo obrigatório no que diz respeito à formação do psicanalista. É 
curioso, pois, pode-se dizer que há possibilidade de se fazer a formação 
prescindindo das FC. Aqui, encontramos o ponto de separação entre Fó-
rum e Escola: o Fórum e as FC são orientados para a Escola, para as con-
dições da formação do psicanalista, mas estas não são, ao mesmo tempo, 
seu objetivo. As FC estão postas para fazer circular o discurso do analis-
ta. Nesse sentido, é curioso que as FC não façam parte da Escola, mesmo 
que orientadas para ela. As FC são parte do Fórum, lugar de debate e, 
por isso, são contingentes e sofrem modificações quase anualmente. Isso 
lhes confere seu caráter inclusivo: quem procura as FC não precisa estar 
engajado na formação permanente do psicanalista; pode estar disposto 
a debater, discutir, fazer Fórum, escutar e ser escutado a partir do dis-
curso analítico e do próprio giro dos discursos. As FC são abertas para 
receber pessoas de todas as formações prévias, em momentos variados 
de carreira e estudo. O que fica como necessário e não contingente na 
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formação do analista, e que, portanto, são dispositivos da Escola, são o 
cartel e o passe.3

Isso quer dizer que o formato das FC, como o atual, que se divide em 
quatro tipos de atividades, não é um formato ideal, fechado, essencial. A 
estrutura atual das FC está composta por quatro atividades: as redes de 
pesquisa, os seminários, os módulos de leitura e de transmissão. Cada uma 
delas prevê um funcionamento específico, que fomenta formas diversas de 
debate, estudo e transmissão.

Façamos um breve resgate da concepção de cada uma.
• Seminários: são encontros com membros de Escola que decidem, 

por conta e risco, dividir com os participantes das FC o andamento 
de suas pesquisas. Não se espera uma aula do coordenador, que ex-
plica aos “estudantes” certo tema, mas uma apresentação, para que 
a pesquisa possa ser colocada à prova, debatida, pensada, furada… 
está mais próximo de um “dar notícias” de seu trabalho do que de 
esclarecer algum tema, conceito, ideia, teoria…

• Redes de pesquisa: a ideia é que as redes de pesquisa sejam isso o 
que o nome diz, uma rede de pessoas que se ligam para uma pes-
quisa conjunta. As redes surgiram para criar campos conjuntos, em 
que os participantes e os membros de Fórum e de Escola pudessem 
abordar os problemas cruciais da psicanálise na atualidade.

• Módulos de leitura: circula entre os membros que os módulos de 
leitura, invenção um pouco mais recente que as outras atividades, 
surgiram quando uma das fundadoras do Fórum perguntou a um 
membro o que ele achava de um texto específico de Lacan. O mem-
bro disse que aquele texto ainda não havia sido lido por ele. A partir 
daí, começou-se a se interrogar quão é importante que as FC possam 
abrir espaço para uma leitura conjunta, aberta a diversas interpreta-
ções e exegeses, colocando o texto em debate à medida que é lido ao 
pé da letra. Surgiram, assim, os módulos de leitura como possibilidade 
de leitura conjunta.

• Módulos de transmissão: são atividades diretamente relacionadas 
com o tema anual do Fórum, propostas pela Comissão de Gestão 
(CG), e dos encontros nacionais e internacionais. A partir dos temas, 
são escolhidos textos que serão transmitidos por membros de Fórum. 
A transmissão desses textos é marcada pelo estilo do ensinante que 
se responsabilizou por eles.

3 Mas isso é outra história, que pode ser contada em outra ocasião…
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Sendo atividades contingenciais, podem todas sofrer modificações de 
modo contínuo. Isso fica claro nos módulos de leitura, que raramente per-
manecem iguais nas mudanças de cada CG, que tem autonomia para fazer 
as modificações que achar importantes, debatendo essas mudanças com o 
Conselho e a Comissão de Formações Clínicas do Campo Lacaniano.

Já houve módulos de leitura de textos de Lacan, módulos em separado 
de leitura de Freud e Lacan, módulos conjuntos (Freud e Lacan), e atual-
mente os módulos operam por temas, distintos, pensados como os pilares 
que sustentam as possibilidades do ato analítico e de que cada psicanalista 
mantém seu estudo continuado (são eles: sujeito, ética e discursos, direção 
do tratamento e estruturas clínicas).

A característica contingente faz com que cada uma dessas atividades esteja 
sempre em questão, o que mantém o Fórum em movimento e seus membros 
interrogados sobre qual tipo e formato de atividade podem acontecer nos anos 
seguintes, atentos aos problemas que vêm do campo analítico e também do 
meio social e cultural. Saber desse caráter contingente também nos faz reco-
nhecer o furo de cada atividade: como elas correm o risco de flertar com a 
mestria e com o discurso universitário; como levam a formulações de críticas 
em relação ao próprio Fórum e às FC; como, às vezes, elas acabam, pois não 
há mais condições ou desejo do coordenador de mantê-las… e de como outros 
tipos de atividades surgiram ao longo dos 20 anos e novas podem vir a surgir.

Voltando ao estranhamento, o fato é que temos o seguinte panorama: 
atividades não progressivas, que não funcionam de modo introdutório e 
que são contingentes. Assim, elas também não se “iniciam” todo ano ou 
semestre, mas muitas já estão “começadas”. Aquele que se engaja nas FC 
pela primeira vez estranha “pegar o bonde andando”, fonte comum de an-
gústia. É o efeito que chamamos de turbilhão. Mergulhar no turbilhão do 
ensino lacaniano pode deslocar a impotência para aquilo que, logicamente, 
podemos colocar na categoria do impossível, podendo-se fazer escrita. Só se 
sabe daquilo que não sabemos e que, parece, deseja-se saber.

Adentrar o turbilhão significa suportar a angústia do não saber e fazer ques-
tão que permita transitar na obra, não só de Lacan, mas analítica. Essa questão 
poderá dar início a um cartel, um texto ou outros. Não esperemos que a Escola 
nos traga o Lacan para iniciantes. Lacan disse: “não penso em entregar-lhes 
meu ensino em forma de um comprimido” (Lacan, 1967/2006, p. 11).

O processo de formação é uma experiência que só é possível ao colocar o 
corpo com todos os afetos que o acompanham. Isso muitas vezes significa 
ser surpreendido pelo entusiasmo que desperta diante dos textos analíticos.



312
Revista Livro Zero
Fora de Série: 20 anos

A ideia de que não haja uma centralização das atividades e nem uma 
organização hierárquica e universitária ocasiona um tipo de engajamento: 
a escolha de cada atividade está pautada pela lógica do desejo singular em 
vez de por uma programação prévia, pensada pela comunidade. Cada um, 
desde o começo, escolhe o que pretende fazer. Não há razões, em termos 
de formação, que leve alguém a ingressar em uma atividade específica em 
detrimento de outra. Na esteira da ética do desejo, cada um dos inscritos 
nas formações escolhe a atividade que lhe é mais conveniente, atrativa, 
necessária, sedutora, promissora. Esse “não sei o quê” que move cada um 
dos participantes para seguir em sua formação nesse Fórum deve seguir im-
pulsionando o trabalho analítico. Cada um é responsável por sua formação. 
São os membros e os participantes que fazem a Escola, e não o inverso. 
Podem-se adentrar uma rede, um seminário, módulo, ou mesmo dois semi-
nários, um módulo… podem-se fazer poucas atividades ou muitas… isso 
diz respeito ao desejo e ao modo de engajamento de cada um.

O próprio pagamento das FC — necessário para se manter a estrutura, 
mas não para se pagar aos ensinantes — é pautado por essa lógica: paga-se 
pelas FC, não pela atividade. Isso oferece a possibilidade da circulação e de 
escolha formativa livre de apelo comercial.

Logo, as FC têm caráter fluido, sem perder o rigor e a orientação para a 
Escola, para Lacan e seu ensino. As FC e seu tema anual tocam nos pro-
blemas cruciais da psicanálise, atingindo o espectro que vai da intensão até 
a extensão. A cada dois anos, um novo coordenador das FC é eleito, junto 
com uma nova CG. Ele recebe a estrutura das FC como deixou a CG anterior 
e tem como função repensá-la, estudá-la, mexer nela, manter e desfazer o 
que considerar que cabe ser desfeito, apresentando sua nova proposta.

Algumas das perguntas que guiam o coordenador em sua empreitada 
junto à comunidade e ao Fórum são: como manter a transmissão? Como 
sustentar o discurso? Como fazer frente aos problemas cruciais sem cair 
nas respostas simples ou totalizantes? Como manter os laços, as transferên-
cias e não deixar cair para os julgamentos imaginários e narcísicos, riscos 
constantes em quaisquer coletivos, grupos ou comunidades, inclusive de 
psicanalistas analisados…?

Enfim, cabe também pensar no futuro (distópico ou não… ainda não sa-
bemos), o que inclui questões pragmáticas a problemas de grande alcance. 
Elencamos a seguir alguns, uns urgentes, outros nem tanto.

O primeiro é o crescimento de nossa comunidade. O FCL-SP cresce, de 
modo claro e constante (se assim continuará, não sabemos). Mas cabe pen-
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sar se isso tem efeitos sobre as FC. Sua criação era inicialmente voltada 
aos membros, mas hoje a realidade é que a maioria dos que frequentam as 
atividades são os participantes. No ano 2020, recebemos mais de 300 ins-
critos… Isso implica repensar a estrutura física do Fórum, o funcionamento 
das atividades (com limite ou não de participantes), se é o caso de continuar 
dando suporte a esse crescimento ou se ele deve ser estabilizado de algum 
modo. Não há resposta simples, e isso pede o debate com os membros.

Outra questão pragmática, mas não simples, é o engajamento dos mem-
bros nas FC. Tem-se a impressão, discutida abertamente em reuniões de 
membros, de um movimento em que eles tendem a estar presentes nas 
atividades na condição de ensinante, na coordenação da atividade ou como 
convidado, mas não fazendo parte com os participantes. Cabe colocar isso 
em questão? Ou é necessário pensar por que isso acontece e formas de 
manter os membros nas FC que não só pelo lugar de ensinante? A questão 
não se encerra nas FC, mas se estende em direção àquilo que entendemos 
como Fórum: local em que dispersos e disparatados colocam suas vozes 
para discutir a psicanálise, seus laços e suas vizinhanças.

Uma terceira questão aberta aos próximos coordenadores diz respeito a 
como manter acesa a posição de crítica permanente, que identifique e abor-
de os problemas atuais da psicanálise. Isso implica pensar, inclusive, outras 
modalidades de transmissão, além de outras redes de pesquisa que venham 
a incluir as questões de sua época. Essa questão se reapresenta a cada ano, 
como uma busca de situar as atividades e o ensino lacaniano à altura de 
seu tempo, sem a acomodação em uma espécie de pedagogia e ao mesmo 
tempo sem a inflação demasiada de oferta de atividades.

Ainda uma quarta: no ano 2020, vivemos a pandemia de coronavírus 
e seus efeitos mundiais. Isso exigiu novas posições do psicanalista: ses-
sões online, dispositivos de acolhimento de emergências, atividades não 
presenciais, entre outros instrumentos foram e continuam sendo criados 
e aprimorados. O FCL-SP não parou; ao contrário, manteve-se muito ati-
vo, com a grande maioria de suas atividades em funcionamento. Mas esse 
novo sistema permitiu algo inesperado: as atividades online possibilitaram 
o acesso de pessoas de todos os Fóruns espalhados pelo mundo. Pessoas 
de diversos países começaram a acompanhar, ao vivo, algumas de nossas 
reuniões, seminários e módulos, além de nossos membros terem também 
acesso às atividades abertas de outros Fóruns. Mais cartéis inter-regionais e 
internacionais foram criados, as distâncias diminuíram. Se as fronteiras fo-
ram fechadas, o mundo online abriu-se e nos aproximou. Os efeitos desses 
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acontecimentos ainda serão colhidos… e a expectativa é de que essa mu-
dança permaneça, principalmente entre as atividades de trocas epistêmicas 
com Fóruns em diversas partes do mundo. Daí que cabe repensar as FC à 
luz desse “mundo novo”. O que fica igual? E o que muda? Será possível nos 
abstermos das trocas nos corredores, dos corpos reunidos durante o café, 
em que conversas paralelas dão continuidade ao que estava sendo discutido 
no auditório ao lado? Como utilizar a nova métrica virtual aliada às orienta-
ções da Escola e aos intuitos dos Fóruns?

Esses são alguns exemplos de como as FC estão em mutação constante, 
girando, dando voltas, mas não permanecendo no mesmo lugar. Promoven-
do um lugar que subverte as discursividades e atento ao risco da Revolução 
ao modo copernicano, um giro de 360º, que volta ao mesmo lugar. O jeito 
subversivo parece ser mais um movimento espiralado, pendular, retornando 
a alguns pontos, mas não do mesmo jeito. Esse é o próprio movimento de 
uma análise e o movimento da própria psicanálise.
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A clínica psicanalítica deve consistir não apenas em interrogar a aná-
lise, mas em interrogar os analistas, para que deem conta do que sua 
prática tem de arriscado, o que justifica Freud ter existido. (Lacan, 
1977/2004, p. 18)

Pensar a clínica e suas decorrências é assunto que sempre toca o analista. 
Sabemos o quanto nos movem as infinidades de temas ligados à clínica psi-
canalítica, que nos fazem passar muitas horas de nosso tempo livre a falar 
com colegas, ler ou escrever sobre implicações, ideias, limites e dificuldades 
em torno de nossa prática. A cada um de nós que se propõe coordenar uma 
rede de psicanalistas que atendem e formalizam sua clínica, abre-se um 
extenso arco de questões implícitas e explícitas estimuladas pela função. 
Falar da Rede Clínica nos 20 anos do Fórum do Campo Lacaniano de São 
Paulo (FCL-SP) nos pareceu uma ocasião interessante para partilhar o que 
nos coube acompanhar. Primeiro, percorreremos, de maneira fragmentária 
e não exaustiva, os 13 anos de Rede Clínica do FCL-SP, buscando o que se 
pôde escrever sobre a escrita e a transmissão do caso clínico nesse espaço. 
Em seguida, colocaremos as preocupações atuais e como tratamos delas, e, 
enfim, os desdobramentos que estão no horizonte próximo.

História
Tradicionalmente, a coordenação da Rede Clínica (RC) abre o ano dando o 

tom ao trabalho que será realizado. Cada proposta é feita a partir da escuta 
da problemática que concerne à transmissão do caso clínico e das soluções 
encontradas pelas diferentes formas de abordar a questão surgidas a cada 
ano. Dissonâncias e dificuldades são utilizadas como motor para darmos 
uma volta a mais, fazermos uma reflexão a mais, uma nova aposta. Foi 
assim que Ana Laura Prates, Beatriz Oliveira, Sandra Berta, Conrado Ra-
mos, Ana Paula Gianesi, Glaucia Nagem, entre outros colegas que também 
participaram dessa construção, trouxeram, em suas falas de abertura da RC, 
os princípios que os orientavam. O livro da RC, publicado em nossa Cole-
ção Laços em 2016, percorre essas falas e nos dá a dimensão do trabalho 
pretendido e realizado. Ali se encontra a preocupação de Beatriz Oliveira 
em associar e articular a pesquisa com a construção e a formalização do 
caso clínico, e estas com a formação do analista e sua transmissão. Conrado 
Ramos debruça-se sobre a construção do caso clínico, tendo como base o 
texto freudiano “Construções na análise” (Freud, 1937/2017b), diferencian-
do construção e interpretação e nos deixando uma pergunta: a construção, 
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que Freud coloca como função do analista, não é um trabalho já de orde-
nação lógica do material do analisante? Ana Paula Gianesi precisa em seu 
texto que construção e formalização não são o mesmo, mas tampouco são 
excludentes, lembrando ainda que o analista pesquisador deve “formalizar 
a experiência para transmiti-la integralmente” (Gianesi, Almeida, & Vogela-
ar, 2016, p. 36). Todos esses textos abarcam preocupações que subscreve-
mos, mas também definições, não uníssonas, sobre o que é a construção 
do caso clínico, o que formalizar significa e, ainda, quando podemos dizer 
que houve transmissão. Nesse sentido, Glaucia Nagem, dois anos atrás, 
em sua apresentação como coordenadora da RC, utiliza-se do filósofo e 
historiador de arte Didi-Huberman para dizer que não há “A” formalização, 
aprendizado retirado de seus anos de RC. Ela escreve: “desconfio quando 
esse artigo definido vem antes de qualquer afirmação, pois o que Lacan nos 
deixa de melhor foi a sua capacidade de se perguntar e perseguir portas que 
sua pesquisa lhe abria”.1 Lemos aí um “dizer que não” como interpretação 
primeira diante de qualquer ideal, incluído o de formalização, sem, contu-
do, prescindir dela. Lembramos que o título da apresentação era: “Um caso 
– algumas formalizações”.

Aqui, paramos o incompleto recorrido e, seguindo o melhor de Lacan, 
como resposta à nossa leitura das dissonâncias do momento 2019, fizemos 
perguntas. Muitas. Coloquemos algumas: em que medida o Seminário da 
RC, esse nosso encontro mensal, está a estimular e animar os participantes 
da Rede? Estimular e animar significa perguntar: o quanto as apresentações 
de casos clínicos tocam nosso fazer clínico diário? O que elas nos transmi-
tem? Elas podem trazer efeitos inesperados para a escuta clínica? Se sim, 
quais seriam e que tratamento damos a eles? Em que medida a formalização 
de um caso colabora para a acuidade clínica de um analista? A excessiva 
preocupação em formalizar um caso traria ruídos à atenção flutuante do 
analista, comprometendo sua escuta? Sim? Não? Como? Vocês reconhecem 
aí a preocupação freudiana sobre trabalhar cientificamente um caso en-
quanto este ainda não se encerrou, colocada no texto “Recomendações ao 
médico para o tratamento psicanalítico” (Freud, 1912/2017a).

Sejamos específicas em nossa preocupação: o ideal de formalização pode 
(it’s a possibility, not a certainty) trazer dificuldades para a escuta dos ana-
listas. Bom, até aí nenhuma novidade, não precisamos nos indignar, afinal 
qualquer ideal atrapalha a escuta de um analista, muitas vezes jogando-o 
para o lado da psicologia, ou seja, para o lado do discurso da ciência. Sabe-

1 Texto não publicado, cedido pela autora.
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mos que existe uma angústia ligada à vastidão existencial de um “não sei 
para onde ir, o que privilegiar na escuta”, ou ainda “o que fazer agora?”, 
que acusa o Real em jogo na experiência (e convoca manejos do analista), 
que não deveria ser tamponado por qualquer ideal. Estamos avisados disso. 
No entanto, ao contrário de um ideal de maturidade atingido no estágio 
genital, como postulava Adler, que diria respeito ao paciente, o ideal de for-
malização concerne diretamente a nós, analistas, daí a epígrafe citada. Isso 
posto, podemos dizer que Lacan trabalhava com rigor, mas não com rigidez; 
prova disso é que não precisou esperar até o Seminário 9, por exemplo, para 
falar da clínica, não é mesmo? Muito provavelmente, por tomar o ideal em 
sua função orientadora e não existencial. Podemos, então, depreender daí 
que a transmissão de um caso clínico deve visar a um saber diferente do 
saber da ciência, que prima pela exclusão dos sujeitos e pelo conhecimento 
produzido por via da reflexão consciente.

Pois bem. Voltemos, portanto, à nossa famigerada atenção flutuante, já 
que é com ela que o analista entra no jogo, uma vez que é a contrapartida 
da associação não tão livre do paciente. Freud insistiu nela em muitos tex-
tos, sabendo que seu caráter paradoxal — a inatenção na própria atenção — 
era condição da escuta que diferenciava médicos (psicólogos, por que não?) 
e analistas. Enquanto os primeiros disponibilizam seus conhecimentos para 
fazer o diagnóstico e prescrever um tratamento adequado e de adequação 
— se quisermos —, os últimos suspendem seu saber, uma das manobras do 
analista. Trata-se, então, de deixar em suspenso a atenção à realidade, ao 
sentido primeiro e óbvio, aceitando o flutuar dos significantes e seus des-
locamentos, acompanhando seus enlaces e desenlaces sintomáticos. Essa 
ideia deixaria o analista à “diz-posição” da surpresa, marca da presença do 
inconsciente e, segundo Freud, dos casos bem-sucedidos. Cito-o:

Não é bom abordar um caso cientificamente enquanto o respectivo 
tratamento não tiver sido concluído, construir a sua estrutura, inferir 
a continuidade, fazer imagens do status atual da situação de tempos 
em tempos, tal como o interesse científico o exigiria. (…) os casos 
que mais têm sucesso são aqueles em que procedemos quase sem 
intenção, nos surpreendendo com cada mudança de rumo e com que 
nos defrontamos sempre desarmados e sem preconcepções. (Freud, 
1912/2017a, p. 97)

Vejamos em que consiste o paradoxo: de um lado, Freud define a psicanálise 
como método terapêutico, método de pesquisa e teoria, ressaltando, assim, 
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que a terapêutica não se desvincula da ciência, mas que esta, a ciência, pode 
prejudicar a terapêutica, recomendando-nos, assim, suspensão de atenção e de 
nosso saber “preconcebido”. Como é de seu feitio, Lacan redobra a aposta, faz 
dançar os termos freudianos e recoloca a questão de um modo outro. Cito-o:

O que nos importa aqui é o psicanalista em sua relação com o saber 
do sujeito suposto, não secundária, mas direta. É claro que, do sa-
ber suposto, ele nada sabe. O Sq da primeira linha (da fórmula da 
transferência) nada tem a ver com os S encadeados da segunda, e 
só pode ser encontrado neles por acaso. Assinalamos esse fato para 
nele reduzir a estranheza da insistência de Freud em nos recomendar 
que abordemos cada novo caso como se tivéssemos aprendido coisa 
alguma com suas primeiras decifrações (…). O que ele tem de saber 
pode ser traçado pela mesma relação “em reserva” pela qual opera 
toda lógica digna desse nome (…). (Lacan, 1967/2003b, p. 254)

Haveria aproximação aqui entre os termos “em suspenso”, de Freud, e 
“em reserva”, de Lacan? Não podemos dizer que não. Essa foi a saída de 
Lacan para dar outros contornos ao saber: “particularmente às questões da 
totalização do saber, da suposição do saber, da articulação do saber com a 
verdade e da distinção entre saber referencial e saber textual” (Porge, 2014, 
p. 59). Esta última, a distinção entre saber referencial e textual, deveria 
nos interessar sobremaneira. O saber referencial corresponde àquele sobre 
o qual se aprende, àquele com o qual passamos nossas noites de sábado 
estudando. Já o saber textual, literal, tange ao saber inconsciente, que é 
lido em uma análise, que comporta surpresas, e cuja consideração opera 
elasticidades e articulações na maneira mesma de ler o saber referencial, 
subjetivando-o. Freud exemplifica esse duplo saber extraordinariamente:

Esta ideia [da etiologia sexual das neuroses] pela qual eu estava me 
tornando responsável de algum modo tinha se engendrado em mim. 
Foi-me transmitida por três pessoas, cuja opinião reclamava com jus-
tiça meu mais profundo respeito, o próprio Breuer, Charcot e Chro-
back (…). Esses três homens me haviam transmitido uma intelecção 
que eles próprios não possuíam (…). Mas essas três comunicações 
idênticas, que recebi sem compreender, ficaram adormecidas durante 
anos, até que um dia despertaram como um conhecimento aparente-
mente original. (Freud, 1914/1969, pp. 12-13)
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Não colocando o que aprendeu com os mestres como um ideal, Freud in-
corporou o fora do sentido — ele diz “essas três comunicações que recebi sem 
compreender” — de tal modo que a teoria pôde desaparecer como saber refe-
rencial no momento e no ato nos quais ela operou. Essa distinção de saberes 
é encarnada pelo analista, em ato, nas análises que conduz. Foi encarnada 
por Freud, ao calar-se para que as histéricas lhe ensinassem sobre suas dores. 
O saber da psicanálise envolve, então, o primeiro ato freudiano de relatar os 
casos e dar a conhecer um saber inédito, um desejo de transmissão do saber 
obtido na clínica. Mais do que uma regra técnica ou uma virtude do analista, 
a posição em reserva está no cerne de sua função, aquilo que constitui o pró-
prio objeto de transmissão, pois impõe limite ao “tudo-saber”.

Momento atual
Em cada nova gestão, os responsáveis pela RC encontram os desafios de 

seu período e buscam soluções ou ao menos delimitações dos problemas 
teórico-clínicos que estão sempre presentes em um dispositivo como esse. A 
questão da transmissão e dos atendimentos encontra na Rede um vetor que 
nos leva a alguns dos problemas cruciais da psicanálise.

O primeiro elemento que decidimos focar foi a possibilidade real de tra-
balharmos como rede, tanto entre os participantes quanto entre os coorde-
nadores e os supervisores. A clínica exige interlocução em muitos âmbitos. 
Conhecer melhor quem está a seu lado, ouvir outras formas de pensar cli-
nicamente, as hipóteses de direção do tratamento e como formalizá-las nos 
pareceu fundamental. Para isso, propusemos, junto com Samantha Abuleac, 
que divide a coordenação da RC desde o início de nosso biênio, alguns pou-
cos textos clínicos que tivessem como característica a descrição de sonhos, 
sintomas e falas do sujeito em análise, para que, em pequenos grupos, pu-
dessem surgir conversas mais soltas e também mais críticas em relação ao 
caso escrito. Interessava que houvesse multiplicidade de vozes e que todos 
se lançassem ativamente a tentar formalizar alguns movimentos em uma 
análise. Simultaneamente, ouvir as construções dos outros participantes, 
seus diferentes achados clínicos, o uso de diferentes matemas, esquemas 
e conceitos para colocar em evidência algum aspecto de uma intervenção 
trouxe consequências imediatas na dinâmica da Rede. Escutar como alguém 
fala de sua prática pode ser muito elucidativo.

Como havíamos dito, para Freud a psicanálise divide-se em três aspectos: 
tratamento, pesquisa e teoria; Lacan acrescenta que a psicanálise também 
é uma ética e um discurso. Divisões didáticas, pois que, na práxis, o caso 
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clínico as torna inseparáveis. Christian, Heloísa e Tatiana, no livro também 
indicado A construção de casos clínicos em psicanálise, sugerem:

Um caso clínico emerge de uma experiência singular de tratamen-
to, ele constitui uma versão particular do método de investigação e 
pode aspirar, finalmente, a exprimir achados e evidências em uma 
linguagem universal, por meio de narrativas, conceitos ou matemas. 
(Dunker, Ramirez, & Assadi, 2017, p. 7)

Sabemos, no entanto, da polêmica existente em torno da própria defini-
ção de caso clínico para a psicanálise. Tal polêmica pode ter suas raízes nas 
diminutas recomendações técnicas de Freud, bem como no acolhimento e 
preservação das manifestações do inconsciente nos casos que escreveu, pri-
vilegiando o estranho, os pontos de fuga, o detalhe que saía do tom, enfim, 
os fracassos. Acima de tudo, Freud transmite que o caso, antes de ser um 
exemplo, é um problema de pesquisa, deixando para o lado do analista o 
juízo íntimo quanto a seu ato de transmissão de sua prática clínica.

No entanto, poderíamos dizer que Lacan foi avesso à transmissão da clíni-
ca tal qual Freud a praticou, ou seja, por meio da publicação dos relatos de 
casos. Há quem o diga. Ora, se é verdade que Lacan nunca escreveu casos 
clínicos, também é verdade que ele não se furtou a ler, comentar e criticar 
tanto os principais casos freudianos2 quanto os dos pós-freudianos, fazendo 
caso da clínica alheia.

Ainda que se possa argumentar que a maior parte dessas investidas laca-
nianas a diversos casos localiza-se na parte inicial de sua obra, não foi sem 
elas que Lacan seguiu seus desdobramentos teóricos.

Nesse sentido, teremos que admitir que, em Lacan, um caso ou sua escri-
ta começa pela leitura. Seguimos, uma vez mais, o caminho de Lacan: em 
seu retorno a Freud, é como leitor que ele se posiciona em relação à obra 
freudiana, indo aos textos originais, em alemão, extraindo dali noções que 
passaram despercebidas, ou estavam em uma zona de sombra e impreci-
são. Ato contínuo, testemunhava essa leitura em seus seminários e textos 
escritos. Podemos dizer, então, que para Lacan a construção do caso clínico 
começa pela leitura, seja na clínica, seja em sua aposta de transmissão.

Pensando nisso, debruçamo-nos sobre o termo formalização, construção 
entre outros, e nos interessou considerar as “distinções entre leitura de casos 
clínicos, a construção de casos clínicos e a formalização de casos clínicos” 

2 “O caso Dora”, “O homem dos ratos”, “O homem dos lobos”, “O caso Schreber” e “O pequeno 
Hans”.
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(Dunker, Ramirez, & Assadi, 2017, p. 23, grifo nosso). Obviamente, esses 
três pontos se imbricam em um caso “pronto” para apresentar, já que parece 
não haver construção sem leitura e nem formalização sem construção. No 
entanto, atentamos neste primeiro tempo, se assim podemos chamá-lo, à 
leitura de casos clínicos. Lacan dá a dica mais uma vez. Ele diz: “O que é 
a clínica psicanalítica? Não é complicado. Ela tem uma base, é o que se diz 
numa psicanálise” (Lacan, 1977/2004, p. 11). Tratar o que se diz em uma 
psicanálise como caso de pesquisa, fazer caso do que se diz, essa é a aposta.

Ou seja, partindo da leitura conjunta de um caso, extrair dele, quando pos-
sível, os elementos mínimos para uma formalização, apostando, com isso, na 
elucidação de sua problemática e de sua direção. Lembremos: essa leitura é, 
acima de tudo, um exercício, um problema de pesquisa. Exercício que Lacan, 
apesar de não ter escrito casos, não se cansou de fazer nos casos freudianos, 
extraindo deles uma escrita. Todos sabemos que Freud nunca disse a Dora que 
“uma mulher é uma mãe”, mas, na leitura lacaniana do caso Dora, se essa 
extração coube como uma luva, é porque indicava a direção do tratamento, 
um pouco atrapalhada, na qual Freud se encontrava, bem como a problemática 
central do caso, ou seja, o enigma da feminilidade. É comum entre nós a “au-
tocrítica” de que Lacan lia o que estava sendo produzido em sua época, e nós, 
nós não o fazemos, ou fazemos pouco. Talvez tenha chegado a hora.

A aposta é colocar em ato um artifício que possibilite circundar o que há 
de impossível na transmissão, por meio do cruzamento do saber referencial 
— não-todo — com o que se passa na clínica. Afinal, é a constante oscilação 
entre o saber referencial, a associação livre e o saber em “reserva” que per-
mite o aparecimento dos pontos de indecibilidade tão característicos da prá-
xis psicanalítica e, muitas vezes, tão difíceis de suportar, mas sem os quais 
não se pode avançar. A leitura de um caso pode nos fazer abordar esses 
pontos pela interlocução das escutas, da multiplicidade de vozes, buscando 
dar testemunho da experiência do inconsciente na instituição.

E como “O ensino da psicanálise não se pode transmitir de um sujeito a 
outro, senão pelas vias de uma transferência de trabalho”, como diz Lacan 
(2003a) no “Ato de fundação”, pois é a transferência que possibilita escu-
tar além do saber referencial, tomamos um mesmo problema de pesquisa. 
Uma experiência compartilhada com outros a partir dos testemunhos de 
um caso comum. Os laços daí resultantes, esperávamos, seriam efeitos de 
transferência de trabalho, que poderiam matizar e impulsionar o trabalho 
da comunidade e o individual, mantendo-nos na tradição de transmissão 
pela via do caso clínico, pela via da extensão da intensão.
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O segundo elemento que nos tocou como coordenadoras da RC foi a ques-
tão dos encaminhamentos. Sabemos o quanto um encaminhamento cui-
dadoso pode facilitar a entrada em análise e como alguns equívocos, ao 
contrário, podem representar obstáculos nesse momento de busca de um 
analista. O encaminhamento quase nunca é uma mera função burocrática: 
há pessoas que já passaram por muitos processos terapêuticos ou muitas 
buscas vãs de atendimento, há casos mais complexos ou graves, há casos de 
vulnerabilidade social, entre outros. Aprender a pensar no encaminhamento 
e zelar por ele faz parte da clínica. Essa questão tornou-se ainda mais pre-
mente com a criação, em março de 2020, do Dispositivo de Acolhimento às 
Urgências Subjetivas (Daus), em resposta à pandemia da Covid-19, uma vez 
que a necessidade de realizar uma série de encaminhamentos dentro e fora 
da RC se multiplicou muito rapidamente.

O Dispositivo de Acolhimento às Urgências Subjetivas (Daus)
Fomos surpreendidos, em março de 2020, pela pandemia associada à Co-

vid-19. Diante da novidade dos atendimentos online, a RC lançou, para os 
membros do Fórum, a ideia de um dispositivo que pudesse abrir a escuta, de 
forma a chegar àqueles que talvez estivessem mais atingidos pela pandemia, 
inclusive e especialmente àqueles mais sujeitos à vulnerabilidade social. A 
proposta foi de um número reduzido de sessões gratuitas, apostando em que 
a escuta orientada pela psicanálise é capaz de produzir efeitos, ainda que 
limitados pelo tempo e por sua incidência. Sabíamos que nos depararíamos 
com casos em que seria pedida ou indicada uma análise e que teríamos como 
recebê-los em nossa RC ou encaminhá-los. Recolhemos os interessados em 
participar dessa empreitada entre os membros do FCL-SP e os participantes 
da RC. Contamos com 55 pessoas, que foram divididas em grupos de cinco, 
como uma aposta novamente na ideia de que compartilhar a experiência em 
pequenos grupos, dadas a urgência e a incerteza de quantas pessoas nos 
procurariam, poderia ser a forma mais interessante de recolher os efeitos da 
escuta e seus impasses. E quantos foram os impasses! Desde o que signi-
fica oferecer alguns poucos horários para escutar alguém até a questão da 
gratuidade, a questão do que é urgência subjetiva (agradecemos a Sandra 
Berta e a seu texto sobre o assunto, que recomendamos), de como fazer um 
encaminhamento a partir daí, a questão da transferência, da não resposta à 
demanda, do manejo possível online, enfim, questões que ainda estamos re-
colhendo e que, certamente, ainda ecoarão entre nós por muito tempo, dada 
a intensidade da experiência e das condições inéditas nas quais a vivemos.
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Ao mesmo tempo, a tarefa era a de nossa clínica de sempre: escutar a 
demanda, ouvir os significantes, relançar a questão para que o sujeito se 
localize em relação a seus ditos e seu dizer. Graças ao trabalho orientado de 
todos, recebemos e encaminhamos muitas pessoas, aprendemos um pouco 
sobre a diferença entre urgência e emergência (Guarreschi, Steinberg, & 
Pires, inédito), surpreendemo-nos com alguns fatos, trocamos com colegas 
dentro e fora dos Fóruns, com experiências nacionais e internacionais. Um 
efeito curioso, que já pudemos recolher, é o quanto essa tarefa premida pelo 
tempo evidenciou algumas questões que já vivíamos na RC e que pudemos 
trazer para o debate entre nós. No momento da escrita deste texto, estamos 
em plena vigência do dispositivo. Esperamos que vários de nós possamos, 
aos poucos, recolher o que ela foi para cada um.

Do porvir
Como foi nosso objetivo, fizemos nesses tempos parceria e contato com 

algumas pessoas que trabalham em organizações não governamentais 
(ONGs), líderes comunitários ou ainda situamos melhor quais contatos te-
mos entre os próprios membros ou participantes do FCL-SP para atingir 
uma população mais vulnerável. E conseguimos iniciar esse acesso. Logo 
percebemos o quanto ele é importante e dependente (mais uma vez) de re-
des que permitam melhores encaminhamentos. Agradecemos a parceria de 
todas as redes de pesquisa de nosso Fórum, em particular à Rede Psicanálise 
e Saúde Pública.

Nossa RC sempre teve uma vocação social, que, a partir de agora, parece-
-nos incontornável. É com alegria que vemos algumas pequenas invenções 
e novas ideias para velhos problemas sendo arejadas em tempos tão difíceis 
como esses que estamos vivendo. Seguindo a via aberta por Freud, que se 
possa sempre encontrar nas frestas do mal-estar a potência criativa e disrup-
tiva do discurso psicanalítico.
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Porque a frase, o conceito, o enredo, o verso
E, sem dúvida, sobretudo o verso 

É o que pode lançar mundos no mundo
Caetano Veloso. “Livros” (1997)1

A biblioteca do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo (FCL-SP) esteve 
aí desde o início e foi batizada em 2004 com o nome de Luiz Carlos No-
gueira, em homenagem àquele que foi um dos pilares fundadores de nosso 
Fórum. Nossa biblioteca conta com um vasto acervo de livros de psicanáli-
se, além de alguns livros de temas adjacentes à psicanálise, como filosofia. 
Entre esses livros, encontram-se as doações feitas em nome de Silvia Barile 
Alessandri (in memoriam) e de Jose Roberto Olmos (in memoriam).

Arte e literatura em sua relação com a psicanálise
Sabemos que Freud e Lacan se interessaram muito pelos temas das artes 

de modo geral, e em especial por obras de literatura clássica, de escultura 
e de pintura. Assim, ambos beberam nessas águas em inúmeras ocasiões, 
como recurso para pensar questões que se situam no cerne de nossa práxis 
psicanalítica, desde os paradoxos da repetição, a angústia, a fantasia até as 
articulações entre real, simbólico e imaginário, entre tantos outros. Trata-se 
muito mais de um empréstimo da arte à psicanálise, e não de seu contrário. 
Lacan nos revela como é a linguagem que possibilita o inconsciente, e não o 
contrário, assim como é a arte e a literatura que possibilitam a psicanálise.

Sabemos também que ambos, Freud e Lacan, liam de tudo, mas se ati-
nham especialmente a obras de arte que atravessaram gerações, talvez bus-
cando ali, e mais ainda, construindo a partir dali as consequências para a 
psicanálise. E, mais do que tudo, seus diálogos nunca se afastaram do que 
ocorria em seu entorno, a cultura, a pólis, os acontecimentos históricos, 
como referências para as questões do sujeito em sua época.

Ao pensar a arte, a literatura e o cinema como saberes que antecipam 
o que será possível em uma psicanálise, esses laços se tornam evidentes 
desde seu nascimento: Leonardo da Vinci, Michelangelo, Goethe, Sófocles, 
Dostoiévski, foram fontes nas quais Freud bebeu, assim como Lacan bebeu 
de Shakespeare e Marguerite Duras, e de tantos outros. Muitas vezes, foram 
as obras literárias as que lhes deram pistas de como seguir.

1 Livro é um álbum de estúdio do cantor, músico e compositor baiano Caetano Veloso, lança-
do em 1997. “Livros”, uma das canções que compõem esse álbum.



330
Revista Livro Zero
Fora de Série: 20 anos

Freud aponta: “Será a elas necessário, de uma parte, buscar um contato 
mais próximo com o vasto material que representa a poesia, o mito, a ima-
gem, a linguística e o folclore” (Freud, 1900, p. 40).

No Seminário 7, Lacan vai além: 

Toda arte se caracteriza por um certo modo de organização em torno 
do vazio. Não creio que seja uma fórmula vã, malgrado sua genera-
lidade, para orientar aqueles que se interessam pela elucidação dos 
problemas da arte, e penso dispor de meios para ilustrá-lo de maneira 
múltipla e muito sensível. (Lacan, 1991, p. 162)

É interessante notar que, em 1930, em meio à ascensão do nacional-socia-
lismo na Alemanha, Freud é considerado digno de uma das mais importan-
tes premiações culturais da Alemanha, o prêmio Goethe da cidade de Frank-
furt. Esse prêmio não se restringe ao campo literário, tendo sido oferecido 
a outros artistas de renome, como o cineasta sueco Ingmar Bergman (1976) 
e a dançarina e coreógrafa Pina Bausch (2008), entre outros, “dignos de 
honrar a memória de Goethe”.2 Esse reconhecimento indica as importantes 
contribuições de Freud para a arte, a cultura e a linguagem.

Já Lacan, muitas vezes considerado incompreensível, toma outro rumo: faz 
“operar” com a própria linguagem, seja escrita, seja falada, para fazer psica-
nálise em ato, causando insight no mero processo dialético entre dito e dizer, 
fala e transmissão, leitura, fala e escrita. Em seu livro Jacques Lacan and the 
adventure of insight, a autora Shoshana Felman (1987, pp. 4-5) nos convida a 
ver como a leitura dos textos de Lacan produzem, causam insight, no sentido 
de autoconhecimento, de descoberta de si mesmo: estando no campo da litera-
tura, ler Lacan modificou a própria maneira de a autora ler e escrever sobre a li-
teratura. Para ela, esse é um exemplo de como Lacan “opera” com a linguagem.

Um breve histórico das Atividades de Biblioteca do FCL-SP
Nos anos 2008-2009, durante a gestão de Beatriz Oliveira, inicia-se o que 

chamamos hoje de Atividades de Biblioteca, espaço que começou como 
uma interlocução entre cinema, literatura e psicanálise, sob a iniciativa e 
coordenação de Gonçalo Galvão, em parceria com Marco Aqueiva, da União 
Brasileira de Escritores: “(…) tentativa de causar uma reflexão que coloca 
para conversar, a partir do cinema, a psicanálise e a literatura”, como está 
escrito em nosso Boletim de 2009.

2 Para mais informações, vide o texto “Freud e o prêmio Goethe”, de Mariangela Bracco (2011).
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A partir de 2011-2012, as Atividades de Biblioteca foram designadas como 
uma das atribuições da função da tesouraria, em extensão ao cuidado para 
com a própria biblioteca, tendo então Ana Paula Pires assumido a coor-
denação dessa atividade. Seguiu-se em 2013-2014, com Marcelo Checcia, 
tesoureiro daquela gestão; depois, em 2015-2016, com Gisela Armando. Em 
2017, todavia, a coordenação passa a ser conjunta, de Lucilia Maria Abraão 
e Souza, secretária daquela Comissão de Gestão (CG), e Sheila Skitnevsky 
Finger, tesoureira. E, no ano seguinte, em 2018, Beatriz Almeida, diretora 
da GC, assume a coordenação com Rafael Daud. Já em 2019, a coordenação 
volta a ficar com a tesoureira, Lola Andrade, seguindo a mesma lógica em 
2020, com Carla Bohmer como nova tesoureira.

Em termos de nomeação e conteúdo, de 2010 a 2014 a atividade passou 
a ser denominada Diálogos da Biblioteca e promovia debates em torno do 
cinema e da literatura, e, mais especificamente, sobre livros que viraram 
filmes. Citamos alguns exemplos: As horas, Memórias póstumas de Brás 
Cubas, O retrato de Dorian Gray, Abril despedaçado, O idiota, O corpo, Me-
deia, Gritos e sussurros. Nos primeiros anos, a coordenação ficou a cargo 
de Gonçalo Galvão. Sob a coordenação de Ana Paula Pires na função de te-
soureira, como dito anteriormente, por extensão ao tratamento e cuidado da 
biblioteca, em 2012, além dos filmes, também foram promovidos debates, 
com os temas Testemunho e transmissão, com Ana Paula Pires; Significante 
e poética, com Sílmia Sobreira; O prazer do texto, com Ana Claudia Lemos; 
e A importância da antropologia, com Roberto Zular.

Em 2015, em mais uma volta, renomeada Atividades de Biblioteca e sob 
a coordenação de Gisela Armando na função de tesoureira, manteve-se o 
tema cinema, literatura e psicanálise, mas se ampliaram o campo e a con-
versa com a literatura: Maurice Blanchot, Goethe e Machado de Assis foram 
alguns autores escolhidos para esse diálogo, que contou com a contribui-
ção de Dominique Fingermann, Carlos Eduardo Frazão Meireles e Welson 
Barbato, apenas para citar alguns entre os muitos colegas que colaboraram 
com essa atividade. Em 2016, ainda sob a coordenação de Gisela Armando, 
tivemos os Saraus da Biblioteca, com incursões por James Joyce e Saussure.

Em 2017, diante do mundo colapsado por conflitos étnicos, religiosos, po-
líticos e culturais, sob a coordenação conjunta de Sheila Skitnevsky Finger 
(tesoureira) e Lucília Maria Abrahão e Souza (secretária de gestão), as Ativi-
dades de Biblioteca elegeram como eixo o tema ética, política e psicanálise, 
ponto de sustentação para a urgência de tocar questões de difícil e opaca 
espessura, com suas causas nem sempre óbvias e suas conjunturas marca-
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das pela contradição. A cada encontro, um subtema: ódios, intolerância, 
afetos, estrangeiro, verdade, tendo como convidados colegas psicanalistas 
com publicações nesses temas, respectivamente: Mauro Mendes Dias, João 
Ângelo Fantini, Vladimir Safatle, Caterina Koltai e Maria Rita Kehl. Essa 
articulação acompanhou o olhar crítico em relação aos acontecimentos no 
mundo e em nosso país, a partir do prisma de que a psicanálise não deve se 
furtar à discussão que envolve a pólis. 

Em 2018, sob a coordenação conjunta de Beatriz Almeida (diretora) e 
Rafael Daud (novo secretário), e ainda pautando-se pelo mesmo eixo ética, 
política e psicanálise, as Atividades de Biblioteca abriram sua série com 
Eliane Brum e seu documentário Eu+1: uma jornada de saúde mental na 
Amazônia, e ainda receberam Miriam Debieux para um diálogo sobre a clí-
nica psicanalítica diante da dimensão sociopolítica do sofrimento; Roberto 
Zular para uma conversa sobre poéticas e políticas da voz; Suely Rolnik 
sobre potência política da psicanálise; Joel Birman para pensar o sujeito na 
contemporaneidade; e Gilson Iannini sobre “Lacan aforismático”.

Uma volta a mais é dada nas Atividades da Biblioteca a partir do ano 
2019, com o tema “psicanálise e democracia”, coordenado por Tatiana As-
sadi, acompanhando Lola Andrade (tesoureira da gestão) em um Ciclo de 
debates: tortura e testemunho: Marcas da violência; Pólis, Estados de luto e 
os testemunhos; e Política, democracia e psicanálise.

Em 2020, sob a coordenação de Carla Bohmer (nova tesoureira da gestão), 
seria proposto um Ciclo de conversas sobre trauma, exílios, transmissão, 
acompanhada na coordenação por Luciana Guarreschi, Míriam Ximenes 
Pinho, Sandra Berta e Sheila Skitnevsky Finger. Esse ciclo de conversas se 
proporia a acolher as vozes de algumas vítimas de eventos traumáticos de 
nossa história recente, em que a diferença de cada testemunho buscaria 
cingir, na repetição de eventos de violência inominável, os traços que vi-
sam, além da denúncia, à dimensão da elaboração perante o Real — im-
possível dizer: escutaríamos sobreviventes de Hiroshima, sobreviventes do 
Holocausto, representantes do Movimento das Mães e Avós da Plaza de 
Maio e, ao final, contemplando nossa realidade brasileira e seus desafios e 
horrores, contaríamos com testemunhos de territórios periféricos do Brasil. 
Da memória à transmissão poderia ser outro nome para esses encontros. 
Lamentavelmente, a proposta desse ciclo foi interrompida em decorrência 
da pandemia de Covid-19 e suas consequências. Por ser pensada como uma 
experiência sui generis, optou-se por retomá-la em outro momento mais 
propício aos encontros presenciais.
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De forma geral, as Atividades da Biblioteca vêm apontando para a articu-
lação entre a psicanálise em intensão e a psicanálise em extensão, ali onde 
as diferentes formas de arte cingem o que há de mais singular, poderíamos 
dizer, o que há de mais humano: “A arte, a ciência e a política mudam o 
mundo, não pelo que nele discernem, mas pelo que nele indiscernem” (Ba-
diou, 1996, p. 270).

Na Proposição de 9 de outubro de 1967, Lacan (1967/2003) se dedica às 
funções do psicanalista fazendo uma importante diferenciação entre o que 
chamou de psicanálise em extensão e psicanálise em intensão.

A psicanálise em intensão compreende aquilo que está na formação do 
analista, análise pessoal, supervisão e o estudo, que, para Lacan, inclui o 
dispositivo do cartel. A psicanálise em extensão, extramuros, diz respeito 
a tudo o que está fora dos muros da psicanálise em intensão; trata, pois, 
de problemáticas que envolvem a psicanálise no que abarca o sujeito nos 
fenômenos sociais e políticos. Lacan chamou de psicanálise em extensão a 
presentificação da psicanálise no mundo.

Para fora dos muros, o diálogo entre psicanálise e arte; dentro de nossas 
Atividades da Biblioteca, há algo da intensão: intenso, tenso de uma ati-
vidade que tensiona entre a formação do analista e que permite também 
pensar a psicanálise na pólis. Falar, escutar e escrever com nossos pares na 
intensidade da formação do analista e para além dos muros.

Mas os livros que em nossa vida entraram 
São como radiação do corpo negro

Apontando para a expansão do Universo
Caetano Veloso. “Livros” (1997)
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No conto A carta roubada,2 de Edgard Allan Poe (1844), a magnificência 
se deve ao detetive Dupin, que, com seu ardil, vê o que o olho não alcança. 
Desvenda o enigma da lettre volée, carta-letra en souffrance, carta-letra não 
retirada, desviada, da letra-letra que voa, e, torcidamente, re-aparece no 
instante-lugar que um acontecimento a precede. O agente convoca um mé-
todo em sua investigação considerado inusitado e perspicaz, tomando como 
base apagar as luzes para enxergar no escuro, e, dessa maneira, a aposta é 
lançada para o encontro da missiva. 

De modo emulador, Dupin não segue os passos investigativos na busca 
do detalhe, bem como o fez Sherlock Holmes,3 com sua lógica dedutiva. Seu 
“doce ser e não ser passo” (Valéry, 2020, p. 59)4 foi conduzido pelo saber; 
mesmo sem saber que sabia, sabia que: “...Ver em detalhe seria então o 
pequeno  órganon de toda a ciência da arte” (Didi-Huberman, 2017, p. 298).

O detetive de Poe desconfiava de uma suposição de certeza e, desse feito, 
descontinuava sua vistoria tendo como consequência o desvendamento da 
charada do destino da carta-letra almejada. Foi por meio de sua dobradura, 
ou melhor, de sua dobradiça como carta-letra que ele manejou, visualmen-
te, a: “… descontinuidade do tempo em toda a sequência da história” (Didi-
-Huberman, 1998, pp. 176-177).

Tomemos os dois métodos de investigação. A bipartição de Holmes e Du-
pin demonstra como cada qual bordeou os mistérios envolvidos nos roman-
ces policiais aos quais pertenciam. Por um lado, o famoso detetive porta-
dor do cachimbo reconhecido em toda a literatura, Holmes, e, por outro, o 
pouco aparente detetive, presente em poucas obras de seu criador, Dupin. 
Holmes se utilizou da busca do detalhe para lapidar suas constantes procu-
ras; entrementes, Dupin se utilizou do método baseado no trecho, proposta 
erigida por Didi-Huberman (2017). Essa bifidia entre detalhe e trecho marca 
um percurso descontínuo desses desvendamentos.

O descomunal Sherlock estava atento a todo e qualquer detalhe em sua 
procura; a menor evidência era o ponto de maior interesse. Sua atenção 
contínua se mantinha no lugar da pequenez aparente, ou seja, paragem para 
onde seus olhos revirariam e sua condução, como uma fiada, enveredar-se-
-ia. Sem embargo, Dupin permanecia atento ao fato de que uma visibilidade 
com propósito flutuante não esperaria do visível uma solução lógica, mas 

2 The purloined letter, de 1844, novela em que o detetive Dupin aparece pela última vez nos 
escritos de Poe.
3 Um estudo em vermelho, de 1887, de Arthur Conan Doyle. Momento em que Holmes encon-
tra seu fiel companheiro, Watson.
4 Referência ao poema de Paul Valéry, “Os passos”, publicado na coletânea Feitiços (charmes), 
de 1922. A tradução utilizada é de Álvaro Faleiros e Roberto Zular (2020).
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percebia o quanto o visível dissolvia todas as lógicas. Preferiu ver com a 
visão embaçada, no escuro como dizia; em outras palavras, deixava que lhe 
visse no escuro. Como um fotógrafo cego,5 desvendar o enigma não era a fi-
nalização de seu trabalho; sobretudo, seu encanto versava sobre o processo, 
sustentando suas frases, ao final, como reticuladas e aporéticas.

Enquanto Holmes dirigia seu olhar para os compendiosos frascos, para as 
minúcias, para o menos evidente, e encontrava a certeza, Dupin arrastava 
sua invisibilidade para os filetes inquietantes, que como uma mancha ou 
uma paisagem abriam as possibilidades das aporias. Com o primeiro detetive, 
recortamos o efeito da elaboração secundária que a imagem produzia em 
seus inquéritos, um efeito definitivo e único, complementar. Allan Poe nos 
apresenta, inversamente, um investigador que faz desmoronar as coordena-
das espaciais do detalhe, na medida em que sua cegueira visível indicaria um 
momento latente, em que a figura suportaria sua potência. O traço de seu 
gesto-ato baseou-se em uma suplementaridade, em que a ausência funcionou 
como um indicador temporal. Dupin se colocou de frente para o quadro, en-
quanto Holmes estava imerso nos fios entrelaçados dos dedos da rendeira de 
Vermeer.6 Ele se deixou pintar como o aprendiz Shitao, que se confundia entre 
o traço do pincel, o pincel e sua própria mão. Da mesma forma que o pintor 
se pinta na tecitura7 de seu traço, Dupin se deixou ser interpretado em seus 
trechos na investigação. Abonou-se continuamente no paradoxo, na aproxi-
mação conclusiva, como uma antecipação do que adviria. Destarte, provoca, 
com seu método, aberturas metafóricas, metonímicas, deslocamentos e subs-
tituições, lugar em que o objeto nesse percurso funciona como um intruso, 
uma presença pictórica no sistema representativo do quadro, um objeto real.

Em seu seminário, nos anos 1960, Lacan (1964/1985) construirá sua in-
venção, a saber, o objeto a, e tratará do objeto real representado pela fun-
ção pulsátil, explosiva e estendida. Uma função que, abruptamente, surgiu 
como inesperada, produzindo distúrbio e choque no curso em que se impôs.

Objectum, do latim, significa: atirado adiante. De acordo com a etimologia 
da palavra, é o que expressa: o posto adiante. Jet (jato) e ob, prefixo que 
indica o ato de pôr diante de nós, o ato que nos confronta, o (j)ato que nos 
olha quando olhamos. Objeto intenso e parcial, e, ao mesmo tempo, objeto 

5 Referência a Evgen Bavcar, fotógrafo esloveno nascido em 1946. Cego progressivamente, 
nunca viu sequer um de seus trabalhos; conhece-os apenas pelas descrições das imagens.
6 Quadro de Johannes Vermeer A rendeira, pintado entre 1669 e 1670, lugar em que utiliza a 
percepção ótica pelo uso da câmara escura.
7 Há duas grafias possíveis para a palavra. Enquanto tecitura endereça a reunião de fios que se 
atravessam em um tear, tessitura visa ao conjunto de sons que melhor se ajustam a uma voz. 
Nesse caso, foi usada a ideia de alinhavo, de fio.   
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contraditório e denotador de sua “…fragilidade do momento de uma desfi-
guração que nos ensina, o próprio figurar” (Didi-Huberman, 2017, p. 177).

Nos rastros deixados pelos detetives, ouvEmos8 as marcas dos restos 
decalcados nas areias empoeirantes dos percursos decifratórios, em que 
uma investigação chega a seu final, com Holmes, ou que continua voando 
como carta revirada em nossas escrivaninhas seculares, com Dupin. Seja 
pelo complemento, seja pelo suplemento de seus processos investigativos, 
aprendemos com seus passos. Seja com um estilo sherlockiano-freudiano, 
seja com um estilo dupiniano-lacaniano, algo nos é transmitido por esses 
contos. Um conto contado nos conta.

No contratempo desse conto roubado, a engrenagem da repetição é estan-
cada pela ruptura proposta pelo objeto que pulula do envelope em sua mais 
rasgante intrusão. A carta-letra, bem como a letra-letra, pode nos chamar 
para que sua prática convirja com o uso do inconsciente, como Lacan trans-
mitiu arrebatado por Lol em Marguerite Duras.

No olho do redemoinho soprado pelas letras, no turbilhão do tempo a car-
ta chegará a seu destino? Em suas imagens disruptivas, furadas, reviradas, 
torcidas, um artesanato é tess(c)ido,9 e um pequeno artifício surge para fazer 
apoio alavancante, sublime na (de)formação do analista. A arte, em sua mais 
ampla acepção, evidenciada, nestas linhas, pela literatura de Valéry, Conan 
Doyle, Dupin, Duras (Lacan, 1965/2003a) e Joyce (Lacan, 1975/2003b), ou 
pela imagem pictórica de Bavcar e Vermeer, demonstra-nos seus paradoxos, 
aporias e estranhezas e nos toca, interpretando-nos em nossos nós. A arte 
n(ó)s surge como um (h)escabelo, elevação e belo, para que dos impasses 
possamos sair no passo a passo, lembrando que: “o sublime quer dizer o 
ponto mais elevado do que está embaixo” (Lacan, 1972-1974, p. 73).

O artesanato, em sua arte-ato, n(ó)s toca e esbarra na verdade em sua 
disjunção do saber. Desse feito, da arte deve-se tomar a semente para:  
“…outra coisa, quer dizer, fazer dela esse terceiro que ainda não está classi-
ficado, essa alguma coisa que se apoia na ciência, por um lado e, por outro, 
toma a arte como modelo” (Lacan, 1973-1974, aula de 9 de abril).

Logo, só sei que foi assim! As palavras repetidas de Chicó em o Auto da 
compadecida10 ressopram como nossas Outras conversas caminharam nes-

8 Referência ao poema concreto “Portas do ouver”, de Augusto de Campos, dos anos 1970. A 
junção dos significantes ouvir e ver nos serve aqui como um dirigente para a ideia de ouvir o 
invisível e ver o inaudível, traçados por Lacan em 1964 em sua conversa com Merleau Ponty.
9 Tecitura como tentativa de reunir fios que se atravessem no tear e, simultaneamente, tessi-
tura como conjunto de sons que melhor convêm a uma voz ou instrumento musical.
10 Filme O auto da compadecida (2000), baseado no texto de Ariano Suassuna e com direção 
de Guel Arraes.
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ses anos no Fórum de São Paulo. Nossas Outras conversas, uma a uma, em 
suas tramas, fissuras, ranhuras, bordaduras, furos e reviramentos, fizeram e 
desfizeram nós em (de)formações.

Só sei que foi assim!
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Beatriz Helena Martins de Almeida

1 Apresentação da Comissão de Sustentabilidade no FCL-SP, em 29 de abril de 2019.
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Dejetos
Roudinesco (1994, p. 379) nos conta, na biografia que escreveu sobre 

Lacan, o que ele teria dito em um debate no Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), em Boston, que chocou os presentes. Lacan respondia a 
uma questão sobre o interior e o exterior, e, segundo a autora, suas palavras 
foram tomadas por delirantes:

Os dejetos são a única coisa que provam que temos um interior. Os 
dejetos vêm talvez do interior, mas a característica do homem — e isso 
contrasta inteiramente com outros animais — é que ele não sabe o que 
fazer de seus dejetos… Por que ele fica tão embaraçado quando essas 
coisas são tão discretas na natureza? Claro, é verdade que cruzamos 
sempre com merda de gato, mas o gato conta como um animal do-
méstico. Mas se tomarmos os elefantes, é espantoso ver o quanto seus 
dejetos ocupam pouco espaço, quando, se pensarmos nisso, poderiam 
ser enormes. A discrição do elefante é uma curiosa coisa. A civilização 
é o dejeto, cloaca máxima. (Roudinesco, 1994, p. 379)

Nessa mesma conferência, Lacan respondeu a uma questão de Chomsky 
sobre o pensamento, dizendo:

Acreditamos pensar com nosso cérebro, quanto a mim, penso com 
meus pés. É somente aí que encontro algo de duro. Às vezes, penso 
com os subcutâneos da fronte, quando bato a cabeça, vi eletroence-
falogramas o bastante para saber que não há sombra de um pensa-
mento. (Roudinesco, 1994, p. 379) 

Roudinesco conta que Lacan provocou um verdadeiro escândalo, e que 
Chomsky o tomou por louco. É certo que Lacan não foi compreendido. 
Como analistas, estamos advertidos de que não se trata de compreender, 
mas de extrair dos ditos um dizer.

Ato e passo
Ao falar de dejetos, podemos inferir que Lacan refere-se à extração do ob-

jeto pulsional como resto e como causa. Ao passo que, quando diz “pensar 
com os pés”, marca o passo, o ato, em contraposição ao pensamento que 
cumula no sentido. Pensar com os pés não para tropeçar, nem para ficar 
com a pata presa, e, sim, na direção do ato que produz o passo.
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Lacan poderia ser um tanto extravagante, mas sabia o que estava dizendo. 
É preciso considerar que estava nos Estados Unidos, bem como o público 
com quem estava falando. Em O aturdito (Lacan, 1972/2003, p. 450), critica 
a gramática transformacional de Chomsky, ao apontar “a falha da tentativa 
‘transformacional’ de produzir lógica pelo recurso a uma estrutura profunda, 
que seria uma árvore em patamares”, referindo-se à infinitização da cadeia 
significante pela interpretação pelo simbólico, se a ela não vier se opor o Real 
como barreira. Daí a interpretação do analista ser da ordem do dizer que não, 
não há relação sexual. O ato do analista orientando ao final, ao passe. Pensar 
com os pés e savoir y faire com seus dejetos. Uma elegância.

Discurso capitalista
Como articular essa questão com o tratamento dos resíduos a-cumula-

dos pelo consumo no seio do discurso capitalista, que reduz o sujeito a 
consumidor? Qual o tratamento possível desse acúmulo que aponta para o 
colapso ambiental?

Do lado da psicanálise, tomar a questão pelo viés do discurso capitalista 
é uma entrada possível.

Barillot (2016, p. 157), sobre o discurso capitalista, diz que:

Diferentemente dos quatro outros discursos que organizam um laço 
social ali onde falta a relação entre os sexos, (…) o discurso capitalista 
(…) não organiza. Ele apenas privilegia o lugar do mais-de-gozar (…) 
como causa do desejo válido para todos. Esta causa única do desejo é 
colocada como princípio de uma economia que produz cada vez mais 
objetos e semblantes para satisfazer nossa insaciável falta-de-gozar. 
Trata-se de um discurso que manda gozar incessantemente dos obje-
tos que ele coloca à nossa disposição, prometendo-nos um gozo sem 
limite ali onde o gozo é, de fato, limitado, como a castração obriga.

Barillot (2016, p. 158) conclui dizendo que, “para operar uma saída durá-
vel do discurso capitalista, a análise deve começar por recolocar a castração 
em seu lugar (…) e conduzir o sujeito à verdade singular de seu gozo, fixa-
do em seu sintoma, gozo que não interessa ao discurso capitalista”.

Saber fazer com seu sintoma e políticas em sustentabilidade
Apesar da costura forçada entre campos heterogêneos, psicanálise e sus-

tentabilidade, problematizar o consumo e o destino de seus restos deve ser 
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questão posta no interior de qualquer associação de pessoas, inclusive nas 
associações de psicanalistas. Reduzir o consumo e eliminar rejeitos não é 
uma tarefa fácil.

Tomemos a questão pelo viés da sustentabilidade: para que um empre-
endimento humano seja considerado sustentável, é preciso que ele seja: 
ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente justo e cul-
turalmente diverso. A sustentabilidade tem por premissa ética que o uso 
sustentável dos recursos naturais deve suprir as necessidades da geração 
presente, sem afetar a possibilidade das gerações futuras de suprir as suas.

Paone (2019), em seu artigo no periódico El País, destaca que se levantou 
uma voz da geração futura, a de Greta Thunberg, jovem sueca de 15 anos, 
que tem feito mobilizações em favor do clima com repercussão internacional.

Em agosto de 2018, Greta decidiu não frequentar mais a escola até as elei-
ções gerais na Suécia, o que durou cerca de 20 dias. Seus pedidos foram que 
o governo da Suécia reduzisse as emissões de carbono, conforme o Acordo 
de Paris. Ela protestou sentada do lado de fora do Parlamento, todos os dias, 
durante o horário escolar, com uma placa: “Escola de greve para o clima”.

Após as eleições gerais, ela continuou a greve somente às sextas-feiras e 
ganhou atenção mundial, com o movimento Fridays for Future. Protestos 
semelhantes foram organizados em outros países.

Menciono algumas de suas falas recolhidas em alguns periódicos:

Sou uma garota que diz que outras pessoas estão roubando meu 
futuro e o de outros (…). Somos só crianças que protestam. Não 
deveríamos estar fazendo isso, não deveríamos ter que fazer, sentir 
que nosso futuro está ameaçado a ponto de termos que faltar às aulas 
para lutar. É um fracasso das gerações anteriores. (El País, 10 mar. 
2019)

Se eu tiver filhos (…) talvez perguntem por que vocês nada fizeram 
enquanto ainda havia tempo para agir. Vocês dizem que amam seus 
filhos acima de todo o resto. Mesmo assim estão roubando o futuro 
deles bem na frente de seus olhos. Até vocês focarem no que precisa 
ser feito, não há esperança. (Exame, 19 mar. 2019)

Temos que proteger a biosfera, os seres vivos, os oceanos, o solo e 
as florestas. Isso pode parecer ingenuidade, mas se vocês (políticos) 
tivessem feito sua lição de casa, saberiam que não temos outra esco-
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lha. Precisamos focar nas mudanças climáticas. Porque, se falharmos 
em combatê-las, todas [as] nossas conquistas e progressos não vale-
rão nada. E o que restará de legado de nossos líderes políticos será o 
maior fracasso da humanidade. (Conexão Planeta, 22 fev. 2019)

Eu não quero que vocês sejam esperançosos. Eu quero que vocês en-
trem em pânico. Eu quero que vocês sintam o medo que sinto todos 
os dias. E então eu quero que vocês ajam. Precisamos agir como se 
a nossa casa estivesse em chamas, pois ela está. (G1, 15 mar. 2019)

Se emissões precisam ser reduzidas, então precisamos nos empenhar. 
Ou seguimos em frente como civilização, ou não. (GCN, 28 abr. 2019)

A Comissão de Sustentabilidade institui-se no Fórum do Campo Lacania-
no de São Paulo (FCL-SP) em 2019, na expectativa de que suas ações pos-
sam funcionar de tal maneira que, dentro de alguns anos, possa se mostrar 
desnecessária e se dissolver. Essa é nossa aposta.

Participam da primeira Comissão de Sustentabilidade: Beatriz Helena 
Martins de Almeida, Leonardo Lopes, Maria Laura Cury Silvestre, Rodrigo 
Pacheco e Sheila Skitnevsky Finger. É nossa colaboradora Verônica Polzer, 
da empresa Polzer Ambiental.

Lituraterra
Lituraterra. Letra. Carta. Rasura. Lixo. Literatura. Terra. O passo, a pega-

da, o rastro deixado pelo objeto quando ele se vai, que faz traço, letra.
Para dizer melhor, proponho seguir a trilha deixada pela letra de Calvino 

(1990, p. 105), em As cidades invisíveis:

A cidade de Leônia refaz a si própria todos os dias: a população 
acorda todas as manhãs em lençóis frescos, lava-se com sabonetes 
recém-tirados de embalagem, veste roupões novíssimos, extrai das 
mais avançadas geladeiras latas ainda intactas, escutando as últimas 
lenga-lengas do último modelo de rádio.
Nas calçadas, envoltos em límpidos sacos plásticos, os restos da Leô-
nia de ontem aguardam a carroça do lixeiro. Não só tubos retorcidos 
de pasta de dente, lâmpadas queimadas, jornais, recipientes, mate-
riais de embalagem, mas também aquecedores, enciclopédias, pianos, 
aparelhos de jantar de porcelana: mais do que pelas coisas que todos 
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os dias são fabricadas vendidas compradas, a opulência de Leônia se 
mede pelas coisas que todos os dias são jogadas fora para dar lugar 
às novas. Tanto que se pergunta se a verdadeira paixão de Leônia é de 
fato, como dizem, o prazer das coisas novas e diferentes, e não o ato 
de expelir, de afastar de si, expurgar uma impureza recorrente. O certo 
é que os lixeiros são acolhidos como anjos e a sua tarefa de remover os 
restos da existência do dia anterior é circundada de um respeito silen-
cioso, como um rito que inspira a devoção, ou talvez apenas porque, 
uma vez que as coisas são jogadas fora, ninguém quer pensar nelas.
Ninguém se pergunta para onde os lixeiros levam os seus carrega-
mentos: para fora da cidade, sem dúvida; mas todos os anos a cidade 
se expande e os depósitos de lixo devem recuar para mais longe; a 
imponência dos tributos aumenta e os impostos elevam-se, estrati-
ficam-se, estendem-se por um perímetro mais amplo. Acrescente-se 
que, quanto mais Leônia se supera na arte de fabricar novos ma-
teriais, mais substancioso torna-se o lixo, resistindo ao tempo, às 
intempéries, à fermentação e à combustão. É uma fortaleza de re-
botalhos indestrutíveis que circunda Leônia, domina-a de todos os 
lados como uma cadeia de montanhas.
O resultado é o seguinte, quanto mais Leônia expele, mais coisas 
acumula; as escamas de seu passado se solidificam numa couraça 
impossível de se tirar; renovam-se todos os dias, a cidade conserva-
-se integralmente em sua única forma definitiva: a do lixo de ontem 
que se junta ao lixo de anteontem e de todos os dias e anos e lustros.
(…) Quanto mais cresce em altura, maior é a ameaça do desmoro-
namento: basta que um vasilhame, um pneu velho, um garrafão de 
vinho se precipitem do lado de Leônia e uma avalanche de sapatos 
desemparelhados, calendários de anos decorridos e flores secas afun-
da a cidade no passado que em vão tentava repelir, misturado com 
o das cidades limítrofes, finalmente eliminada — um cataclismo irá 
aplainar a sórdida cadeia montanhosa, cancelar qualquer vestígio de 
metrópole sempre vestida de novo.

Concluo, ainda com Calvino (1990, p. 150):

O inferno dos vivos não é algo que será; se existe, é aquele que já está 
aqui, o inferno no qual vivemos todos os dias, que formamos estando 
juntos. Existem duas maneiras de não sofrer. A primeira é fácil para 
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a maioria das pessoas: aceitar o inferno e tornar-se parte deste até o 
ponto de deixar de percebê-lo. A segunda é arriscada e exige atenção 
e aprendizagem contínuas: tentar saber reconhecer quem e o que, no 
meio do inferno, não é inferno, e preservá-lo, e abrir espaço.
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“Nos tempos do cólera”: a pandemia e o recrudescimento 
da extrema direita

São tempos difíceis, estes, da (ainda assim, alegre) comemoração dos 20 
anos do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo (FCL-SP)! As nuvens som-
brias da pandemia de Covid-19 e da ascensão da ideologia fascista escurecem 
os céus da segunda década do século XXI. Acontecimentos que acreditáva-
mos esquecidos em circunstâncias adversas do passado histórico de repente 
ressurgiram ameaçadores, como a tentativa de reatrelar o Estado à religião e 
as ameaças a cientistas e pensadores. Junto com eles, vieram a negação dos 
perigos da pandemia e os ataques ao isolamento social e a outras medidas de 
prevenção preconizadas pelos especialistas em saúde pública. Vieram tam-
bém a negação do aquecimento global e as ameaças à ecologia, provocadas 
por uma gestão dos recursos do planeta voltada exclusivamente para o cres-
cimento econômico (desigual), para a produção e a comercialização capita-
lista de mercadorias e para o desenvolvimento do mercado financeiro. Veio 
ainda a propagação (subestimada e até mesmo incentivada) das queimadas 
no Pantanal e na Amazônia. E, mais radicalmente ainda, veio a contestação 
bizarra dos mais óbvios e consagrados fatos científicos, como o de que a Terra 
é esférica, e não uma superfície plana e estática.

Os apologistas do capitalismo costumavam apontar o “inimigo” no ex-
terior: os países comunistas, islâmicos etc. Porém, seus novos “messias” 
elegem como inimigos, preferencialmente, alvos internos: os esquerdistas, a 
universidade, a ciência, os artistas, as mulheres, os homossexuais, os negros 
e os indígenas. Como disse Bolsonaro em entrevista ao programa “Câmera 
aberta”, da emissora Band: “Só vai mudar, infelizmente, no dia em que 
partir para uma guerra civil aqui dentro, e fazendo o trabalho que o regime 
militar não fez. Matando uns 30 mil (…). Se vai morrer alguns inocentes, 
tudo bem, tudo quanto é guerra morre inocente” (Bolsonaro, 2018, s. p.).

As consequências disso tudo estamos vivendo: a demolição do Sistema 
Único de Saúde (SUS), das universidades públicas, dos programas de pós-
-graduação realmente sérios, dos programas de incentivo à cultura e arte 
brasileiros, das agências e projetos de fomento à ciência nacional, das insti-
tuições jurídicas minimamente imparciais etc.

A situação é tão difícil que adversários políticos de pouco tempo atrás 
ficaram parecendo menos temíveis, ou, até mesmo (aí está outro risco), 
possíveis “aliados” eventuais contra a barbárie e um inimigo mais perigoso. 
As instituições políticas e jurídicas injustas e “parciais” (que nada têm de 
cegas) do Estado capitalista ficaram até parecendo um “mal menor” (na 
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verdade, não são) diante da ameaça de sua completa subserviência ou de-
molição: vejam-se os conflitos do governo Bolsonaro com o Supremo Tribu-
nal Federal (STF) e o Congresso (esses mesmos que avalizaram a farsa do 
impeachment de Dilma Rousseff).

Derrubados de seus postos de ministros da Saúde por conflitos com Bolsona-
ro a respeito da administração da pandemia, os médicos neoliberais conserva-
dores Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich (que recebeu o epíteto de “Teich, 
o Breve”, após ter ocupado a pasta da Saúde por período inferior a um mês) 
ficaram parecendo menos nocivos, ou, equivocadamente, até mesmo benéficos 
para a área da saúde, diante da entrega do Ministério da Saúde para Eduardo 
Pazuello (general de divisão do Exército sem qualquer formação ou experiência 
na área da saúde, que ocupa a pasta desde 16 de maio de 2020). Registre-se que 
Mandetta é um político do Democratas (DEM) acusado de fraude em licitações 
e de tráfico de influência na Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande 
(SMS-Campo Grande), contrário à legalização do aborto, opositor do programa 
“Mais Médicos” do governo Dilma, e foi deputado votante pelo impeachment 
de Dilma. E Teich é dono de empresas privadas na área da saúde.

Pior do que tudo isso foi a deterioração dos laços sociais entre os brasi-
leiros, agora divididos pela ferocidade radical que substituiu o que anterior-
mente era divergência política. Nesse caso, não ficamos muito diferentes 
de alguns outros lugares do mundo, como os Estados Unidos, onde o ódio 
se alastra como afeto habitual do antagonismo político entre os indivíduos.

Às vezes, fica parecendo que o giro discursivo (as ordenações de gozo) 
do discurso universitário, que acompanhou a ascensão e a hegemonia do 
capitalismo, retroagiu ao discurso do mestre antigo. Sabemos, porém, que 
não se trata disso: mesmo porque, se os apólogos do neoliberalismo hoje 
querem dar a impressão de estar do lado oposto ao do governo Bolsonaro, 
do nazifascismo e do retorno ao totalitarismo político que vigeu na ditadura 
militar, eles foram aliados na derrubada do governo Dilma e na instalação 
do governo Bolsonaro (ainda que não fosse este seu candidato preferido). 
É esse o caso do assim chamado “Centrão” (veja-se Wilson Witzel, por 
exemplo) e do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) (João Doria 
Junior, por exemplo): embora hoje, eventualmente, digam-se adversários de 
Bolsonaro, foram aliados na instalação de seu governo. E de modo algum se 
pode imaginar que não estejam alinhados ao projeto econômico de seu mi-
nistro da Economia neoliberal (Paulo Guedes). Nem mesmo governos que 
não poderiam ser alocados no espectro político em pontos à esquerda mais 
afastados do centro, como os do Partido dos Trabalhadores (PT) (após ser 
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eleito para o segundo mandato presidencial, Lula afirmou “sou de esquerda, 
mas meu governo não é” [Agência Estado, 2006]), foram aturados pelos 
neoliberais e pelos fascistas como competidores do jogo político: a tentativa 
foi de eliminá-los.

Reconheçamos: se, no plano ideológico, o governo Bolsonaro tem as feições 
macabras do fascismo, no plano da economia ele tem se mostrado, ao menos 
até o presente, essencialmente neoliberal. Trata-se de uma aliança bizarra 
entre o “Pai severo” do discurso do amo antigo e o “Mago do mercado” do 
discurso capitalista. É claro que isso não significa que as coisas continuarão 
desse modo; mesmo porque já surgiram os primeiros sinais de ruptura dessa 
aliança, diante da impossibilidade da mágica neoliberal para dar conta do real 
da economia sob o capitalismo: a crise econômica se aprofunda.

No meio de tanto retrocesso ao obscurantismo, nós, psicanalistas, que 
só podemos ocupar nosso campo na ausência de totalitarismo e na vigên-
cia da liberdade de pensamento, herdeiros que somos da ciência moderna 
(“o sujeito sobre quem operamos em psicanálise só pode ser o sujeito da 
ciência” [Lacan, 1966/1998a, p. 873]), sentimo-nos sobressaltados. E rea-
gimos, juntamente com o restante da população não tomada pela histeria 
fascista-religiosa: esse fenômeno de “psicologia das massas” nefasto, que 
faz parte da população brasileira assemelhar-se a uma turba de linchamento 
cegamente guiada por um “messias” desarvorado. Aliás, esse fenômeno não 
é prerrogativa dos brasileiros: desde o nazismo do Terceiro Reich o mundo 
ocidental não via, como no presente, energia tão nefasta dirigida contra 
alvos internos, elegidos como “inimigos”.

Nós, psicanalistas, junto com artistas, pensadores, militantes de direitos 
humanos, cientistas, políticos consequentes e tantos outros, saímos em de-
fesa de muitos desses alvos do ataque fascistoide: entre eles, a ciência e a 
universidade. Veja-se, apenas para termos dois exemplos: a) a Nota de re-
púdio aos ataques contra a Marcha pela Ciência (organizada pela Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência) (Frente em Defesa da Universidade 
e da Ciência; Fórum Latino-Americano de Psicanálise, Ciência e Política; 
Programa de Mestrado Profissional em Psicanálise do IP/Uerj, 2020); e b) a 
Nota de Repúdio à Nota Técnica no 11/2019 da Coordenação-Geral de Saúde 
Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde, “na denúncia do 
retrocesso científico e da precarização do atendimento em saúde mental” 
(Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo (FCL-SP); Rede de Pesquisa Psi-
canálise e Saúde Pública; Rede de Pesquisa Psicanálise e Infância; Rede de 
Pesquisa sobre as Psicoses, 2019).
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Psicanálise, ciência e universidade
Conhecemos bem as mazelas da ciência moderna e como tantas vezes ela 

se alinha ao discurso capitalista. Porém, sem Galileu, Newton, Descartes e a 
ciência, não haveria psicanálise. Tanto a ciência quanto a psicanálise foram 
causa de “golpes” no “narcisismo universal dos homens”, e, nesse aspecto, 
elas encontram um ponto comum de operação, como disse Freud, ao falar 
das descobertas de Copérnico, Darwin e da psicanálise (Freud, 1917/1995).

Contudo, sabemos que, se a psicanálise precisou da ciência para surgir na 
cena histórica, isso não significa que ela se reduza à segunda. Para emergir 
no mundo, a psicanálise teve que esperar pelo giro discursivo de um quarto 
de volta, que passou do discurso do amo ao discurso universitário e trouxe 
a ciência moderna (ainda que esta inclua também o discurso histérico).

Porém, a obra de Freud teve que propiciar novo giro discursivo de mais 
um quarto de volta, para que surgisse o discurso analítico.
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Embora precisando da “causa” da ciência para nascer (empregando aqui 
os dois sentidos que a equivocidade significante do termo “causa” possibi-
lita), a psicanálise teve que construir sua própria “causa”:

(no sentido de causalidade) a verdade tem incidência na psicanálise 
como “causa material”: “assim se deve qualificar sua originalidade 
na ciência” (Lacan, 1966/1998a, p. 890). E aí temos que incluir tanto 
o significante quanto o gozo;
(no sentido de propósito ou finalidade) a psicanálise sustenta no 
mundo a defesa do sujeito e de sua singularidade, sem se tornar 
uma adversária radical dos propósitos universalistas da ciência, que 
a fizessem recair na defesa do obscurantismo.

A psicanálise não é o “oposto” da ciência. Usando um termo empregado 
por Lacan no Seminário 17 (Lacan, 1969-1970/1992), digamos que ela é 
mais seu “avesso”. Muitas vezes, a solução para lidar com aquilo a que 
nos opomos pode ser a busca de sua destruição. Mas essa não pode ser a 
alternativa para lidar com aquilo de que somos o avesso. A destruição do 
“avesso” de um casaco destrói também seu “lado direito”. A destruição pura 
e simples da ciência conduziria ao obscurantismo, ou à pseudociência (o 
que pode ser mais grave, porque insidioso), e não a uma hegemonia da psi-
canálise e do discurso do analista (o que, de resto, é impossível, no discurso 
capitalista, posto que ela é “sua peste”).

Acredito que a expressão mais adequada para pensar as relações entre a 
psicanálise, de um lado, e o discurso universitário e a ciência (que implica 
também o discurso histérico), de outro, seja “exclusão interna”.1 Se pen-
sarmos o percurso da ciência no interior de um aro (ou elo), que expele o 
sujeito (que ela rejeita) para seu exterior (o lado externo do aro), poderemos 
conceber o surgimento de Freud no campo da neurologia e da psiquiatria do 
século XIX como um corte que deu origem a uma Banda de Moebius, arti-
culando ciência e psicanálise sem separação óbvia entre interior e exterior 
(uma formiga caminhando sobre a banda percorreria toda ela, sem separa-
ção de lados, como na imagem de Escher). Lembremos as palavras de Lacan 
(1966/1998b, p. 229): “do sujeito enfim em questão”.

1 Um uso homólogo ao empregado por Lacan, quando diz que o sujeito está “em uma exclu-
são interna a seu objeto” (Lacan, 1966/1998a, p. 875).
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Figura 1. Banda de Moebius (Escher, M. C.).

Não se inclui o sujeito destruindo-se o aro, mas, sim, procedendo-se a um corte 
e a uma nova colagem das extremidades, a partir de uma torção: uma recompo-
sição moebiana da superfície. É assim que entendo a relação entre psicanálise 
e ciência. Em lugar de afirmações como “a psicanálise não é uma ciência”, “a 
psicanálise é contra a ciência”, ou, ainda, “a psicanálise é uma anticiência”, opto 
pela interpelação de Lacan (1965, p. 249): “o que é uma ciência que inclui a psi-
canálise?”. Posicionar a psicanálise moebianamente em relação à ciência implica 
manter entre elas uma tensão dialética salutar. Ao universalismo sempre visado 
pela ciência acrescenta-se o alerta da psicanálise, apontando-lhe o “furo”, em que 
consiste o real, o sujeito e o sintoma, que não podem ser subsumidos a nenhuma 
ordenação discursiva de gozo.

E algo equivalente ocorre também nas relações entre psicanálise e uni-
versidade. Esta última é a instituição privilegiada pela ordenação social 
capitalista como encarregada da salvaguarda do patrimônio da ciência 
e dos cânones de seu bom funcionamento. Conhecemos-lhe as virtudes, 
mas também as mazelas. Sabemos que ela pode operar de modo relevan-
te, mas também caminhar na direção oposta do que podemos considerar 
uma ciência que de fato avance. Mais especificamente ainda, sabemos 
que, como instituição do capitalismo, a universidade pode tantas vezes 
colocar em ação um mecanismo “perverso” que, de modo algum, pode 
ser entendido como incoerente com o que dela espera a ordem social em 
que está inserida, ou seja, o de produzir saberes consoantes com o dis-
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curso capitalista e suas finalidades, e não uma ciência capaz de, a este, 
dirigir críticas pertinentes.

O discurso capitalista é avesso àquilo que revele sua impotência (dissimu-
lada) para acessar o lugar da verdade. Prefiro não entender o matema do 
discurso capitalista apresentado por Lacan (1972) na “Conferência na Uni-
versidade de Milão” como um quinto discurso: uma afirmação de que esse 
discurso produziu, de fato e definitivamente, a quebra da barreira de gozo; 
e que agora nos encontramos irrevogavelmente encerrados em um “fim da 
história” nefasto e inalterável, sem perspectiva diferente de futuro.

Entendo o matema da “Conferência de Milão”, antes, como um alerta sobre 
o risco de permanecermos imobilizados e passivos diante do discurso capi-
talista, sem assumirmos a condição de agentes transformadores da história, 
acreditando que ela tem o motor próprio de uma “Razão” inerente, o que, de 
resto, seria uma interpretação algo simplista da “astúcia da Razão” hegeliana.

Na medida em que a psicanálise é o “avesso” da ciência e do discurso univer-
sitário, entendo que cabe a nós, psicanalistas, sustentarmos lugares de “exterio-
ridade interior” na ciência e na universidade. Não nos cabe destruí-las (mesmo 
porque que força teríamos para isso?), nem tampouco avalizá-las de modo irrefle-
tido e ingênuo. Nossa presença na universidade deve destinar-se a produzir giros 
discursivos (“cortes”), que possibilitem, aqui e ali, de modo contingente (quando 
for possível), passar do “aro” (e da esfera) à Banda de Moebius.

Como fez Gödel com seu “teorema da incompletude”, ao demonstrar a impos-
sibilidade do “Programa de Hilbert” de reduzir toda a matemática a um sistema 
composto por um número finito de axiomas simbolicamente formulados (Ency-
clopedia of Mathematics, 2002), cabe-nos (sem a presunção de comparação com 
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os gênios, evidentemente) sempre apontar a castração do Outro e o real impos-
sível de subsumir integralmente pelo simbólico: a singularidade do sujeito, seu 
sintoma e gozo. Ou seja, prosseguir na via aberta por Freud, quando, concedendo 
à fala de suas histéricas um lugar relevante e privilegiado em sua escuta, conce-
beu o sintoma psicanalítico, dirigiu nosso foco para o sujeito do inconsciente (seu 
desejo e gozo) e criou o discurso analítico. Discurso que, de par com o discur-
so histérico, revela a impotência (no sentido lacaniano de discurso) do discurso 
universitário e de sua ciência. O que não quer dizer, registre-se, a irrelevância de 
ambos, nem que eles sejam o “inimigo” a ser aniquilado.

É claro que não estou subestimando aqui a importância essencial da escola 
de psicanálise como lugar imprescindível à sustentação da psicanálise, de 
seu sujeito e do discurso analítico. Nem poderia ser diferente, já que, além 
de integrante de uma universidade, escolhi ser membro de uma escola de 
psicanálise (EPFCL-Brasil) e de uma instituição psicanalítica (FCL-SP), sobre 
a qual estou escrevendo um texto que comemora seus 20 anos de existência 
relevante e bem-sucedida. E também não vou me estender aqui em argumen-
tos sobre a inviabilidade e a inadequação de formar psicanalistas no âmbito 
universitário, uma vez que, sobre esse assunto, existe um consenso consoli-
dado entre os psicanalistas das instituições reconhecidas como sérias e éticas.

Aliás, como sabemos, essa é uma posição que, a despeito das diferenças, 
une os psicanalistas das diferentes abordagens. Sabemos, porém, o lugar e 
a função que nossa escola (EPFCL) deve ocupar e realizar como coletivo 
orientado pelos princípios propostos por Lacan; e que se diferencia do cole-
tivo de instituições psicanalíticas de outras abordagens.

O que me moveu a escrever este texto, neste importante momento históri-
co de celebração das duas décadas de existência do FCL-SP, foi tão somente 
defender que a universidade também pode ser lugar de atuação relevante do 
psicanalista, além da escola de psicanálise. Não entendo que sejam atividades 
mutuamente exclusivas, ou que envolvam aporias insuperáveis, seja de ordem 
ética, seja a respeito de como se concebe o discurso analítico e o sujeito que ele 
visa. São, na verdade, dois âmbitos distintos, em que os psicanalistas podem 
e devem atuar para tornar a psicanálise e seu discurso presentes no mundo.

A última parte deste texto é um memorial das atividades desenvolvidas ao 
longo dos últimos 15 anos no Núcleo de Pesquisa Psicanálise e Sociedade 
(Nups) (que coordeno no Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia 
Social da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP), em uma 
colaboração consistente e contínua com o FCL-SP. Será que podemos falar em 
parceria feliz, quando sabemos que “não há relação sexual”? Não deixa de ser 
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divertido lembrar as palavras de Charcot, inúmeras vezes citadas por Freud, 
como um aforismo: “La théorie, c’est bon, mais ça n’empêche pas d’exister.”

Uma parceria de longa data: FCL-SP e Nups (PUC-SP)
A maioria dos membros da IF-EPFCL de diferentes partes do mundo que 

participaram das Diagonais Epistêmicas e de outros eventos no FCL-SP tam-
bém foi acolhida para a realização de eventos e conferências no Nups, em 
promoção conjunta com o FCL-SP. Estiveram nesses eventos: Albert Nguyên 
(2015), Anita Izcovich (2007), Beatriz Maya (2019), Bernard Nominé (2005, 
2011, 2017), Carmen Gallano (2011), Françoise Gorog (2018), Gabriel Lombar-
di (2006, 2012, 2016), Luciano Lutereau (2017), Luis Izcovich (2007), Marce-
lo Mazzuca (2010), Marc Strauss (2006), Michel Bousseyroux (2013), Pablo 
Peusner (2016, 2018), Pedro Paulo Arévalo (2015), Rithée Cevasco (2014) e 
Sidi Askofaré (2009). Mas também diversos membros da IF-EPFCL de outras 
partes do Brasil, além de membros do próprio FCL-SP, participaram de eventos 
e conferências na PUC-SP: Ana Laura Prates (2014, 2015, 2016, 2017, 2018), 
Antonio Quinet (2007, 2014, 2015, 2016, 2019), Beatriz de Almeida (2007), 
Beatriz de Oliveira (2017), Christian Dunker (2005, 2009, 2011), Clarissa  
Metzger (2019), Conrado Ramos (2015), Dominique Fingermann (2013), Gilberto 
Gobbato (2005), Ingrid Figueiredo (2014), Leonardo Lopes (2014, 2015), Leo-
nardo Zanelli Pereti (2014), Luis Achilles Furtado (2017), Maria Helena Mar-
tinho (2018), Rodrigo Pinto Pacheco (2018), Ronaldo Torres (2015), Sandra 
Berta (2015), Sheila Abramovitch (2019) e Tatiana Assadi (2019).

Outra parceria entre as duas instituições deu-se com a participação de 
membros do FCL-SP nas disciplinas de pós-graduação e reuniões de pes-
quisa patrocinadas pelo Nups na PUC-SP. Dois deles colaboraram efetiva-
mente na organização e na realização dessas atividades, durante intervalos 
significativos de tempo, e vieram a integrar o Nups como pesquisadores 
registrados no Diretório do CNPq (Conrado Ramos e Luis Guilherme Mola).

Um fluxo benéfico de psicanalistas transitando entre as duas instituições 
tem sido uma forma de intercâmbio importante. De um lado, vários douto-
randos e mestrandos do Nups têm buscado o FCL-SP, durante ou após sua 
titulação, para participar das atividades das Formações Clínicas e das Redes 
de Pesquisa. Alguns deles vieram, inclusive, a se tornar membros efetivos 
(Brendali Dias, Ingrid Figueiredo, Leonardo Lopes, Leonardo Zanelli Pereti e 
Maria Claudia Formigoni). De outro, membros do FCL-SP buscaram o Nups 
para realizar a pós-graduação ou participar como ouvintes de suas ativida-
des (Michele Donizete Borges e Carla Bohmer).
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Em 2020, ex-orientandos(as), uma atual orientanda e um ouvinte do Nups, 
juntamente com outros psicanalistas, criaram o Fórum ABC Paulista (em for-
mação). Três deles participam da 1a Comissão de Gestão (Leonardo Zanelli 
Pereti, Natália Trinca e Renan Zucato), e outros três fazem parte do corpo 
de membros (Brendali Dias, Isaías Gonçalves Ferreira e Mauricio Hermann).

Membros da IF-EPFCL de outros estados e do FCL-SP realizaram seus 
pós-doutorados no Nups: Antonio Quinet, Conrado Ramos e Leandro Alves 
Rodrigues dos Santos.

Orientandos(as) do Nups realizaram o doutorado sanduíche no exterior, 
com bolsa Capes, coorientadas por colegas membros da IF-EPFCL de ou-
tros países: Stella Guimarães Ferraretto, em 2009, com coorientação de Sidi 
Askofaré (Fórum França); Anderson Schirmer, em 2014, com coorientação 
de Rithée Cevasco (Fórum Barcelona); e Ingrid Figueiredo, em 2017, tam-
bém com coorientação de Rithée Cevasco.

Uma colaboração importante iniciou-se com a criação da Rede de Pesqui-
sa Psicanálise e Saúde Pública do FCL-SP (RPPSP-FCLSP), em 2012, funda-
da por Ana Laura Prates, Maria Lívia Moretto, Sandra Berta, Silvana Pessoa, 
Raul Albino Pacheco Filho e Rodrigo Pinto Pacheco. A Rede já iniciou suas 
atividades com uma parceria estabelecida com o Nups para a realização 
conjunta de atividades e troca epistêmica.2 E isso passou a ocorrer efeti-
vamente, com membros do Nups participando das atividades da Rede e, 
simetricamente, membros da Rede participando das atividades do Nups. 
Destaque-se a participação de três orientandos(as) do Nups na execução do 
projeto de cooperação técnica que a Rede ofereceu para o Hospital de Custó-
dia e Tratamento Psiquiátrico II de Franco da Rocha (atendimento psicana-
lítico de pacientes e assessoria às equipes de profissionais do hospital), nos 
anos 2017 a 2019: um doutorando, Leonardo Lopes, participou da equipe 
coordenadora do projeto, com Rodrigo Pinto Pacheco e comigo. Destaque-se 
também a participação de meus(minhas) supervisionandos(as) da graduação 
na PUC-SP, em atendimentos a pacientes do Centro de Saúde-Escola “Geraldo 
de Paula Souza”, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São 
Paulo (USP), para o qual a RPPSP-FCLSP oferece supervisão clínico-institu-
cional desde 2017, a partir de um Termo de Cooperação Técnica coordenado 
por mim e Rodrigo Pinto Pacheco.

Uma experiência importante, que resultou na criação do Fórum Belém, teve 
origem no convite que um mestrando meu do Nups (Alan Braga de Paula) 

2 Da mesma forma, a RPPSP-FCLSP também mantém parceria com o Laboratório de Pesquisa 
Psicanálise, Saúde e Instituição (Labpsi), que Maria Lívia Tourinho Moretto coordena no Insti-
tuto de Psicologia da USP.
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me fez para criar um grupo de estudos de psicanálise na cidade de Belém. 
Como resultado de uma conversa com Ana Laura Prates, então diretora da 
EPFCL-Brasil, fizemos uma contraproposta a Alan, de formação de um grupo 
interessado em criar um Fórum do Campo Lacaniano na cidade de Belém. Ele 
aceitou e constituiu o grupo inicial, que participou do I Ciclo de Seminários da 
EPFCL-Brasil em Belém, planejado conjuntamente por Ana Laura e por mim. 
Colegas da EPFCL-Brasil de vários estados foram convidados a realizar ativi-
dades mensais em Belém durante o ano 2011. Isso se repetiu no ano seguinte 
e, em 2012, estava constituído o Fórum Belém, que, na sequência, passou da 
condição de Fórum em Formação para sua instituição definitiva.

De 2009 a 2015, o Nups editou A Peste: Revista de Psicanálise e Socieda-
de e Filosofia, em parceria com o Laboratório de Teoria Social, Filosofia e 
Psicanálise (Latesfip) e o Departamento de Filosofia da USP. Vários colegas 
da IF-EPFCL, do Brasil e de outros países foram convidados a participar do 
projeto, ou como editores associados, ou como editores convidados para nú-
meros especiais, ou ainda como membros do Conselho Editorial-Científico: 
Ana Laura Prates, Antonio Quinet, Christian Dunker, Conrado Ramos, Do-
minique Fingermann, Gabriel Lombardi, Luis Guilherme Mola, Sidi Askofa-
ré e Sonia Alberti. Todos os números da revista contaram com vários artigos 
de colegas da IF-EPFCL, do Brasil e do exterior.

É importante lembrar ainda a valiosa participação de colegas do FCL-SP 
e da EPFCL-Brasil nas bancas de mestrado e doutorado do Nups, cujos tra-
balhos passaram a contar com uma arguição de qualidade, fundamentada 
no rigor nas obras de Freud e Lacan. Diversos colegas trouxeram sua contri-
buição para essa atividade acadêmica decisiva: Ana Laura Prates, Ana Paula 
Gianesi, Antonio Quinet, Clarissa Metzger, Conrado Ramos, Ivan Estevão, 
Leandro Alves dos Santos, Luis Guilherme Mola, Maria Helena Martinho, 
Maria Lívia Moretto, Paulo Rona, Ronaldo Torres, Sandra Berta, Sheila Abra-
movitch, Sonia Alberti, Sonia Borges, Tatiana Assadi e Vera Iaconelli.

Um último registro deve ser feito em relação à presença extensa e substan-
tiva dos livros e artigos de colegas da IF-EPFCL (do exterior, de São Paulo e 
de outros estados) nas bibliografias das disciplinas ministradas e das teses 
e dissertações realizadas no Nups. Isso tem contribuído para uma formação 
qualificada dos(as) orientandos(as) do Núcleo.

Quando atentou para seus primeiros esquecimentos, apelou para um 
recurso que tinha ouvido de um dos seus professores na Escola de Me-
dicina: “Quem não tem memória, faz uma de papel. (Márquez, 1985)
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Rodrigo Pinto Pacheco

•

Os Fóruns do Campo Lacaniano: 
o psicanalista na pólis, 
a cidade dos discursos
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“A política não se situa no polo oposto ao de nossa vida. Desejemos ou 
não, ela permeia nossa existência, insinuando-se nos espaços mais íntimos.” 
Essa frase, de Angela Davis, escancara algo daquilo que é estrutural do 
sujeito diante do laço social e em sua relação com a pólis. Somos um ani-
mal político! As questões referentes a como governar as vidas na cidade 
atravessaram e atravessam as diferentes épocas de nossa história de modo 
fundamental. Colocado por Freud como um de seus impossíveis, o governar 
foi retomado no Campo Lacaniano pela formalização dos discursos.

Falar no que é relativo ao impossível pela via do estrutural, entretanto, 
não significa, em hipótese alguma, marcar um recuo do psicanalista diante 
de qualquer impossível. Pois, se fosse assim, poderia retroceder também o 
psicanalista no próprio impossível do psicanalisar. Sabemos, inclusive — 
pela própria formalização do fim de análise trazida por Lacan e pelos avan-
ços que ele trouxe a essa questão central dentro de nossa Escola —, que 
certa posição diante da impossibilidade estrutural pode levar o sujeito a 
uma saída cínica em seu final.

Em face do mal-estar na civilização e do impossível dos discursos de mes-
tria, Lacan propõe aos psicanalistas “dispersos disparatados”, um a um, um 
laço possível em uma escola de psicanálise. Laço esse que se pretende como 
alternativa ao cinismo diante do desamparo estrutural e do real, fundado em 
uma lógica coletiva, e não em uma psicologia de massas. Agora, quando e 
como deve um coletivo de “dispersos disparatados” se posicionar em face 
de questões fundamentais na e da pólis?

Tal como a estrutura topológica do inconsciente, uma Escola e seus Fó-
runs também marcam sua extraterritorialidade na pólis. No atravessamento 
dos discursos nas cidades, o psicanalista não consegue e não pode ficar 
alheio: não totalmente dentro, mas também não fora; moebiano. Cada ana-
lista deve ter sua posição singular e particular, mas não isolado somente. 
Sempre que um discurso totalitário for na direção de um apagamento do 
sujeito — sujeito esse responsável por suas escolhas e que deve saber, mes-
mo que por uma verdade mentirosa, da dor e da delícia de ser o que é — 
podem os Fóruns do Campo Lacaniano se pronunciar como um coletivo. 
Parece-me, inclusive, que um Fórum, em sua relação com a Escola, pode ser 
um lugar privilegiado da inserção do discurso do psicanalista na pólis diante 
do atravessamento de certos discursos de dominação totalitários. Os Fóruns 
podem ser um lugar privilegiado que coloca em ato a solidariedade entre 
os discursos do avesso da dominação, ou seja, o discurso do psicanalista 
e também o discurso da histérica como sujeito que reivindica sua posição 
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própria no laço e se move contra certos discursos do mestre, do universi-
tário ou do capitalista, que o tentam apreender e que, entre outras coisas, 
tratam-no como objeto, na busca de fazer triunfar não somente a religião, 
mas também o racismo, a misoginia, a homofobia, a exploração econômica 
ou qualquer forma de segregação. Lugar que tem uma direção, a partir da 
ética do desejo, de uma política do sintoma, da falta, do real. Como diz La-
can (1967/2008, p. 350) no Seminário 14: a lógica do fantasma: “O incons-
ciente é a política!”. Aliás, fica aqui a pergunta do porquê pode o analista 
tomar o discurso histérico, também avesso ao discurso da dominação, como 
parceiro dentro das quatro paredes de seu consultório, e não pode fazê-lo 
na pólis. Em seus seminários, não era por meio desse discurso, do lugar de 
analisante, que Lacan dava fala à sua voz?

Os Fóruns, e não à toa o nome, podem permitir, parece-me, que o discurso 
do psicanalista possa ser pronunciado para além do caricatural “silêncio 
do analista”, silêncio esse que é central em nossa clínica, mas que pode 
se confundir, na pólis, com abstenção. Podendo funcionar como anteparos 
diante da Escola, os Fóruns nos possibilitam a não nos abstermos ou nos 
silenciarmos quando certo discurso de mestria atropela de maneira totalitá-
ria os direitos do cidadão. A regulação do gozo no laço social é inevitável, 
sabemos. Mas entendo que nós, psicanalistas, em nossa lógica coletiva, de-
vemos marcar os limites entre os modos distintos de tentativas de regulação 
e ordenamento do gozo, utilizando os significantes que nos cabem e nos 
posicionando em face da sociedade quando essas bordas ultrapassam certa 
ética, que nos é fundamental e que chamamos de ética do desejo.

Logicamente, sabemos que o sujeito do inconsciente não coincide, de forma 
alguma, com o cidadão de direitos. Nós, psicanalistas, estamos mais do que 
advertidos quanto a isso, inclusive produzindo extenso e denso material em 
nossas redes de pesquisas, seminários ou artigos de nossos Fóruns e Escola. 
Devemos, aliás, pronunciar-nos também quanto a isso. Não podemos negar, 
entretanto, que o sujeito que reivindica seus direitos seja nosso parceiro rumo 
a um laço que possa ir em uma direção subversiva em relação ao Outro. 
Como poder se pronunciar a partir do discurso do psicanalista na pólis sem, 
todavia, deixar de tomar como parceiros esses sujeitos que reivindicam seu 
lugar perante os discursos de mestria totalitários? Responder a essa questão 
não parece ser algo simples, mas não podemos deixá-la de lado.

O mundo caminhou na direção de uma formação social e no regimento 
de suas leis a partir do que consideramos hoje o Estado democrático de di-
reito. Estado, já que marca a regulamentação social e a governança baseado 
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em um discurso do mestre, inevitavelmente. Mas não qualquer discurso do 
mestre. Um discurso que garante aquilo que denominamos universalidade. 
Uma universalidade que deve existir não para supostamente “massificar” 
os sujeitos e tratá-los como boiada, como dizem alguns. Mas, ao contrário, 
para que a universalidade dos direitos garanta a qualquer sujeito em seus la-
ços as possibilidades das diferenças radicais na singularidade da existência.

Entendo que, assim como não podemos equivaler formas distintas de Es-
tado, também não podemos fazê-lo com as distintas formas de democracia. 
Nesse sentido, parece-me que uma democracia que caminhe cada vez mais 
para se tornar menos representativa e mais participativa vai na mesma di-
reção que temos como psicanalistas, rumo a um sujeito que possa cada vez 
mais se dar conta de sua alienação, que lhe é estrutural, e se responsabilizar 
por suas escolhas possíveis perante impossível, também estrutural. Uma 
democracia mais participativa pode possibilitar uma maior descentralização 
do poder sobre as decisões e escolhas do rumo que o ser humano tomará no 
laço social e na construção do mundo que quer para si, convocando a socie-
dade civil a se posicionar com os instrumentos políticos, como referendos, 
plebiscitos, orçamentos participativos, ou a escolher sua reforma política. 
Descentralização essa, aliás, que está na base do Estado democrático de 
direito e de outro de seus princípios e diretrizes, a participação social. Prin-
cípios e diretrizes de um Estado democrático de direito que parecem poder 
se tornar parceiros da própria política, que está no princípio da psicanálise, 
como causa, como o que causa o sujeito, e à sua diretriz, em relação ao que 
compreendemos como a direção da cura em uma análise. Certamente, uma 
democracia mais participativa tem seus limites práticos. Dá mais trabalho e 
pode ser mais lenta. Mas como garantir uma verdadeira representatividade 
dos congressos argentino e brasileiro, para tomar aqui exemplos, consti-
tuídos essencialmente por homens brancos, misóginos e da elite social e 
econômica para decidirem sobre as leis do aborto?

Em nossos Fóruns e Escola, nunca recuamos em relação aos dispositivos, 
se é que posso chamá-los assim, que exaltam as decisões tomadas pelo 
coletivo de modo mais participativo. Vide nossas demoradas e importantes 
assembleias, nos níveis locais, nacionais ou internacional, como também 
as distribuições das diversas funções de nossos Fóruns e Escola em comis-
sões e colegiados. Nossa direção, quanto a isso, parece bem clara. Por que 
deveríamos, então, eximir-nos de discutir questões mais amplas da política 
na pólis em nossos Fóruns orientados pela Escola e nos posicionarmos em 
relação a isso se nem Freud, nem Lacan o fizeram?
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Em nosso planeta, de forma geral, mas mais especificamente nas peri-
ferias do capitalismo, como na América Latina, os representantes dos três 
Poderes, em sua grande maioria, representam mais o capital que financiou 
suas campanhas do que a população que dirigiu seu voto ali onde se achou 
representada. Os donos do capital, cada vez mais concentrado nas mãos de 
poucos, como demonstram pesquisas recentes de economistas e cientistas 
sociais, como Thomas Piketty, aperfeiçoam-se nos modos de centralizar, 
dominar e alienar a população, já alienada em sua estrutura inconsciente. 
Capital esse supostamente acéfalo e desencarnado, em um pan-óptico que 
dificulta aquele que devia estar no centro da pólis, o cidadão, em identifi-
car as forças em jogo que o determinam. Sem mais um rei absolutista ou 
a encarnação do dono da fábrica, fica difícil saber contra quem se revoltar. 
Mas há de haver alguém para se cortar a cabeça! O assassinato covarde de 
Marielle Franco, nossa Angela Davis, está aí para provar isso. E haverá um 
novo salvador da pátria para os cínicos alienados de plantão, agora já sem 
os limites claros do território de um Estado-nação, para se tornar um herói!

No Brasil, claramente, desde ao menos o ano 2016 para cá, vivemos uma 
drástica queda do Estado democrático de direito. Nossos representantes do 
Poder Judiciário, policial e militar ganharam status de heróis nacionais, em 
uma parceria cruel e desleal com nossa mídia representante dos poderes do 
capital. Ressaltaram-se da autorregulação dos três Poderes, tal como o Um 
total e absoluto. Como sabemos, porém, o mal-estar só aumentou nesses úl-
timos tempos. Com diria Caetano Veloso, “alguma coisa está fora da ordem, 
fora da Nova Ordem Mundial”, mesmo após a queda do Muro de Berlim e 
da dissolução da antiga URSS. O totalitarismo do Estado centralizado e a-na-
cional do capital desterritorializado e acéfalo não trouxe mais bem-estar do 
que o Estado socialista totalitário stalinista, se pensarmos na felicidade de 
todos os cidadãos das pólis.

Em nossos Fóruns locais brasileiros e na Federação de nossa zona, contu-
do, não temos tomado uma posição absenteísta perante tantas arbitrarieda-
des, no que se refere à queda do Estado democrático de direito. Temos nos 
manifestado por meio de muitas notas de repúdio em relação a tais questões 
na pólis. Muito se fala e critica da possibilidade de um excesso dessas notas 
circulando nas redes sociais e de como poderíamos criar em uma situa-
ção semelhante, se assim também fizéssemos em nossos Fóruns. Quando 
publicar um manifesto ou um nota? Sobre qual assunto? Quais critérios 
envolvidos? Confesso que também não sei. E talvez goste disso. Talvez uma 
resposta possível seja: escreva e publique quando assim esse coletivo qui-
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ser, nas trombadas e quicadas daquilo que fundamenta os princípios de 
nossa Carta da IF, nos trancos e barrancos de nossas comissões e colegiados, 
que não deixam de se fundamentar na democracia, na descentralização, na 
solidariedade, na participação, na escuta de seus membros.

Fato é que escrevemos algumas delas durante esses últimos anos. Algu-
mas delas: nota contra as ações da prefeitura e da polícia de São Paulo na 
Cracolândia no centro urbano da cidade contra os usuários de crack (26 de 
maio de 2017); nota contra a Lei no 13.438/2017, que visa a tornar obrigatória 
a aplicação de um instrumento para detecção de risco precoce para o desen-
volvimento psíquico a toda criança até 18 meses de vida (1o de outubro de 
2017); nota à decisão judicial que promove a liberação de terapias de “rever-
são sexual”; nota à proposta de alterações na política de saúde mental, que 
mira interesses privatistas; nota contra a execução covarde de Marielle Franco 
(17 de março de 2018); nota contra os atos do Estado dos Estados Unidos em 
relação às crianças imigrantes (junho de 2018); nota à outra proposta contra 
o Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro, que visa a acabar com o acesso 
universal à saúde, diminuir a participação social e defender os interesses dos 
planos privados de saúde. Vale lembrar também de manifestos assinados em 
conjunto com outros coletivos, instituições e associações.

E não apenas por notas de repúdio ou manifestos temos nos pronunciado. 
Nossas articulações têm ido mais além, como demonstram, por exemplo, a 
roda de conversa que promovemos no Fórum do Campo Lacaniano de São 
Paulo (FCL-SP) sobre o tema “A criança como sintoma da violência de Esta-
do”, em uma sequência absurda de assassinatos infantis nas favelas do Rio 
de Janeiro após a invasão do Exército nesses “campos de batalha”; ou ain-
da tantas outras atividades de psicanalistas de nossos Fóruns em diversas 
parcerias, tal como nas muitas lives a que pudemos assistir nesse “se virar” 
emergente, que convoca também os psicanalistas a pensar na transmissão 
de seu discurso durante esses difíceis tempos de pandemia.

Coincidentemente, marcamos o último encontro presencial realizado de 
nossa Escola e Internacional dos Fóruns em Barcelona, em 2018, que come-
mora seus 20 anos de existência, na semana do dia 11 de setembro daquele 
ano. Essa data, para além da queda das Torres Gêmeas no ano 2001, que 
pode ser considerada um marco histórico que escancara a falácia do término 
do mal-estar na civilização após a queda do regime socialista e a suposta 
superioridade do regime capitalista, também marca a tomada da Casa de la 
Moneda por Pinochet. Remete-se também a invasão do rei Felipe V e suas 
tropas à Catalunha, em 1714, no local daquele nosso Encontro Internacio-
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nal, momento tão esperado por nós, membros, para celebrar nossos laços 
e compartilhar nossas pesquisas e trabalho. Andando pelas calles de Barce-
lona, liam-se nas bandeiras da Catalunha, colocadas em muitas janelas, as 
palavras “liberdade e democracia!”. Independentemente da posição de cada 
um sobre as questões separatistas territoriais e étnicas, o que quero ressaltar 
aqui é que a lembrança das adversidades históricas e a tomada de posição 
diante delas por meio da palavra, do ato e da interpretação devem nos servir 
para forjar a resistência e preparar um caminho que vai do luto à luta! Luta 
por certa ética e política! Luta que marca a lembrança de um sofrimento não 
esquecido perante as repetições das barbaridades cometidas na história de 
modo cíclico, ao menos até hoje, mas que insistimos em combater, tal como 
me mostrou, naquela minha passagem por aquela cidade, a emocionante 
e angustiante exposição temporária das esculturas e instalações de Kader 
Attia, na Fundação Joan Miró, em Barcelona.

Referência
Lacan, J. (2008). O seminário, livro 14: a lógica do fantasma. Edição não co-

mercial exclusiva para os membros do Centro de Estudos Freudianos do 
Recife (CEF). (Trabalho original publicado em 1966-1967)
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O que é memória, o que é história e o que é saudade? As três se unem ou 
se fundem, ou serão coisas distintas?

Qual a relação entre o passado e a memória? Memória é história? Talvez o 
caminho para dizer disso seja o tempo, tempo do vivido, tempo do aconte-
cimento e tempo da saudade.

Batidas na porta da frente
É o tempo
Eu bebo um pouquinho pra ter
Argumento
(Blanc & Bastos, 1998)

O tempo é tecido de histórias e memórias de um e por alguns que resolveram 
contar histórias de memórias dos que aqui conosco estiveram em laços de trabalho 
e amizade. Lembranças individuais que tecem a história do coletivo. Uma lembran-
ça, várias lembranças de um tempo que passou, de um tempo que já foi presente.

E quando eu tiver saído
Para fora do teu círculo
Tempo, tempo, tempo, tempo
Não serei nem terás sido
Tempo, tempo, tempo, tempo
(Veloso, 1979)

O texto recortado e costurado pelas lembranças de cada um que vai dizer 
de um outro. Extrair da memória para virar história.

Pessoas que aqui estiveram pelo tempo que lhes foi possível, tempo pre-
cioso, talvez pouco tempo.

Como é próprio do tempo de cada um, contribuíram em seu tempo para a 
criação e a solidificação do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo (FCL-
-SP) ao longo desses 20 anos: Luiz Carlos Nogueira, Silvia Barile Alessan-
dri, Stella Ferraretto e Beatriz Cauduro Cruz Gutierra.

Ainda assim acredito
Ser possível reunirmo-nos
Tempo, tempo, tempo, tempo
Num outro nível de vínculo
Tempo, tempo, tempo, tempo
(Veloso, 1979)
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Sobre Luiz Carlos Nogueira, a voz é dada a Maria Lúcia Araújo:

Luiz Carlos Nogueira, um dos precursores da psicanálise lacaniana 
no Brasil, faleceu no dia 15 de outubro de 2003.
O convite de Carla Bohmer para escrever uma pequena homenagem 
— àquele que teve presença fundamental em minha formação analí-
tica — foi uma honra e me emocionou.
Desse convite, emergiu uma memória que o sofrimento causado por sua 
perda repentina nunca conseguiu apagar, mas também trouxe lembranças 
tocantes, tais como o convívio com ele nas supervisões, nos seus seminá-
rios, nos congressos, enfim nas transmissões da psicanálise.
Luiz Carlos, que com o seu estilo generoso, elegante e, por que não 
dizer, amoroso, me ensinou o valor que tinha a dignidade e a ética, 
na psicanálise e na vida.
Ainda, rebuscando em minhas memórias encontrei duas frases que 
ele sempre dizia quando estava proferindo o Seminário sobre a trans-
ferência: “O amor deve nos inspirar, não nos fazer sofrer” ou “O ana-
lista precisa se preparar para atender, fazer supervisão, análise, estu-
dar a teoria, mas na hora do jogo é o jogo”.
Gratidão é o que sinto por você, Luiz Carlos! Você faz falta! (Araújo, 
2004, grifo nosso)

Silvia Barile Alessandri foi lembrada por Maruzânia Soares Dias:

Silvia Maria Barile Alessandri, casada com Ivan Alessandri, três filhas 
(Lílian, Sandra e Andréia), nossa querida e saudosa colega, deixou mar-
cas em nosso Fórum e em nossas vidas. Gentil, delicada nas palavras e 
comprometida com a transmissão da psicanálise, ela se fazia presente em 
nossos encontros, reuniões e assembleias. Lutou pela vida ao descobrir 
que estava com câncer e se ausentou de nossas atividades por algum tem-
po, mas retornou logo que sentiu novas forças. Nesse período falava de 
seus planos, estava feliz e, generosamente, oferecia ajuda, especialmente 
teórica, a quem precisasse. Foi um curto tempo esse, entre a alegria de 
seu retorno e a triste notícia de seu falecimento em julho de 2011. Mas, 
como disse o filósofo e sábio Ibin al Arabi (1165-1240), “não há separa-
ção para aqueles que compartilham um coração”. Nossa gratidão à Silvia 
pelos laços construídos. Ela nos deixou também outros legados: sua tese 
de doutorado “Um estudo psicanalítico acerca do suicídio por meio de 
Sylvia Plath” (PUC-SP, 2008) e também a doação de diversos livros para a 
Biblioteca de nosso Fórum. (Dias, 2020)
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Stella Ferraretto vira constelação nas mãos de Heloísa Ramirez e 
Tatiana Assadi:

Hoje Stella brilha em outra constelação, uma ausência que se pre-
sentifica pela lembrança doce da mulher forte, determinada, plena 
de luz e bem-querer cujo pendor foi espalhar alegria e ser amada por 
onde quer que passasse. Nós a conhecemos na antiga Rede de Psicos-
somática, do FCL-SP, aonde chegou e mostrou, para quem quisesse 
ver, sua dedicação, seu caráter ético e a seriedade com que pensava 
e desenvolvia seu trabalho. Deixou sua marca. Mas o que realmente 
impressionou e tocou nossos corações foi, apesar de todo o seu so-
frimento, a vontade de viver e seu espírito de luta para permanecer 
entre nós, como estrela luz que ainda brilha em nossos corações!
Stella, nome que marca seu gesto e seu ato. A palavra desejo advém 
do latim de-siderio, significando a fixação atenta às estrelas. Deside-
rare em intensificação pelo prefixo de e composta pelo astro que bri-
lha. Seguir o desejo é seguir a estrela, ser orientado por ela. Stella se 
orientou pelo seu desejo e nós pudemos constatar seu passo a passo. 
(Ramirez & Assadi, 2020)

A mim, coube cantar Beatriz, Beatriz Cauduro Cruz Gutierra, Beatriz filha, 
Beatriz mulher, Beatriz mãe, Beatriz psicanalista, Beatriz amiga. Beatriz é música:

Será que ela é moça
Será que ela é triste
Será que é o contrário…
(Buarque & Lobo, 1983)

Sorriso contagiante, olhos expressivos, fala cirúrgica e precisa, trilhou sua 
vida profissional como poucos, brilhou no seu consultório e abrilhantou o 
nosso Fórum com sua trajetória e transmissão da psicanálise.

Sim, me leva sempre, Beatriz
Me ensina a não andar com os pés no chão
Para sempre é sempre por um triz
(Buarque & Lobo, 1983)

Maud Mannoni (1995) escreve, em seu livro O nomeável e o inominável, que a 
vida, por mais breve que seja, merecerá sempre ser vivida em sua plenitude. Nem 
a morte consegue ofuscar a validade de seus belos e inesquecíveis momentos.
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Nossos queridos amigos, colegas nessa jornada, estarão sempre presen-
tes. Ora, não seria a ausência um fazer-se presente? Presente também são 
seus nomes e a importância que tiveram/têm na vida das pessoas. Todos 
estão aqui e permanecerão em nossa memória — e já são história.
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Carta de Fundação: 
Fórum do Campo Lacaniano (SP)
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Os estatutos propostos pelo Colegiado do Fórum de Psicanálise de São 
Paulo (FPSP) apresentam-se em contradição com os princípios e a lógica 
dos Fóruns do Campo Lacaniano.

Essencialmente:
1) A recusa de uma denominação que afirmaria a pertinência deste fórum 

ao Campo Lacaniano que lhe deu origem, conforme anunciado na rede-de-
-fóruns dia 1o de julho 1999.

2) A definição das funções da Diretoria — em particular: “Compete à Di-
retoria zelar pelo reconhecimento e estímulo à multiplicidade de trajetórias 
pela psicanálise e às diversidades institucional e teórico-práticas presentes 
em sua comunidade” — de forma alguma coincide com as finalidades dos 
Fóruns do Campo Lacaniano. Essas finalidades, antes de mais nada, consis-
tem em zelar pela manutenção do Discurso Analítico no eixo do ensino de 
Jacques Lacan e preservar, não a diversidade das proveniências institucio-
nais, mas sim a diversidade das enunciações singulares.

Tomamos, portanto, a iniciativa de pôr em funcionamento em São Paulo 
o Fórum do Campo Lacaniano, de acordo com o princípio de iniciativa que 
orienta o conjunto dos Fóruns.

São Paulo, dia 6 de julho de 1999
Ana Laura Prates

Dominique Fingermann
Elisabeth Saporiti
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6 de julho de 1999

Fundação do Fórum do 
Campo Lacaniano de São Paulo

9 de maio de 2001

Decisão pela constituição do 
Fórum do Campo Lacaniano de 
São Paulo como associação civil

12 de setembro de 2001

Registro civil do Fórum do 
Campo Lacaniano de São Paulo 
como pessoa jurídica

Outubro de 2001

Eleição da primeira Comissão de 
Gestão para o biênio 2002-2003

2002 -
2003

1999 -
2001
Período

Instituinte

Delegada da IF em São Paulo

Elisabeth Saporiti

Comissão de Gestão

Luiz Carlos Nogueira
Diretor

Maria Célia D. de Carvalho
Secretária

David Wilson
Tesoureiro

Sílmia Sobreira
Coordenadora de FCCL

Comissão de Acolhimento

Ana Laura Prates
Elisabeth Saporiti
Dominique Fingermann
Beatriz Almeida

Comissão de Cartéis

Ana Laura Prates
Coordenadora

Dominique Fingermann
Beatriz Almeida
Silvana Mantelatto
Silvia Franco
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2004 2005

Delegada da IF em São Paulo

Elisabeth Saporiti

Comissão de Gestão

Dominique Fingermann
Diretora

Beatriz Helena M. de Almeida
Secretária

Silvia Fontes Franco
Tesoureira

Gilberto Gobbato
Coordenador de FCCL

Comissão de Acolhimento

Ana Laura Prates
Beatriz Oliveira
Elisabeth Saporiti
Sandra Galvão 

Comissão de Cartéis 

Ana Laura Prates
Coordenadora

Maria Livia Tourinho Moretto
Reinaldo Grillo
Silvia Alessandri
Silvana Pessoa

Delegado da IF em São Paulo

Gonçalo Moraes Galvão

Comissão de Gestão

Gonçalo Moraes Galvão
Diretor

Sandra Aparecida Bossetto
Secretária

Sandra Aparecida Campos Galvão
Tesoureira

Gilberto Gobbato
Coordenador de FCCL

Comissão de Acolhimento

Beatriz Oliveira
Coordenadora

Ana Laura Prates
Silvia Fontes Franco
Silvana Mantelatto 

Comissão de Cartéis 

Beatriz Oliveira
Coordenadora

Dominique Fingermann
Reinaldo Grillo
Silvana Pessoa
Silvia Alessandri
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2006 - 
2007

Comissão de Cartéis 2006

Beatriz Oliveira
Coordenadora

Dominique Fingermann
Reinaldo Grillo 
Silvana Pessoa
Silvia Alessandri

Delegado da IF  
em São Paulo 2006

Gonçalo Galvão

Comissão de Cartéis 2007

Silvana Mantelatto
Coordenadora

Ana Cláudia Fossen
Sandra Leticia Berta
Sílmia Sobreira
Sílvia Fontes Franco

Delegadas da IF  
em São Paulo 2007

Ana Laura Prates
Dominique Fingermann

Comissão de Gestão

Ana Laura Prates
Diretora

Ana Cláudia Fossen
Secretária 2006

Heloísa Helena Aragão e Ramirez
Secretária 2007

Maurício Castejón Hermann
Tesoureiro

Dominique Fingermann
Coordenadora de FCCL

Comissão de Acolhimento 2006

Beatriz Oliveira 
Coordenadora

Silvia Fontes Franco
Silvana Mantelatto
Silvana Pessoa
Sandra Bossetto

Comissão de Acolhimento 2007 

Silvana Mantelatto
Coordenadora

Maria Lúcia Araújo
Sandra Bosseto
Silvana Pessoa
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2008 - 
2009

Comissão FCCL

Sandra Letícia Berta
Coordenadora

Christian Dunker
Conferências Mensais

Ana Laura Prates
Rede Clínica

Silvana Souza Pessoa
Representante dos módulos  
de leitura

Delegadas da IF em São Paulo

Silvia Franco
Beatriz Oliveira

Comissão de Acolhimento

Maria Lúcia Araújo
Coordenadora

Dominique Fingermann
Sílmia Sobreira
Silvia Barile
Maurício Hermann 

Comissão de Cartéis 

Maria Lúcia Araújo
Coordenadora

Glaucia Nagem
Heloísa Ramirez 
Marcelo Checcia

Comissão de Gestão

Beatriz Oliveira
Diretora

Glaucia Nagem
Secretária

Conrado Ramos
Tesoureiro

Sandra Letícia Berta
Coordenadora de FCCL

Maria Lúcia Araújo
Comissão de Acolhimento  
e Cartéis

Conselho do FCL

Sandra Berta
Coordenadora de FCCL 2008-2009

Dominique Fingermann
Coordenadora de FCCL 2006-2007

Sílmia Sobreira
Coordenadora de FCCL 2002-2003

Ana Laura Prates
Coordenadora da Rede Clínica

Christian Dunker
Representante das Atividades  
de FCCL
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Comissão de Gestão

Sandra Letícia Berta
Diretora

Glaucia Nagem
Secretária

Rita de Cássia Bícego Vogelaar
Tesoureira

Silvana Pessoa
Coordenadora de FCCL

Conselho do FCL

Beatriz Oliveira
Diretora 2008-2009

Ana Laura Prates
Diretora 2006-2007

Gonçalo Galvão
Diretor 2005

Sandra Berta
Coordenadora de FCCL 2008-2009

Dominique Fingermann
Coordenadora de FCCL 2006-2007 

2010

Comissão de Acolhimento 

Silvia Franco
Coordenadora

Beatriz Oliveira
Silvana Mantelatto
Ana Paula Pires

Delegadas da IF em São 
Paulo

Silvia Franco
Beatriz Oliveira

Comissão de Cartéis

Beatriz Oliveira
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2011 -  
2012

Comissão de Gestão

Conrado Ramos
Diretor

Ronaldo Torres
Secretário

Paula Pires
Tesoureira

Rita Vogelaar
Coordenadora de FCCL

Delegados da IF em São Paulo

Conrado Ramos
Glaucia Nagem
Silvana Mantelatto

Comissão de Acolhimento 

Silvana Mantelatto
Coordenadora

Ana Paula Gianesi
Conrado Ramos
Glaucia Nagem

Comissão de Cartéis 

Glaucia Nagem
Coordenadora

Beatriz Almeida
Sandra Berta
Sílmia Sobreira

Conselho do FCL

Sandra Berta
Diretora 2010

Beatriz Oliveira
Diretora 2008-2009

Ana Laura Prates
Diretora 2006-2007

Silvana Pessoa
Coordenadora de FCCL 2010

Sandra Berta
Coordenadora de FCCL 2008-2009
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2013 -
2014

Comissão de Acolhimento

Ana Laura Prates Pacheco
Coordenadora

Ana Paula Gianesi
Conrado Ramos
Samantha Abuleac

Comissão de Cartéis 

Silvana Pessoa
Coordenadora

Heloísa Ramirez
Luciana Guarreschi 

Delegadas da IF em São Paulo

Ana Laura Prates
Ana Paula Gianesi
Silvana Pessoa

Comissão Fórum no Interior

Ana Lúcia Girardi
Assis

Luciana Guarreschi
Bauru

Geni Maria Lobato Gentil
Botucatu

Gonçalo Moraes Galvão e Sandra Galvão
Bragança Paulista

Ana Cláudia Fossen
Jundiaí

Tatiana Assadi
Mogi das Cruzes

Comissão de Gestão

Ana Paula Gianesi
Diretora

Luis Guilherme Coelho Mola
Secretário

Marcelo Amorim Checchia
Tesoureiro

Tatiana Carvalho Assadi
Coordenadora de FCCL

Biblioteca Luiz Carlos Nogueira

Responsável: Marcelo Amorim Checcia

Conselho do FCL

Conrado Ramos
Diretor 2011-2012

Sandra Berta
Diretora 2010

Beatriz Oliveira
Diretora 2008-2009

Rita Vogelaar
Coordenadora de FCCL 2011-2012 

Silvana Pessoa
Coordenadora de FCCL 2010

Publicação Livro Zero –  
Revista Anual do FCL-SP

Responsável: Luis Guilherme Coelho Mola
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2015 - 
2016

Delegadas da IF em São Paulo

Dominique Fingermann
Glaucia Nagem
Tatiana Assadi
Karen Alves
Beatriz Oliveira

Comissão Fórum no Interior

Ana Lúcia Girardi
Assis

Luciana Guarreschi
Bauru

Geni Maria Lobato Gentil
Botucatu

Gonçalo Moraes Galvão e Sandra Galvão
Bragança Paulista

Tatiana Assadi
Mogi das Cruzes

Comissão de Acolhimento

Dominique Fingermann
Coordenadora

Glaucia Nagem
Beatriz Almeida
Carla Bohmer

Comissão de Cartéis 

Maruzânia Soares Dias
Coordenadora

Karen Alves
Gonçalo Moraes Galvão
Sandra Toletino da Cunha

Comissão de Gestão

Glaucia Nagem
Diretora

Luciana Guarreschi
Secretária

Gisela Armando
Tesoureira

Samantha Abuleac
Coordenadora de FCCL

Biblioteca Luiz Carlos Nogueira

Responsável: Gisela Armando

Publicação Livro Zero – Revista Anual do FCL-SP

Responsável: Luciana Guarreschi

Conselho do FCL

Ana Paula Gianesi
Diretora 2013-2014

Conrado Ramos
Diretor 2011-2012

Sandra Berta
Diretora 2010

Beatriz Oliveira
Diretora 2008-2009

Tatiana Assadi
Coordenadora de FCCL 2013-2014

Rita Vogelaar
Coordenadora de FCCL 2011-2012 
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2017 -
2018

Comissão de Acolhimento

Luciana Guarreschi
Coordenadora

Beatriz Almeida
Cibele Barbará
Míriam Ximenes Pinho

Comissão de Cartéis 

Samantha Abuleac
Coordenadora

Gisela Armando
Isabel Napolitani
Rita Vogelaar 

Comissão de Formações  
Clínicas do FCL-SP

Daniele Guilhermino Salfatis
Coordenadora

Beatriz Oliveira
Cibele Barbará
Dominique Fingermann
Glaucia Nagem
Samantha Abuleac
Tatiana Assadi

Comissão de Gestão

Beatriz Helena Martins de Almeida
Diretora

Lucília Maria Abrahão e Sousa
Secretária 2017

Rafael Rocha Daud
Secretária 2018

Sheila Skitnevsky Finger
Tesoureira

Daniele Guilhermino Salfatis
Coordenadora de FCCL

Conselho do FCL

Glaucia Nagem
Diretora 2015-2016

Ana Paula Gianesi
Diretora 2013-2014

Conrado Ramos
Diretor 2011-2012

Samantha Abuleac
Coordenadora de FCCL 2015-2016 

Tatiana Assadi
Coordenadora de FCCL 2013-2014
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Comissão Fórum no Interior

Ana Lúcia Girardi
Assis

Luciana Guarreschi
Bauru

Geni Maria Lobato Gentil
Botucatu

Gonçalo Moraes Galvão
Bragança Paulista

Lucília Maria Abrahão e Sousa
Ribeirão Preto

Paula Fiochi
Assis

Tatiana Assadi
Mogi das Cruzes

Delegadas da IF em São Paulo

Ana Paula Pires
Beatriz Almeida
Luciana Guarreschi
Samantha Abuleac

Comissão de Publicação

Rafael Rocha Daud
Coordenador

Luciana Guarreschi
Beatriz Almeida
Glaucia Nagem
Sheila Skitnevsky Finger

Comunicação

Raquel Bomfim Lírio
Patrizia Corsetto
Felipe Capellano
Editora Tipografia Musical

Biblioteca Luiz Carlos Nogueira

Responsável: Sheila Skitnevsky Finger
Bibliotecária: Miriam Piazza

Comissão de História

Ana Laura Prates
Cibele Barbará
Leonardo Lopes
Maria Claudia Formigoni
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2019 - 
2020

Comissão de Acolhimento

Maria Claudia Formigoni
Coordenadora

Silvana Souza Pessoa
Geni Maria Lobato Gentil
Isabel Napolitani

Comissão de Sustentabilidade

Beatriz Almeida
Leonardo Lopes
Maria Laura Cury Silvestre
Sheila Skitnevsky Finger
Rodrigo Pinto Pacheco 

Comissão de Formações  
Clínicas do FCL-SP

Ivan Ramos Estevão
Coordenador

Luís Guilherme Mola
Clarissa Metzger
Sandra Berta
Beatriz Almeida
Daniele Guilhermino Salfatis
Samantha Abuleac

Comissão de Gestão

Silvana Souza Pessoa
Diretora

Leonardo Lopes
Secretário

Lola Luzia dos Santos Andrade
Tesoureira 2019

Carla Gonçalves Bohmer
Tesoureira 2020

Ivan Ramos Estevão
Coordenador de FCCL

Rodrigo Pinto Pacheco
Coordenador Comissão de Cartéis

Conselho do FCL

Beatriz Almeida
Diretora 2017-2018

Glaucia Nagem
Diretora 2015-2016

Ana Paula Gianesi
Diretora 2013-2014

Samantha Abuleac
Coordenadora de FCCL 2015-2016 e 
Coordenadora da Comissão de  
Cartéis 2017-2018
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Comissão Fórum no Interior

Ana Lúcia Girardi
Assis e Presidente Prudente

Luciana Guarreschi
Bauru

Geni Maria Lobato Gentil
Botucatu

Gonçalo Moraes Galvão
Bragança Paulista

Lucília Maria Abrahão e Sousa
Ribeirão Preto

Paula Fiochi
São Bento do Sapucaí

Tatiana Assadi, Sandra 
Tolentino e Carolina Escobar
Mogi das Cruzes

Delegadas da IF em São Paulo

Cibele Barbará
Heloísa Ramirez
Maria Claudia Formigoni
Maruzânia Soares Dias
Míriam Ximenes Pinho
Sheila Sktinevsky Finger
Silvana Souza Pessoa

Comissão de Publicação

Leonardo Lopes
Coordenador

Beatriz Almeida
Carla Gonçalves Bohmer (2020)
Lola Andrade (2019)
Míriam Ximenes Pinho 
Rodrigo Pinto Pacheco
Silvana Souza Pessoa

Biblioteca Luiz Carlos Nogueira

Responsável 2019: Lola Luzia dos Santos Andrade
Responsável 2020: Carla Gonçalves Bohmer
Bibliotecária: Selma Cristina da Silva

Comissão de Comunicação

Leonardo Lopes
Coordenador

Raquel Bomfim Lírio
Patrizia Corsetto
Felipe Capellano
Editora Tipografia Musical

Comissão de História

Ana Laura Prates
Cibele Barbará
Leonardo Lopes
Maria Claudia Formigoni

Comissão de Cartéis 

Rodrigo Pinto Pacheco
Coordenador

Beatriz Gutierra
Marina Graminha Cury
Sheila Skitnevsky Finger
Sandra Tolentino
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Maria Célia Delgado, Helena Bicalho, Heloísa Ramirez,  
Maria Lúcia Araújo, Dominique Fingermann e Beatriz Almeida

Beatriz Gutierra, Carla Bohmer, Míriam Pinho, Ana Paula Pires,  
Samantha Abuleac, Leonardo Lopes, Beatriz Almeida e Adriana Grosman



397Álbum

Sandra Tolentino, Cibele Barbará, Maria Claudia Formigoni,  
Leonardo Lopes, Ana Laura Prates e Gonçalo Galvão

Dominique Fingermann e Ana Laura Prates (frente) e  
Beatriz Almeida, Maria Lúcia Araújo e Gonçalo Galvão (atrás)



398
Revista Livro Zero
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Leonardo Lopes, Bruna Paranhos, Antonio Quinet, Dominique Fingermann, Sandra 
Berta, Beatriz Almeida, Maruzânia Soares (frente) e Gonçalo Galvão, Maria Claudia 

Formigoni, Lola Andrade, Sandra Tolentino e Gustavo Ramirez (atrás)

Rodrigo Pacheco, Ivan Estevão, Silvana Pessoa, Lenoardo Lopes e Lola Andrade



399Álbum

Míriam Ximenes Pinho,  
Beatriz Gutierra e Carla Bohmer Luiz Carlos Nogueira

Sheila Finger, Adriana Grosman, Roberto Propheta e Luciana Guarreschi



400
Revista Livro Zero
Fora de Série: 20 anos

Sheila Finger, Beatriz Almeida e Daniele Salfatis

Sílmia Sobreira, Ana Paula Pires e Conrado Ramos



401Álbum

Geni Lobato Gentil e Silvana Pessoa

Ana Laura Prates, Sandra Berta e Beatriz Oliveira



402
Revista Livro Zero
Fora de Série: 20 anos

Tatiana Assadi, Ana Paula Pires (centro), Beatriz Almeida (atrás) e Lola Andrade

Glaucia Nagem, Luis Guilherme Coelho Mola e Beatriz Oliveira



403Álbum

Dominique Fingermann, Ana Paula Gianesi e Ronaldo Torres

Sheila Finger, Adriana Grosman, Roberto Propheta, Luciana Guarreschi, 
Christian Dunker, Lola Andrade, Beatriz Oliveira, Tatiana Assadi,  
Sandra Berta (atrás) e Gonçalo Galvão e Heloísa Ramirez (frente)



404
Revista Livro Zero
Fora de Série: 20 anos

Heloísa Ramirez, Patrizia Corsetto, Tatiana Assadi e Beatriz Almeida

Leonardo Lopes, Samantha Abuleac e Maria Claudia Formigoni



405Álbum

Dominique Fingermann, Sílmia Sobreira e Luiz Izcovich

Membros do FCL-SP



406
Revista Livro Zero
Fora de Série: 20 anos

Maria Claudia Formigoni, Ana Laura Prates e Beatriz Oliveira

Glaucia Nagem, Ana Laura Prates, Silvana Pessoa,  
Dominique Fingermann, Beatriz Oliveira e Sandra Berta



407Álbum

Glaucia Nagem, Paula Pires, Luciana Guarreschi, Adriana Grosman,  
Sheila Finger, Isabel Napolitani e Daniele Salfatis (atrás) e  
Beatriz Oliveira, Sandra Berta e Leonardo Lopes (frente)

Fernanda Zacharewicz e Gisela Armando



408
Revista Livro Zero
Fora de Série: 20 anos

Glaucia Nagem, Paula Pires, Maria Claudia Formigoni e Beatriz Almeida

Membros do FCL-SP



409Álbum

Luciana Guarreschi, Gisela Armando, Tatiana Assadi, Luiz Guilherme Mola, 
Glaucia Nagem e Ana Paula Gianesi

Sandra Berta, Ana Laura Prates, Dominique Fingermann,  
Silvana Pessoa e, ao fundo, Maria Rita Kehl



410
Revista Livro Zero
Fora de Série: 20 anos

Beatriz Oliveira, Tatiana Assadi, Sandra Berta,  
Heloísa Ramirez e Gonçalo Galvão

Samantha Abuleac, Glaucia Nagem, Luciana Guarreschi e Gisela Armando



411Álbum

Sandra Berta, Beatriz Oliveira, Ana Laura Prates,  
Sílmia Sobreira, Paula Pires e Conrado Ramos

Ivan Estevão e Sheila Finger



412
Revista Livro Zero
Fora de Série: 20 anos

Sandra Berta, Christian Dunker e Gilberto Gobbato

Beatriz Almeida, Christian Dunker e Lola Andrade



413Álbum

Rodrigo Pacheco, Jorge Chapuis e 
Luiz Guilherme Mola

Raquel Bonfim  
(secretária executiva FCL-SP)

Sílmia Sobreira e Helena Bicalho



414
Revista Livro Zero
Fora de Série: 20 anos

Cibele Barbará, Samantha Abuleac, Isabel Napolitani e Daniele Salfatis

Rodrigo Pacheco, Beatriz Gutierra, Sheila Finger e Marina Graminha



415Álbum

Maria Célia Delgado, Luciana Guarreschi, Ana Cristina Dunker,  
Christian Dunker e Silvana Pessoa

Membros do FCL-SP



416
Revista Livro Zero
Fora de Série: 20 anos

Rodrigo Pacheco, Gonçalo Galvão, Dominique Fingermann,  
Antonio Quinet e Leonardo Lopes

Beatriz Oliveira, Conrado 
Ramos, Raul Pacheco, 
Ana Laura Prates,  
Antonio Quinet, Elisabeth 
Saporiti, Sandra Berta e 
Beatriz Almeida

Gisela Armando, Samantha 
Abuleac, Rita Vogelaar e 

Isabel Napolitani



417Álbum

Beatriz Almeida, Vladimir Safatle e Dominique Fingermann

Heloísa Ramirez, Lola Andrade e Tatiana Assadi



418
Revista Livro Zero
Fora de Série: 20 anos

Sandra Berta, Ronaldo Torres, Rita Vogelaar,  
Conrado Ramos, Carmen Galano e Paula Pires

Dominique Fingermann, Rita Vogelaar, Sandra Berta e Carmen Galano



419Álbum

Glaucia Nagem, Paula Pires e Luciana Guarreschi

Raul Pacheco e Marcelo Checchia



420
Revista Livro Zero
Fora de Série: 20 anos

Rita Vogelaar, Isabel Napolitani, Paula Pires, Maruzânia Dias,  
Sandra Tolentino, Silvana Pessoa e Samantha Abuleac

Beatriz Oliveira (costas), Maria Lúcia Araújo,  
Sandra Berta e Maria Claudia Formigoni



421Álbum

Beatriz Oliveira, Adriana Grosman, Glaucia Nagem, Luciana Guarreschi,  
Isabel Napolitani, Tatiana Assadi e Gisela Armando

Raul Pacheco, Silvana Pessoa e Clarissa Metzger



422
Revista Livro Zero
Fora de Série: 20 anos

Ana Paula Gianesi e Beatriz Oliveira

Membros do FCL-SP
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Adriana Grosman
Psicanalista, membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes Sapien-
tiae, coordenadora do grupo de estudos “Conflito Mãe × Mulher” dessa institui-
ção. Mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP. Membro e coordenadora da Rede 
de Psicanálise e Feminilidade do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo e AE 
da Escola de Psicanálise do Fórum do Campo Lacaniano (2017-2020).

Ana Laura Prates
Psicanalista, escritora e editora. Formação acadêmica, especialização, mes-
trado e doutorado no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo 
(USP) e pós-doutorado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). 
Pesquisadora convidada do Labeurb/Unicamp. AME da Escola de Psicaná-
lise dos Fóruns do Campo Lacaniano e coordenadora da Rede de Pesquisa 
de Psicanálise e Infância da mesma instituição. Autora, entre outros, de 
Feminilidade e experiência psicanalítica, Da fantasia de infância ao infantil 
na fantasia e La letra de la carta al nudo. Colunista do jornal GGN.

Ana Paula Lacorte Gianesi
Psicanalista e poeta. Membro do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo e da 
Escola do Campo Lacaniano (IF-EPFCL). Doutora pelo Instituto de Psicologia 
Clínica da USP. Autora dos livros: Causalidade e desencadeamento na clínica 
psicanalítica (Annablume, 2011) e Nós de rimas (em coautoria com Conrado 
Ramos. Chiado, 2017). Em parceria com Conrado Ramos, mantém o site http://
www.minima-scene.com.br. E-mail: anapaulagianesi@yahoo.com.br.

Ana Paula Pires
Psicanalista. Graduação e mestrado em Psicologia Clínica no Instituto de 
Psicologia da USP. Terapeuta de família sistêmica formada pelo Instituto de 
Terapia Familiar de São Paulo (ITFSP).

Beatriz Helena Martins de Almeida
Psicanalista, membro da EPFCL e do FCL-SP. Coordenadora da Rede de 
Pesquisa “Psicanálise e Feminilidade” do FCL-SP. Coordenadora do Curso 
de Formação em Acompanhamento Terapêutico do Instituto A Casa. Super-
visora clínica da Equipe Nós de Acompanhamento Terapêutico. Supervisora 
clínica de acompanhantes terapêuticos que acompanham famílias no Centro 
de Visitação Assistida do Tribunal de Justiça (Cevat). Coorganizadora do 
livro Rede clínica (Escuta/FCL-SP, 2016). E-mail: almeidabia@gmail.com.
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Beatriz Oliveira
Psicanalista, membro do FCL-SP, AME da EPFCL. Coordenadora da Rede de 
Pesquisa de Psicanálise e Infância do FCL-SP. Psicóloga, mestre em Psicolo-
gia Clínica pela PUC-SP.

Carla Gonçalves Bohmer
Psicanalista, membro do FCL-SP e da IF-EPFCL.

Christian Ingo Lenz Dunker
Psicanalista, professor titular em psicanálise e psicopatologia do Instituto de 
Psicologia da USP. Analista Membro da Escola dos Fóruns do Campo Laca-
niano, duas vezes agraciado com o prêmio Jabuti, articulista da Boitempo 
e da UOL-Tilt. YouTuber, coordena o Laboratório de Teoria Social, Filosofia 
e Psicanálise da USP. Autor de mais de 100 artigos científicos e de 10 livros, 
entre eles O palhaço e o psicanalista (Planeta, 2018), Transformações da 
intimidade (Ubu, 2017), Mal-estar, sofrimento e sintoma (Boitempo, 2015) e 
Estrutura e constituição da clínica psicanalítica (Zagodoni, 2012). 

Cibele Lopes Barbará
Psicanalista. Psicóloga. Mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP. Especia-
lista em Psicanálise e Linguagem pela PUC-SP. Membro do Fórum do Campo 
Lacaniano de São Paulo e da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo 
Lacaniano. E-mail: cibelelbarbara@singularclinica.com.br.

Conrado Ramos
Psicanalista e poeta. Em parceria com Ana Paula Gianesi, mantém o sítio 
eletrônico www.minima-scene.com.br.

Daniele Guilhermino Salfatis
Membro do FCL-SP. Membro de Escola da IF-EPFCL. Fonoaudióloga forma-
da pela PUC-SP. Especialista em Distúrbios da Comunicação: Linguagem – 
Cogeae – PUC-SP. Mestre em Fonoaudiologia pela PUC-SP.

Dominique Touchon Fingermann
Psicanalista, AME, Analista Membro da Escola de Psicanálise dos Fóruns 
do Campo Lacaniano, pratica a psicanálise em São Paulo e Nîmes (França). 
Desde 1989, é engajada local, nacional e internacionalmente na transmissão 
da psicanálise e na formação do psicanalista. Foi membro fundador do Cam-
po Lacaniano no Brasil em 1998. É autora de diversos artigos publicados em 
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livros e revistas nacionais e internacionais, assim como do livro Por causa 
do pior (Illuminuras, 2005), em coautoria com Mauro Mendes Dias, orga-
nizadora de Os paradoxos da repetição (Annablume, 2014) e autora de A  
(de)formação do psicanalista (Escuta, 2015), publicado também na Argenti-
na (Escabel) e na França (Editions Nouvelles du Champ Lacanien).

Glaucia Nagem de Souza
Psicanalista e artista plástica. AME da IF-EPFCL, membro do Fórum do 
Campo Lacaniano de São Paulo. Docente do Centro de Estudos Psicanalíti-
cos. Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Processos 
Culturais e Subjetivação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ri-
beirão Preto (FFCLRP) da Universidade de São Paulo (USP) e pesquisadora 
do Laboratório Discursivo: Sujeito, Rede Eletrônica e Sentidos em Movimen-
tos (E-L@DIS/FFCLRP/USP).

Gonçalo Moraes Galvão
Graduado em Filosofia. Pós-graduado em Ciência Política. Formação em 
Psicanálise pelo Instituto Sedes Sapientiae. Mestre em Psicologia. Membro 
do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo. Membro de Escola da EPFCL.

Heloísa Helena Aragão e Ramirez
Psicanalista, AME da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano 
e membro do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo. Organizadora (com 
Christian Dunker e Tatiana Assadi) de A construção de casos clínicos em 
psicanálise: método clínico e formalização discursiva (Annablume, 2017) e 
de A pele como litoral: fenômeno psicossomático e psicanálise (Annablume, 
2011). E-mail: heloramirez@gmail.com.

Isabel Parreiras Horta Napolitani
Psicanalista, membro da IF-EPFCL e do FCL-SP.

Ivan Ramos Estevão
Psicanalista, membro da IF-EPFCL e do FCL-SP.

Leonardo Lopes
Psicanalista. Pela IF-EPFCL: membro do Fórum do Campo Lacaniano de São 
Paulo e integrante do Colegiado de Delegados 2021-2022. Ex-integrante da 
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