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EDITORIAL

O primeiro número de LACAN
XXI chega a tempo para alcançar o
acontecimento do Xº Congresso da
AMP que se realiza neste momento
no Rio de Janeiro. Essa coincidência
é deliberada. LACAN XXI, que é Lacan no século XXI, é também Lacan na
América.
Lacan e o século XXI têm em comum certo mistério: o de Lacan e o
seu ensino que é tão explorado quanto inapreensível; tão complexo quanto simples; tão obscuro quanto luminoso nas suas consequencias clínicas;
tão fechado que parece dedicar-se
somente aos labirintos da psicanálise,
quanto aberto a seu tempo que é o
Xu-shi , trama. Artista: Alejandra Korek
nosso e sobre o qual Lacan formulou antecipações impactantes que se constituem em uma bússola preciosa com a
qual nos orientamos em relação às lógicas coletivas e aos acontecimentos de nossa época.
O Século XXI, do qual às vezes falamos com uma certeza excessiva pretendendo saber de que se trata é,
contudo, também um mistério. Recém se inicia e embora tenha mostrado suas marcas e suas tendências, seu desenvolvimento é imprevisível e ninguém pode afirmar que não seja mais sinistro que o século passado. Lacan dedicou
a este tempo que ele não conheceu afirmações inquietantes e, como um dos textos deste primeiro número evoca,
sem necessidade de ser “nada pessimista”. Lacan está no século XXI e apesar de todas as incógnitas que temos
em relação ao futuro, os que trabalhamos ao redor da Orientação Lacaniana e na Associação Mundial de Psicanálise, sabemos que somos responsáveis por sustentar as consequências desse ensino na prática e na extensão
da Psicanálise.
LACAN XXI é também Lacan na América. Inicialmente porque é a revista on-line da FAPOL, Federação Americana de Psicanálise da Orientação Lacaniana, que reúne as Escolas da Associação Mundial na América.
Uma América lacaniana como J. Lacan disse a seus leitores americanos em Caracas em um longínquo 1980:
“Vocês serão lacanianos, eu sou freudiano”. E a América latina é lacaniana. A vigência e a pujança das três Escolas
americanas da AMP – a EOL, a EBP e a NEL – que tem sedes da Argentina até os Estados Unidos o demonstram
diariamente.
LACAN XXI é Lacan nos discursos e nas línguas e por esse motivo recolherá também, no litoral das línguas
americanas, as diferenças, as bordas que nos unem e nos separam e por isso a Revista começa em seu primeiro
número sendo ao menos bilíngue.
Isto requer um agradecimento especial ao Comitê de redação e tradução integrado por colegas das três
Escolas: Oscar Reymundo (EBP), Silvina Rojas (EOL) e Adolfo Ruiz (NEL), os quais, junto com a cuidadosa edição
do número, formaram uma excelente equipe de tradutores. A todos eles faço chegar o agradecimento do Bureau
e o meu próprio: Lenita Bentes, Nohemí Brown, Paola Salinas, Maria Cristina Vignoli, Jussara Souza da Rosa, Leonardo Scofield, Pablo Sauce, Laura Fangmann, Silvina Molina, Marita Salgado, Prof. Dr. Gabriel Artur Marra e
Rosa. Também um reconhecimento a Alejandra Korek e Adolfo Ruiz pela generosa contribuição das belas imagens
incluídas na Revista.
O Bureau quis refletir, no conteúdo desta Revista, o interesse da FAPOL, tanto pela Psicanálise pura, ao incluir neste primeiro número um texto acerca da leitura e a interpretação de J-A Miller, quanto a complexa relação
entre o Real da ciência e o da psicanálise, com a conferência do Presidente da AMP, Miquel Bassols. Queremos

Publicação FAPOL

5

Mauricio Tarrab, Presidente da FAPOL

EDIÇÃO #1 - ABRIL 2016

LacanXXI
R E V IS TA FA P O L O N LI N E

6

refletir, também, o interesse e a preocupação pela “ação lacaniana” com a publicação do relatório de um dos
quatro Observatórios da FAPOL – neste caso o Observatório “A violência contra as mulheres em América Latina”
– que constitui uma amostra do intenso e complexo trabalho que os Observatórios da FAPOL vêm fazendo de
modo discreto durante estes dois anos e que começam a dar-se a conhecer. Vocês terão oportunidade de ler seis
textos que foram apresentados na 1ª Conversação da Rede Universitária Americana (RUA), em São Paulo, em
setembro último, que demonstram a importância que tem para nós, nesta época, criar nos universitários o interesse
pela Psicanálise.
Na seção LACAN no SÉCULO XXI solicitamos a três colegas que fizessem o exercício de escolher uma frase
de J. Lacan com a qual iluminar um fragmento do presente.
Agradeço Angelina Harari por ter aceitado a responsabilidade e o trabalho de lançar LACAN XXI. A Miquel
Bassols e aos meus companheiros do Bureau da FAPOL, Flory Kruger e Jésus Santiago, por terem apoiado esta
iniciativa. E a Jacques-Alain Miller por nos ter acompanhado nas idas e voltas que foram necessárias até encontrar
o bom nome para o que a partir de hoje é LACAN XXI.
Lacan, assim como o século XXI, é também o que virá. O que nos falta saber, o que resta por descobrir. Lacan
não é a história, mas o futuro da Psicanálise. Que seja assim dependerá também de nós.
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Ler um sintoma
Jacques-Alain Miller* (Paris)

Tenho que lhes revelar o título do próximo congresso da NLS, para justificá-lo e apresentar sobre o assunto
algumas reflexões que poderão servir-lhes como referência para a redação dos trabalhos clínicos que ele convoca. Esse título, escolhi a partir de duas indicações que
recebi de sua presidente, Anne Lysy. A primeira é que
o Conselho da NLS gostaria que o próximo congresso
falasse sobre o sintoma; a segunda é que o lugar do congresso seria em Tel-Aviv. A questão era então determinar
qual acento, qual inflexão, qual impulsão dar ao tema do
sintoma. Pesei isso em função de meu curso, que acontece
em Paris, semanalmente, onde me explico com Lacan e
a prática da psicanálise hoje, essa prática que já não é
Solo las palabras. Artista: Alejandra Korek
exatamente, talvez não seja de modo algum aquela de
Freud. E em segundo lugar, pesei o acento a dar ao tema do sintoma em função do lugar, Israel. E então, tudo
suficientemente ponderado, escolhi o seguinte título: “ler um sintoma”, to read a symptom.

Aqueles que leem Lacan, sem dúvida reconheceram aqui uma ressonância do que propõe em seu escrito
“Radiofonia”, que vocês encontram na coletânea dos Outros escritos, na página 427. Ali ele destaca que o judeu
é aquele que sabe ler.1 É esse saber ler que se tratará de questionar em Israel, o saber ler na prática da psicanálise. Eu diria de pronto que o saber ler, como o entendo, completa o bem-dizer, que se tornou um slogan entre
nós. Eu sustentaria de bom grado que o bem-dizer na psicanálise não é nada sem o saber ler, que o bem-dizer
próprio à psicanálise se funda em saber ler. Se alguém dá muito crédito ao bem-dizer, só alcança a metade do
que se trata. Bem-dizer e saber ler estão do lado do analista, é seu apanágio, mas ao longo da experiência,
trata-se de que o bem-dizer e o saber ler se transfiram para o analisante. De certo modo, que ele aprenda, fora
de qualquer pedagogia, a bem-dizer e a saber ler. A arte de bem-dizer é a definição dessa disciplina tradicional
que se chama retórica. Certamente, a psicanálise participa da retórica, mas não se reduz a ela. Parece-me que
é o saber ler que faz a diferença. A psicanálise não é só questão de escuta, listening; ela é também questão de
leitura, Reading. No campo da linguagem, sem dúvida a psicanálise se inicia com a função da fala, mas ela se
refere à escrita. Há uma distância entre falar e escrever, speaking and writing. É nessa distância que a psicanálise
opera, é essa diferença que a psicanálise explora.
Eu acrescentaria um toque mais pessoal à escolha desse título: “Ler um sintoma”, uma vez que foi o ‘saber
ler’ que Lacan imputou a mim. Vocês encontram isto na epígrafe de seu escrito “Televisão”, na página 508 da
coletânea Outros escritos, onde eu lhe fazia certo número de perguntas em nome da televisão e ele destacou do
texto que reproduz com algumas mudanças o que havia dito então “Aquele que me interroga também sabe me
ler”2. Portanto, Lacan me fixou ao saber ler, pelo menos saber ler Lacan. É um certificado que ele me atribuiu em
razão das anotações com as quais escandi seu discurso na margem, dentre as quais muitas fazem referência às
suas fórmulas chamadas de matemas. Então, a questão de saber ler tem todos os motivos para me enlevar.

O segredo da ontologia
Depois desta introdução, vou agora evocar o ponto em que estou no meu curso deste ano e que conduz precisamente a esse assunto de leitura e de leitura do sintoma. Por estes dias estou em vias de articular a oposição
conceitual entre ser e existência. E este é um passo no caminho em que entendo distinguir e opor o ser e o real,
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being and the real.
Trata-se, para mim, de valorizar os limites da ontologia, da doutrina do ser. Foram os gregos que inventaram
a ontologia. Mas também eles perceberam seus limites, uma vez que alguns desenvolveram um discurso que incidia
diretamente sobre um ‘para além’ do ser, beyong being. Nesse ‘para além’ do ser, em relação ao qual é preciso
admitir que sentiram necessidade de fazer isto; eles colocaram o Um, the one. Em particular aquele que desenvolveu o culto do Um como um além do ser, o que se chamava Plotino. E ele extraiu isto de uma leitura de Platão,
alguns séculos depois dele, precisamente do Parmênides de Platão. Portanto, ele extraiu um certo saber ler Platão.
E aquém de Platão há Pitágoras, matemático, mas místico-matemático. Foi Pitágoras quem divinizou o número,
em particular o Um, e não fazia uma ontologia, mas o que, em termos técnicos a partir do grego, ele chama de
henologia, isto é, uma doutrina do Um. Minha tese é que o campo do ser exige, necessita um ‘para além’ do ser.
Os gregos que desenvolveram uma ontologia sentiram necessidade de um ponto de apoio, de um fundamento inabalável que justamente o ser não lhes dava. O ser não propicia um fundamento inabalável à experiência
e ao pensamento, precisamente porque há uma dialética do ser. Situar o ser é ao mesmo tempo situar o nada. E
colocar que o ser é isto, é ao mesmo tempo dizer que não é aquilo. Portanto, ele é também na qualidade de ser
o seu contrário.
Em suma, ao ser falta essencialmente o ser, e não por acidente, mas de modo essencial. A ontologia desemboca sempre em uma dialética do ser. Lacan sabia disso tão bem que precisamente definiu o ser do sujeito do
inconsciente como ‘falta-a-ser’ (manque à être). Ele explora aí os recursos dialéticos da ontologia. A tradução da
expressão francesa manque à être por want to be acrescenta algo muito precioso, a noção de desejo. Want não é
só o ato; em want há o desejo, há a vontade e, precisamente, o desejo de fazer ser o que não é. O desejo faz a
mediação entre being and nothingness. Encontramos esse desejo na psicanálise no âmbito do desejo do analista,
que anima a operação analítica na medida em que esse desejo visa a conduzir ao ser inconsciente, visa a fazer
aparecer o que está recalcado, como dizia Freud.
Evidentemente, o que está recalcado é por excelência um want to be, o que está recalcado não é um ser
atual, não é uma palavra efetivamente dita; é um ser virtual em estado de possível, que aparecerá ou não. A
operação que conduz ao ser inconsciente não é a operação do Espírito santo; é uma operação de linguagem,
aquela que coloca em ação a psicanálise.
A linguagem é essa função que faz ser o que não existe. Foi isto que os lógicos tiveram de constatar; eles
se desesperaram pelo fato de que a linguagem seja capaz de fazer ser aquilo que não existe, e então tentaram
normalizar seu uso na esperança de que sua linguagem artificial não nomearia o que não existe. Mas, de fato, é
preciso reconhecer aí não um defeito de linguagem, mas sua potência. A linguagem é criadora e em particular
ela cria o ser. Em suma, o ser do qual os filósofos falam desde sempre, nunca foi senão um ser de linguagem. Este
é o segredo da ontologia. Então, há aí uma vertigem.

Um discurso que fosse real
Há nisto, para os próprios filósofos, uma vertigem que é a da dialética. Porque o ser é o oposto da aparência, mas também não é outra coisa senão a aparência, uma certa modalidade da aparência. E é, portanto,
essa fragilidade intrínseca ao ser que justifica a invenção de um termo que reúne o ser e a aparência, o termo
semblante. O semblante é uma palavra que utilizamos na psicanálise e por meio da qual tentamos cernir o que é
ao mesmo tempo ser e aparência, de modo indissociável.
Outrora, eu havia tentado traduzir essa palavra em inglês pela expressão make believe. Efetivamente, se
alguém crê nisso (si on y croit), não há diferença entre a aparência e o ser. É uma questão de crença.
Então, minha tese, que é uma tese sobre a filosofia a partir da experiência analítica, é de que os gregos,
justamente porque estiveram eminentemente às voltas com essa vertigem, buscaram um ‘para além’ do ser, um
‘para além’ do semblante. O que chamamos de real é esse ‘para além’ do semblante, um ‘para além’ que é problemático. Será que existe um ‘para além’ do semblante? O real seria, se quisermos, um ser, mas não um ser de
linguagem. Intocado pelos equívocos da linguagem, indiferente ao make believe.
Esse real, onde os gregos o encontravam? Eles o encontravam nas matemáticas e, inclusive, a partir do momento em que os matemáticos continuaram, assim como continuou a filosofia, eles se dizem ainda platônicos de
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bom grado, no sentido em que não pensam de modo algum que criam seu objeto, mas para eles o que fazem é
soletrar um real que já está aí. E isto faz sonhar, pelo menos fazia Lacan sonhar.
Certa vez Lacan fez um seminário que se intitulava “De um discurso que não fosse semblante”3. É uma
fórmula que permaneceu misteriosa mesmo depois que o seminário foi publicado porque seu título se apresenta
sob uma forma ao mesmo tempo condicional e negativa. Mas com essa forma ele evoca um discurso que fosse
real, é o que isto quer dizer. Lacan teve o pudor de não dizer isto da forma como desvelo; ele o disse sob uma
forma apenas condicional e negativa: Sobre um discurso que fosse real; um discurso que tomaria como ponto de
partida o real, assim como as matemáticas. O sonho de Lacan era colocar a psicanálise no nível das matemáticas.
A esse respeito, é preciso dizer que só nas matemáticas o real não varia – ainda que nas margens, ele varia mesmo assim. Na física matemática, que incorpora e no entanto se sustenta com as matemáticas, a noção de real é
totalmente escorregadia, pois, ainda assim, ali ela é herdeira da velha ideia de natureza e que, com a mecânica
quântica, com as pesquisas do ser ‘para além’ do átomo, pode-se dizer que o real na física se tornou incerto. Na
física, há polêmicas entre físicos ainda mais vigorosas do que na psicanálise. O que para um é real, para outro
não passa de semblante. Eles fazem propaganda por sua noção do real, pois a partir de certo momento passaram a levar em conta a observação. A partir de então, o complexo composto pelo observador e os instrumentos
de observação interfere, e então o real se torna relativo ao sujeito, isto é, deixa de ser absoluto. Pode-se dizer
que por essa via o sujeito ofusca o real. Não é este o caso na matemática. Como se chega ao real na matemática,
por qual instrumento? Chega-se a ele, à sua materialidade, pela linguagem, sem dúvida, mas uma linguagem que
não ofusca o real, uma linguagem que é o real. É uma linguagem reduzida, uma linguagem reduzida à matéria
significante, uma linguagem reduzida à letra. Na letra, contrariamente à homofonia, não é o ser, being, que encontramos, in the letter is not being that you find, é the real.

É a partir dessas premissas que proponho questionar a psicanálise. Na psicanálise, onde está o real? Esta é
uma questão premente, na medida em que um psicanalista não pode não experimentar a vertigem do ser, a partir
do momento em que está na sua prática submergido pelas criações, pelas criaturas da fala.
Onde está o real em tudo isto? Será que o inconsciente é real? Não! De todo modo, esta é a resposta mais
fácil a dar. O inconsciente é uma hipótese, o que permanece como uma perspectiva fundamental, mesmo que possamos prolongá-la, fazê-la variar. Para Freud, lembrem-se que o inconsciente é o resultado de uma dedução. É o
que Lacan traduz mais de perto ao destacar que o sujeito do inconsciente é um sujeito suposto, isto é, hipotético.
Portanto não é um real. E nos colocamos até a questão de saber se é um ser. Vocês sabem que Lacan prefere dizer que é um desejo de ser, mais do que um ser. O inconsciente não tem mais ser do que o próprio sujeito. O que

Lacan escreve como s/ , é algo que não tem ser, que só tem o ser da falta e que deve advir. E sabemos muito bem
disto, basta apenas tirar as consequências. Sabemos muito bem que o inconsciente na psicanálise está submetido
a um dever ser. Ele está submetido a um imperativo que representamos como analista. E é neste sentido que Lacan
diz que o estatuto do inconsciente é ético. Se o estatuto do inconsciente é ético, ele não é da ordem do real; é o
que isto quer dizer. O estatuto do real não é ético. O real, nas suas manifestações, é sobretudo unethical, ele não
se mantém pela nossa vontade. Dizer que o estatuto do inconsciente é ético é precisamente dizer que é relativo
ao desejo, e primeiramente ao desejo do analista que tenta inspirar o analisante a assumir a tarefa desse desejo.
Em que momento na prática da psicanálise precisamos fazer uma dedução do inconsciente? Simplesmente,
por exemplo, quando se vê retornar na fala do analisante lembranças antigas que até então estavam esquecidas.
Somos forçados a supor que essas lembranças, no intervalo, residiam em algum lugar, em um certo lugar de ser,
um lugar que permanece desconhecido, inacessível ao conhecimento, sobre o qual se diz precisamente que não
conhece o tempo. E para mimetizar ainda mais o estatuto ontológico do inconsciente, tomemos o que Lacan denomina suas formações, que valorizam precisamente o estatuto fugitivo do ser. Os sonhos se apagam. São seres que
não consistem, dos quais, frequentemente, na análise, só se tem fragmentos. O lapso, o ato falho, o chiste, são seres
instantâneos, que fulguram, aos quais damos, na psicanálise, um sentido de verdade, mas que logo se eclipsam.
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Então, entre essas formações do inconsciente, há o sintoma. Por que colocamos o sintoma entre essas formações do inconsciente, a não ser porque o sintoma freudiano também é verdade? Nós lhe damos um sentido de
verdade, nós o interpretamos. Mas ele se distingue de todas as outras formações do inconsciente por sua permanência. Existe outra modalidade de ser. Para que haja sintoma no sentido freudiano, sem dúvida é preciso que
haja sentido em jogo. É preciso que isso possa ser interpretado. É o que, para Freud, faz a diferença entre sintoma
e inibição. A inibição é pura e simplesmente a limitação de uma função. Uma inibição como tal, não tem senso de
verdade. Para que haja sintoma, é preciso também que o fenômeno dure. Por exemplo, o sonho muda de estatuto
quando se trata de um sonho repetitivo. Quando o sonho é repetitivo, um trauma está implicado. O ato falho,
quando se repete, torna-se sintomático, ele pode até invadir todo o comportamento. Nesse momento, o estatuto
de sintoma lhe é dado. Nesse sentido o sintoma é o que de mais real a psicanálise nos dá.
É sobre o sintoma que se torna ardente a questão de pensar a correlação, a conjunção entre verdadeiro e
real. Nesse sentido, o sintoma é um Jano, ele tem duas faces, uma face de verdade e uma face de real. O que
Freud descobriu e que foi sensacional em seu tempo, foi que um sintoma deve ser interpretado como um sonho,
deve ser interpretado em função de um desejo e é um efeito de verdade. Mas, como vocês sabem, há um segundo tempo dessa descoberta, a persistência do sintoma depois da interpretação, e Freud descobriu isto como um
paradoxo. De fato, é um paradoxo se o sintoma é pura e simplesmente um ser de linguagem. Quando temos de
nos haver com seres de linguagem na análise, nós os interpretamos, isto é, nós o reduzimos. Reconduzimos os seres
de linguagem ao nada (au rien, au néant). O paradoxo aqui é o do resto. Há um ‘x’ que resta, ‘para além’ da
interpretação freudiana. Freud abordou isso de diferentes modos. Ele colocou em jogo a reação terapêutica negativa, a pulsão de morte e alargou a perspectiva até dizer que o final da análise como tal deixa sempre subsistir
o que ele chamava de restos sintomáticos. Hoje nossa prática se prolongou para além do ponto freudiano, bem
além do ponto em que, para Freud, a análise encontrava seu fim. Justamente, era um fim acerca do qual Freud
dizia que há sempre um resto e, portanto, é preciso sempre recomeçar a análise, depois de um tempinho, pelo
menos no caso dos analistas. Um tempinho de pausa e depois se recomeça. Era o ritmo stop and go, como se diz
em francês agora. Mas esta não é a nossa prática. Nossa prática se prolonga para além do ponto em que Freud
considerava que havia fins de análise, ainda que fosse preciso retomar a análise. Nossa prática vai além do ponto
que Freud considerava como fim da análise. Em nossa prática, assistimos então à confrontação do sujeito com os
restos sintomáticos. Passa-se evidentemente pelo momento da decifração da verdade do sintoma, mas chega-se
aos restos sintomáticos e aí não se diz stop. O analista não diz stop e o analisante não diz stop. A análise, nesse
período, é feita da confrontação direta do sujeito com o que Freud chamava de restos sintomáticos e aos quais
conferimos um estatuto completamente diferente. Sob o nome de restos sintomáticos, Freud esbarrou no real do
sintoma, no que do sintoma é fora de sentido.

O gozo do ser falante
Já em “Inibição, sintoma e angústia”, no segundo capítulo, Freud caracterizava o sintoma a partir do que ele
chamava de satisfação pulsional, como “um sinal e um substituto (Anzeichen und Ersatz) de uma satisfação pulsional que permaneceu em estado jacente”.4 Ele explicava isto no terceiro capítulo, a partir da neurose obsessiva
e da paranoia, destacando que o sintoma que se apresenta inicialmente como um corpo estranho em relação ao
eu, tenta cada vez mais fazer um com o eu, isto é, tende a se incorporar ao eu. Ele via no sintoma o resultado do
processo de recalcamento. São evidentemente estes dois capítulos e o conjunto desse livro que devem ser trabalhados na perspectiva do próximo congresso.
Gostaria de destacar isto: será que o gozo em questão é primário? Em certo sentido, sim. Pode-se dizer
que o gozo é o próprio corpo como tal, que é um fenômeno de corpo. Nesse sentido, um corpo é o que goza, mas
reflexivamente. Um corpo é o que goza de si mesmo, o que Freud chamava de autoerotismo. Mas isto é verdade
para todo corpo vivo. Pode-se dizer que gozar de si mesmo é o estatuto do corpo vivo. O que distingue o corpo
do ser falante é que seu gozo sofre a incidência da fala. E precisamente um sintoma demonstra que houve um
acontecimento que marcou seu gozo no sentido freudiano de Anzeichen e que introduz um Ersatz, um gozo que não
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deveria, um gozo que perturba o gozo que deveria, isto é, o gozo de sua natureza de corpo.
Portanto, nesse sentido, não, o gozo em questão no sintoma não é primário. Ele é produzido pelo significante.
E é precisamente essa incidência significante que faz do gozo do sintoma um acontecimento, não apenas um fenômeno. O gozo do sintoma demonstra que houve um acontecimento, um acontecimento de corpo após o qual o gozo
natural entre aspas, que se pode imaginar como sendo o gozo natural do corpo vivo, encontrou-se perturbado e
desviado. Esse gozo não é primário, mas é primeiro em relação ao sentido que o sujeito lhe dá, e o faz por meio
de seu sintoma como interpretável.
Pode-se recorrer à oposição da metáfora e da metonímia para melhor apreender isto. Há uma metáfora do
gozo do corpo, essa metáfora produz um acontecimento, produz esse acontecimento que Freud chama de fixação.
Isto supõe a ação do significante como toda metáfora, mas um significante que opera fora do sentido. E depois da
metáfora do gozo há a metonímia do gozo, isto é, sua dialética. É nesse momento que ele se dota de significação.
Freud fala disso em “Inibição, sintoma e angústia”, ele fala de die symbolische Bedeutung, da significação simbólica
que atinge um certo número de objetos.

Pode-se dizer que isto repercute na teoria analítica. Na teoria analítica, durante muito tempo se contou uma
pequena história sobre o gozo, uma historinha em que o gozo primordial se encontrava na relação com a mãe,
onde a incidência da castração era o fato do pai, e no qual o gozo pulsional encontrava objetos que eram Ersatz
que tamponavam a castração. É um aparelho bastante sólido que foi construído, que se adapta aos contornos da
operação analítica.
Mas, mesmo assim – vou reforçar o traço –, é uma superestrutura mítica com a qual conseguimos durante um
tempo, de fato, suprimir os sintomas interpretando-os no âmbito dessa superestrutura. Mas ao fazê-lo, isto é, ao
prolongar o que eu chamava de metonímia do gozo, também inflamos o sintoma ao nutri-lo de sentido. É aí que
se inscreve meu “Ler um sintoma”.
Ler um sintoma vai na direção oposta, isto é, consiste em privar o sintoma de sentido. É inclusive por isso que
no aparelho de interpretar de Freud – que o próprio Lacan havia formalizado, havia clarificado, isto é, o ternário
edipiano – Lacan substituiu por um ternário que não faz sentido, o do Real, do Simbólico e do Imaginário. Mas
ao deslocar a interpretação do enquadre edipiano para o enquadre borromeano, é o próprio funcionamento da
interpretação que muda e passa da escuta do sentido à leitura do fora de sentido.
Quando se diz que a psicanálise é um assunto de escuta, é preciso entrar em acordo, é o caso de dizer. O
que se escuta de fato é sempre o sentido, e o sentido chama sentido. Toda psicoterapia se mantém nesse âmbito.
Isto desemboca sempre e definitivamente no fato de que o paciente é quem deve escutar, escutar o terapeuta.
Trata-se, pelo contrário, de explorar o que é a psicanálise e o que pode fazer no terreno propriamente dito da
leitura, quando se toma distância com a semântica – aqui eu os remeto às preciosas indicações sobre essa leitura
no escrito de Lacan que se chama “O aturdito”5 e que vocês encontram nos Outros escritos, página 492 e seguintes, sobre os três pontos: da homofonia, da gramática e da lógica.

Visar o clinâmen do gozo
A leitura, o saber ler, consiste em colocar à distância a fala e o sentido que ela veicula a partir da escrita
como fora de sentido, como Anzeichen, como letra, a partir de sua materialidade. Ao passo que a fala é sempre espiritual, se posso dizer, e que a interpretação que se mantém puramente no campo da fala só faz inflar
o sentido, a disciplina da leitura visa a materialidade da escrita, isto é, a letra na medida em que ela produz o
acontecimento de gozo que determina a formação dos sintomas. O saber ler visa o choque inicial, que é como um
clinâmen do gozo – clinâmen é um termo da filosofia dos estoicos.
Para Freud, como ele partia do sentido, isso se apresentava como um resto, mas de fato esse resto é o que
está nas origens do sujeito, é de certo modo o acontecimento originário e ao mesmo tempo permanente, isto é, ele
reitera sem cessar.
É o que se descobre, é o que desnuda na adição, em “um copo a mais” do qual ouvimos falar há pouco6. A
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adição é a raiz do sintoma que é feito da reiteração inextinguível do mesmo Um. É o mesmo, isto é, precisamente,
isto não se adiciona. Não se tem nunca o “já bebi três copos, então basta”, bebe-se sempre o mesmo copo uma
vez mais. É isto a raiz do sintoma. É nesse sentido que Lacan pôde dizer que um sintoma é um et coetera. Isto é, o
retorno do mesmo acontecimento. Pode-se fazer muitas coisas com a reiteração do mesmo. Precisamente, pode-se
dizer que o sintoma é, neste sentido, como um objeto fractal, pois o objeto fractal mostra que a reiteração do
mesmo pelas aplicações sucessivas lhes dá as mais extravagantes formas e até, disseram, as mais complexas que
o discurso matemático pôde oferecer.
A interpretação como saber ler visa a reduzir o sintoma à sua fórmula inicial, isto é, ao encontro material
de um significante com o corpo, quer dizer, ao choque puro da linguagem sobre o corpo.
Então, certamente, para tratar o sintoma, é preciso passar pela dialética móvel do desejo, mas é preciso
também se desprender das miragens da verdade que esse deciframento lhes traz e visar, ‘para além’ da fixidez
do gozo, a opacidade do real. Se quisesse fazer falar esse real, eu lhe atribuiria o que o deus de Israel diz na
sarça ardente, antes de emitir os mandamentos que são a vestimenta de seu real: “eu sou o que sou”7.

_________________________
*
Texto de apresentação do próximo congresso da NLS. Pronunciado no encerramento do congresso da NLS, que aconteceu em Londres, nos dias
2 e 3/04/11. Publicado em português na revista Opção Lacaniana n° 70, em junho de 2015.
1
Lacan, J. (1970/2003). “Radiofonia”. In Outros escritos. RJ: Zahar, p.427.
2
Lacan, J. (1973/2003). “Televisão”. In Outros escritos. RJ: Zahar, p.508.
3
Lacan, J. (2009 [1970-71]). O Seminário, livro 18: De um discurso que não fosse semblante. Rio de Janeiro: Zahar.
4
Freud, S. (1926/1980). “Inibição, sintoma e angústia”. (J. Salomão, Trad.). In Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas. (Vol.
XX, pp. 107-198). Rio de Janeiro: Imago, p.112.
5
Lacan, J. (1972/2003). “O aturdito”. In Outros Escritos. RJ: Zahar, p.493-495.
6
-J.-A. Miller faz referência à apresentação de nossa colega Gabriela van den Hoven, da London Society of the NLS: « The Symptom in an Era
of Disposable Ideals », os sintomas na era dos ideais descartáveis.
7
Moisés diz a Deus: “Quando eu for aos filhos de Israel e comunicar: ‘O Deus de vossos pais me enviou até vós’ e me questionarem: ‘Qual é o
seu Nome?’ - que deverei dizer?” Então afirmou Deus a Moisés: “Eu Sou o que Sou. – Ehyeh asher Ehyeh (Bíblia, Êxodo 3,13-14a).
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O INCONSCIENTE,
FEMININO, E A CIÊNCIA

O título desta conferência foi anunciado
como: O inconsciente, o feminino e a ciência1.
Haveria uma tríade, ou mesmo uma trindade
a ser desenvolvida. O que é o inconsciente? O
que é o feminino? O que é a ciência? Três questões formidáveis, três entidades indefiníveis no
pensamento ocidental.
Mas eu dera outro título à conferência:
O inconsciente, feminino, e a ciência. Esse título talvez seja menos compreensível, menos
evidente, e possua uma gramática um pouco torcida, mais lacaniana. Disseram-me que
aprender francês lendo Lacan, como aconteceu
comigo, não era a melhor maneira de fazê-lo,
Borges, la dicha II. Artista: Alejandra Korek
pois a sua gramática é sempre muito entrecortada. Quando falo francês, minha gramática é sempre um pouco fragmentada, à maneira de Mallarmé. O título
que propus, aliás, é um pouco mallarmaico, O inconsciente, feminino, e a ciência. É mais uma díade do que uma
trindade: o inconsciente, que é feminino, e a ciência. As vírgulas sempre importam. Sem vírgulas, teríamos: O inconsciente feminino e a ciência.
Seria outra conferência, que poderia ser igualmente interessante: a singularidade do inconsciente feminino
em relação ao inconsciente masculino e sua afinidade ou não com a ciência atual.
Na verdade, pode-se perguntar, acompanhando o pensamento freudiano e a orientação lacaniana, se há
um inconsciente feminino que se oporia a um inconsciente masculino? Com tal pergunta, che-ga-se ao âmago da
questão que eu gostaria de abordar com vocês.

LOCALIZAR E MEDIR O GOZO FEMININO?
A ciência e, sobretudo, as neurociências sustentam que há uma diferença de estrutura entre um cérebro que
seria feminino e outro, masculino, uma diferença, no entanto, que é não muito fácil de ser estabelecida com base
nas características próprias a cada um dos sexos: o cérebro feminino, de aparência menor que o cérebro masculino, teria maior densidade em suas conexões, bem como em todas as suas dobras e circunvoluções. Afirma-se
também que o cérebro feminino, tomado como uma superfície plana, é mais extenso e largo do que o cérebro
masculino! Para isso, portanto, depende-se dos padrões de medida.
Do mesmo modo, já há quem afirme, no campo das neurociências, que se pode medir e localizar o gozo feminino no cérebro, com base em imagens de ressonância magnética, como recentemente publicado num artigo do
Journal of Sexual Medicine (Jannini, 2012). Medir o gozo feminino é o ideal científico para tornar a agarrar uma
realidade que sempre se evade, mais além, justamente, de qualquer medida. Veremos a importância desse campo incomensurável que não pode ser alcançado por nenhum sistema métrico. Ele se assemelha à carta roubada de
Edgar Allan Poe, que serviu de referência para um dos seminários de Lacan: não se encontra num campo métrico,
calculável, mensurável e avaliável pela polícia, que procura por um objeto sempre em fuga (Lacan, 1954–5: 225–
40). Nos esforços da ciênciamoderna, sobretudo das neurociências, para capturar algo da questão feminina,
nota-se a existência de alguma coisa que está mais além, que não é alcançada por qualquer padrão de medida.
Pode-se seguir essa errância da ciência pelas pesquisas mais ou menos científicas nos parâmetros da fórmula que inaugurou a ciência moderna do século XVII, a fórmula de Galileu, segundo a qual é preciso, como se
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depreende do termômetro que leva seu nome, “medir tudo o que é mensurável e tornar mensurável tudo o que
não o é”. Tal operação é o alicerce da ciência. Foi esse princípio que levou também ao cientificismo dos dias de
hoje, ao ideal cientificista de uma avaliação quantificada e generalizada, que pode acabar causando todo tipo
de estragos.
Vocês conhecem a crítica que Jacques-Alain Miller e Jean--Claude Milner fizeram nos Fóruns sobre essa nova
ideologia da avaliação. Podem-se evocar, por exemplo, as recentes declarações do Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre os efeitos daninhos das políticas de austeridade econômica instauradas há alguns anos na Europa,
e que se mostraram verdadeiras máquinas de produzir mais desemprego, mais recessão e ainda mais miséria
nas classes médias e nas classes mais desfavorecidas da sociedade. O argumento pretensamente científico dado
como mea culpa pelo FMI foi justamente o de um “erro metodológico”: o impacto do déficit fiscal no crescimento
econômico teria sido mal calculado. Cito um artigo recente, publicado na imprensa francesa:
Olivier Blanchard, economista-chefe do FMI, afirmou que o modelo matemático em que se apoiavam essas
políticas, com os objetivos de desendividamento radical e retorno sagrado ao equilíbrio orçamentário, comportavam um erro em seu “multiplicador fiscal”. Para simplificar muito, esse modelo matemático, portanto incontestável,
previa que, quando se retirasse um euro do orçamento, faltaria um euro no país em questão. Ora, isso é falso.
Por razões que concernem a uma realidade perfeitamente trivial, a de que os seres humanos são humanos, essa
austeridade desencadeou reações coletivas, cujo resultado foi o de que esse euro retirado do orçamento provocasse a perda de três euros nas sociedades em questão. Multipliquem por bilhões e vocês entenderão por que a
austeridade imposta à força por troicas doutas só levou a mais austeridade, mais desemprego e mais recessão
(Huertas, 2013).
Ao que parece, teria havido um problema metodológico, um problema métrico.

O problema, na verdade, é que sempre há uma variável não men-surável, a variável “gozo” no sujeito, uma
variável que se alimentade sua própria natureza não mensurável, uma instância nomeada por Freud de supereu,
que sempre impõe um gozo um pouco mais além do principio de prazer, uma instância gulosa que diz ao sujeito:
“Goze! Goze imensuravelmente, sempre e ainda um pouco mais, goze inclusive da renúncia ao prazer”. É preciso,
então, seguir as impasses da ciência moderna em face dessa impossibilidade de mensurar. O desejo do psicanalista deve visar a este ponto: como surge, na ciência moderna, esse impossível a ser representado, para circunscrever
a diferença sexual no real? Esse tipo de raciocínio sempre claudica, quando se está diante de algo que, no fim
das contas, não é mensurável.
Em face da tradição epistemológica que conduz ao cientificismo de hoje, há outra tradição em que se encontra, por exemplo, uma das principais referências de Lacan no campo da ciência, Alexandre Koyré, cuja obra
deveria ser retomada. Por exemplo, em seu artigo “Do mundo do ‘mais ou menos’ ao universo da precisão”, de
1948, Koyré observou que:
[...] entre a matemática e a realidade física existe um abismo. Tentar aplicar as matemáticas ao estudo da
natureza é cometer um erro e um contrassenso. Na natureza, não existem círculos, elipses ou linhas retas. É ridículo
querer medir com exatidão as dimensões de um ser natural: o cavalo, sem dúvida, é maior do que o cachorro e
menor do que o elefante, mas nem o cachorro, nem o cavalo, nem o elefante têm dimensões estritamente determinadas. Há sempre uma margem de imprecisão, um jogo de “mais ou menos” e de “quase” (Koyré, 1948: 312).

O ESPAÇO DO GOZO E DO INCONSCIENTE É INDETERMINADO
Ora, é justamente nessa dimensão do mais ou menos, do aproximadamente, nesse espaço do indeterminado
que o espaço do gozo e do inconsciente encontra seu lugar. E o espaço da feminidade, do gozo feminino, como
Freud o descobriu em sua própria experiência, é precisamente esse espaço Outro que escapa à medida fálica e
à lógica binária do significante, do zero e do um. Não há, portanto, como localizar esse espaço do gozo no espaço métrico hoje oferecido pelos instrumentos tecnocientíficos, em especial nas neurociências. Mesmo as imagens
de ressonância magnética, apresentadas como uma espécie de imagens do real do pensamento do sujeito, são
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sempre equívocas. Experiências mostram que as mesmas localizações cerebrais são ativadas se nos queimamos
com uma taça de café ou se recebemos a notícia de que nosso parceiro nos traiu. Trata-se sempre, pois, de uma
imagem a ser interpretada do lado do significante, ou seja, de uma imagem equívoca. Jamais há uma relação
direta entre o signo e o significante.
Seguindo esta mesma errância, certo saber popular sustenta que as conexões neuronais no cérebro do homem estão, sobretudo, alinhadas, são lineares, ao passo que no cérebro da mulher estariam em rede. Na Espanha,
há vários chistes sobre a eficácia feminina no multitasking. Uma mulher pode pensar simultaneamente em eventos,
paralela ou sincronicamente, com mais facildade do que um homem, que só consideraria esses eventos um após o
outro: ele parte do neurônio e tem que seguir em frente, não consegue estabelecer conexões. A cadeia significante
se impõe no cérebro masculino, impedindo saltos metafóricos. A versão popular distingue alguma coisa que não é
representável no real do cérebro, mas que corresponde a uma posição diferente em relação ao significante e ao
gozo. A mulher inclusive goza ao fazer várias coisas simultaneamente.

De um modo ou de outro, procura-se encontrar no real uma diferença que só podemos atribuir ao registrosimbólico em suas determinações sobre o real e o imaginário. Isso é o primeiro Lacan, dos anos 1950: é só porque
existe o simbólico, porque existe o significante, que existe a diferença, a diferença sexual em primeiro lugar. Há
uma diferença radical no inconsciente, se o pensamos como essa própria diferença, o inconsciente como o Outro
por excelência. O inconsciente seria sempre “Outra coisa”. Trata-se de uma expressão utilizada por Lacan em
“Posição do inconsciente” (1964b). Num lapso ou mesmo num sintoma, ocorre algo diferente do que eu queria
dizer, algo diferente do que eu queria fazer.
Na perspectiva lacaniana, que pode ser deduzida da concepção freudiana do inconsciente, não existe
inconsciente feminino ou masculino. O inconsciente é sempre feminino. Em contrapartida, em Freud, a libido, a
energia sexual do desejo considerada em sua vertente quantitativa, como o quantum de energia pulsional, seria
sempre masculina, segundo uma lógica retomada por Lacan. Assim, seria possível opor o inconsciente como Outro,
do lado feminino, e a libido ordenada pelo significante do falo e pelo significante em geral, do lado masculino.
Trata-se, na libido, de um aspecto quantitativo, de uma determinada medida introduzida no real – e veremos
justamente a dificuldade de capturar o real medindo-o. O inconsciente freudiano escapa a toda medida, a toda
quantificação possível. É o Outro por excelência. Da mesma forma, segundo Lacan, a mulher é a Outra para o
homem, como ela o é para ela mesma.1 Outra para o homem, Outra para a mulher.
Pode-se ainda aludir a duas referências do Seminário de Lacan sobre a alteridade do inconsciente como
uma alteridade feminina. A primeira delas se encontra em O Seminário, livro 11: os quatro conceitos fundamentais da psicanálise (1964), em que o inconsciente é relacionado ao mito de Orfeu e Eurídice; a segunda, em O
Seminário, livro 20: mais, ainda (1972–3), em que essa alteridade feminina é abordada à luz do paradoxo de
Zenão, o paradoxo da quantificação na história de Aquiles e a tartaruga.

EURÍDICE DUAS VEZES PERDIDA
Em O Seminário, livro 11, o sujeito do inconsciente é identificado com Eurídice, duas vezes perdida, diz Lacan.
Para me deixar levar por uma metáfora, Eurídice duas vezes perdida, tal é a imagem mais sensível que
poderíamos dar, no mito, do que é a relação de Orfeu analista com o inconsciente.
Com o que, se vocês me permitem acrescentar alguma ironia, o inconsciente se encontra na margem exatamente oposta àquela que está em jogo no amor, que, como todo mundo sabe, é sempre único, e que a fórmula
uma que se vai, dez que se arranjam encontra nele sua melhor aplicação (Lacan, 1964: 27–8).
Isso do lado do amor. Do lado do inconsciente, Eurídice como objeto de amor seria duas vezes perdida. Por
que Orfeu perde Eurídice? Porque ele se vira no momento de sair do Inferno. Resumirei a história para vocês. Perseguida por Aristeu, Eurídice, durante sua fuga, é mordida por uma serpente e morre. Inconsolável, Orfeu desce
2 “O homem serve aqui de conector para que a mulher se torne esse Outro para ela mesma, como ela o é para ele” (Lacan, 1960b: 732).
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até o Inferno para salvá-la. Ele adormece Cérbero, o cão do Inferno, com sua lira e sua música, e se posta diante
dos reis do mundo subterrâneo, Hades e sua mulher, Perséfone. Impressionada com a coragem e o amor de Orfeu,
Perséfone pede a Hades que devolva Eurídice para o marido dela. Hades aceita, mas impõe uma única condição,
a de que Orfeu não olhe para trás antes de sair do Inferno. Orfeu, inquieto com o silêncio de Eurídice, volta-se
para vê-la pouco antes da saída. Eurídice então lhe dá adeus e desaparece uma segunda vez, desta vez para
sempre. O silêncio de Eurídice é muito importante e eu o retomarei de outra maneira no que lhes direi à frente.
Aqui, nós nos aproximamos do que Jacques-Alain Miller elaborou nos últimos anos sobre o inconsciente real,
algo que diz respeito a um novo real, do qual a psicanálise de orientação lacaniana se ocupa hoje. O inconsciente real é aquele que, como Eurídice, não cessa de não aparecer. É necessário prestar atenção às duas negações.
Eurídice é o real que se desvanece no sentido de que não cessa de não aparecer. Duas vezes perdida, ou seja,
uma dupla negação necessária para tentar circunscrever o lugar do real nesse outro espaço que não é o espaço
métrico.
Há uma série de desenvolvimentos na ciência moderna que concernem a esse real como ponto de suspensão,
além do qual não se pode ir. Hoje, delineia-se uma nova interseção entre a psicanálise e a ciência, quando repensamos o real à luz do inconsciente real, tal como Lacan o enunciou uma vez e Jacques-Alain Miller o desenvolveu.

A segunda referência, Aquiles e a tartaruga, é muito mais lógica, mais precisa no ensino de Lacan:
[...] o gozo do Outro, do corpo do Outro, só se promove na infinitude. Direi qual: aquela, nem mais nem menos, sustentada pelo paradoxo de Zenão.
Aquiles e a tartaruga, tal é o esquema do gozar de um dos lados do ser sexuado. Quando Aquiles dá um
passo, se engraça para junto de Briseida, ela, que nem a tartaruga, avançou um pouco, porque ela não é toda,
não toda dele. Ainda falta. É preciso que Aquiles dê o segundo passo, e assim por diante. Foi assim mesmo que,
em nossos dias, mas só em nossos dias, conseguiu-se definir o número, o verdadeiro ou, para ser mais preciso, o
real (Lacan, 1972–3. p. 13).
Lacan evoca aqui o número real, uma coisa muito enigmática na ciência moderna, que escapa a qualquer
finitude, como o número phi, por exemplo. “Porque Zenão não tinha visto que a tartaruga também não está preservada da fatalidade que pesa sobre Aquiles, o passo dela também fica cada vez menor e ela não chegará dia
algum ao limite” (p. 13). A tartaruga também é outra para ela mesma, ela também não conseguirá transpor esse
passo no espaço métrico. “É daí que se define um número, seja qual for, se ele é real. Um número tem um limite, e é
nessa medida que ele é infinito. Aquiles, é bastante claro, só pode ultrapassar a tartaruga, ele não pode juntar-se
a ela. Ele só a encontra na infinitude” (p. 13).
Lacan põe em série o gozo da posição feminina e o real da tartaruga, que é outra não apenas para Aquiles,
mas também para ela mesma. Esse espaço do número real, que se deve considerar não como uma quantidade, e
sim como uma cifra, constitui-se numa dimensão cuja localização na ciência moderna é extremamente importante.
Utiliza-se o número não apenas para quantificar, para mensurar, mas também para introduzir uma nova relação
com o real. O número real como tal, não mensurável, faz aparecer outra função do real. Trata-se de um real
muito mais enigmático na ciência moderna. No campo das neurociências, encontra-se a impossibilidade de representar esse real, esse algo que se furta à lógica fálica. Isso diz respeito à questão da origem da linguagem, da
sede da linguagem. Nenhum resultado científico pode definir a sede da linguagem. A outra impossibilidade nas
ciências modernas concerne à consciência: o sujeito cartesiano da consciência, fundamento da ciência, não pode
ser encontrado no sistema nervoso. Linguagem e consciência são, portanto, os dois signos, na ciência moderna, de
um real que não pode ser localizado, mensurado. Creio ser importante nos voltarmos para os impasses da ciência
moderna, quando ela tenta estabelecer esses dois pontos, a fim de encontrar o lugar do qual Eurídice vem nos
dizer alguma coisa.
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Gostaria de retornar a Freud para mostrar como ele encontrou sua Eurídice, como ele também a inventou em
seu encontro com a histeria, ou seja, como ele encontrou esse inconsciente Outro, seu inconsciente real, ouso dizer.
Proponho a vocês relermos o famoso sonho da injeção de Irma, o sonho fundador da psicanálise. Trata-se de um
sonho ligado à questão feminina. Lembro que todos os restos diurnos e as associações relacionadas às imagens
dos sonhos giram em torno de mulheres. Em sua casa de veraneio, Martha, esposa de Freud, alguns dias antes
do aniversário dela, acaba de lhe dizer que gostaria de convidar amigos da família para comemorar a data.
Martha estava grávida de seis meses de Anna. Na mesma tarde, Freud concluíra um relatório sobre uma paciente, Irma, amiga da família, cujo tratamento não estava indo bem. Ela confirmara sua presença na festa e isso
incomodava Freud. Sua dificuldade em tratá-la importunava seu desejo de médico e de psicanalista, e naquela
noite, de 23 para 24 de julho de 1895, ele teve este sonho, que testemunha o real do inconsciente introduzido
pela psicanálise:
Um grande salão – recebemos muitos convidados. Entre eles, estava Irma. No mesmo instante, puxei-a para
um canto e a repreendi, em resposta à sua carta, porque ela ainda não tinha aceitado minha “solução”. Disse-lhe:
“Se você ainda sente dores, é apenas por sua culpa”. Ela respondeu: “Ah, se o senhor imaginasse as dores que
sinto agora na garganta, no estômago e na barriga...
Isso está me sufocando”. – Eu me assustei e olhei para ela. Parecia pálida e inchada. Perguntei-me se eu não
estava deixando escapar algum sintoma orgânico. Levei-a até a janela e lhe examinei a garganta. Ela se mostrou resistente, como se estivesse usando uma dentadura. Pensei comigo mesmo que não havia razão para aquilo.
– Em seguida, ela abriu a boca como devia e eu notei, do lado direito, uma grande mancha branca; em outro
lugar, vi extensas escaras cinza-esbranquiçadas sobre notáveis formações onduladas, semelhantes aos cornetos
nasais. – Chamei imediatamente o dr. M., que examinou a paciente e o confirmou... O dr. M. tinha uma aparência
muito diferente da habitual, estava muito pálido, mancava e não usava barba... Meu amigo Otto também estava
presente, ao lado dela, e meu amigo Leopold a auscultava através do corpete. Ele disse: “Ela tem um área surda
embaixo, à esquerda”, e indicou que parte da pele perto do ombro esquerdo estava infiltrada (também notei
isso, apesar do vestido)...
M. disse: “Não há dúvida de que é uma infecção, mas não tem importância; sobreviverá uma disenteria e a
toxina será eliminada”...
Tivemos ainda pronta consciência da origem da infecção. Não muito tempo antes, numa ocasião em que ela
estava passando mal, meu amigo Otto lhe aplicara uma injeção com um preparado de propil, propileno... ácido
propiônico, trimetilamina (e eu via diante de mim a fórmula desse preparado, impressa em grossos caracteres)...
Injeções como essa não deveriam ser aplicadas de forma tão impensada... E, provavelmente, a seringa não estava
limpa (Freud, 1900: 99–100).
A fórmula no sonho é o que cessa de não se escrever na garganta de Irma. Há algo como uma imagem do
real nessa mancha branca. Só há essa mancha branca, algo que não cessa de não se escrever no umbigo do sonho
freudiano. E, depois, há, segundo passo, as letras da fórmula da trimetilamina, que, segundo as categorias modais
da lógica lacaniana, cessam de não se escrever. Algo consegue se escrever. Em O Seminário, livro 2: o eu na teoria de Freud e na técnica da psicanálise, Lacan afirma que Freud era corajoso, que ele seguiu o sonho e conseguiu
atravessar a angústia em face da mancha branca, para tentar extrair alguma coisa dela, essa fórmula famosa
que tenta cifrar algo do gozo feminino (Lacan, 1954–5: 177–204).
Sabemos que a interpretação de um sonho é sempre infinita, é uma espécie de tartaruga Briseida para o
analisante e para o analista. Ele jamais se deixa capturar numa única interpretação. Sem-pre há uma infinitude,
mas nessa desmultiplicação há algo que não cessa de não se escrever, algo de que temos a imagem nessa mancha
branca. E Freud associa sobre essa mancha branca: “O que eu vi em sua garganta: uma mancha branca e escaras
cinza-esbranquiçadas sobre formações onduladas. A mancha branca me lembrou da difteria e, portanto, de uma
amiga de Irma; lembrou-me também de uma grave doença de minha filha mais velha, quase dois anos antes, e
da grande angústia daqueles dias aflitivos” (Freud, 1900: 103). Trata-se de um real infiltrado na história familiar
de Freud. “As escaras das formações onduladas se relacionam a preocupações com a minha própria saúde. Nessa
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época, eu vinha fazendo uso frequente de cocaína para aliviar um incômodo na mucosa nasal; alguns dias antes,
eu soubera que uma de minhas pacientes, que seguira o meu exemplo, desenvolvera uma extensa necrose da mucosa nasal. Por outro lado, eu fora o primeiro a recomendar o uso de cocaína, em 1885, e isso acarretara severas
recriminações contra a minha pessoa. O uso indevido dessa droga apressara a morte de um grande amigo meu.
Isso acontecera antes de 1895, a data do sonho” (p. 100).
As questões do gozo feminino e da morte atravessam as associações de Freud. Mesmo sua própria morte – o
câncer que o matou – é de certo modo evocada por esse real na garganta. A mancha branca evoca também a
doença de uma amiga de Irma, a necrose nasal de uma paciente e a morte do amigo de Freud provocada pelo
abuso de cocaína. Atrás de Irma, como Lacan o indica, encontra-se a própria esposa de Freud, Martha Bernays,
e a relação de Freud com o gozo feminino. Essa assustadora mancha branca é o local que presentifica a sexualidade feminina na subjetividade de Freud, a feminidade em sua posição radicalmente outra, impossível de ser
representada. Todas as representações de Freud se ordenam em torno da garganta de Irma, em forma de elipse
com dois centros entre a ausência e a presença do objeto. Nesse espaço da mancha branca, Freud acabará escrevendo a fórmula da trimetilamina, uma letra, no sentindo mais científico do termo e mesmo mais lacaniano do
termo, a instância da letra. No fim de sua obra, ele diz que a sexualidade feminina é um continente negro, o no
man’s land dos mapas dos exploradores, uma terra incognita, em franco contraste com a mancha branca de seu
sonho. Há aí um saber irredutível para Freud que não cessa de não se escrever. O sonho freudiano da mancha
branca se inscreve justo no centro, no umbigo da ciência moderna, para retornar de mil e uma maneiras em cada
uma de suas escritas. Era essa a razão que levava Lacan a falar do sujeito foracluído pela ciência, uma vez que
se trata de um sujeito que retorna de uma maneira ou de outra no sintoma da ciência moderna.

Falei da linguagem e da consciência que geram sintomas pela impossibilidade de serem localizadas. Para
explorar esse espaço do inconsciente feminino, recomendo a vocês a leitura de uma pequena joia da literatura,
um conto da escritora e baronesa dinamarquesa Karen Blixen, conhecida pelo pseudônimo Isak Dinesen, que se
chama A página em branco [The blank page] e foi publicado em 1956. Trata-se da relação da feminidade com
esse espaço não representável pelo significante, com o espaço do inconsciente e do gozo, um espaço que só é
acessível pela instância da letra. A letra realiza algo que o significante não consegue fazer.
Antes de resumir o conto para vocês, gostaria de localizar a elaboração de Lacan que procura ligar a feminidade à letra. Essa relação foi estudada por ele em diversas ocasiões ao longo de todo o seu ensino. Foi por
essa via que ele disse que se poderia ir mais além do impasse freudiano do continente negro, do rochedo da
castração, descrito em “Análise terminável ou interminável” como o ponto de chegada da análise (Freud, 1937:
231–268). É como Moisés que faz a travessia do deserto tendo como alvo a letra. A letra não é um conceito, tem
a ver com o real. Em O Seminário, livro 20: Mais, ainda.
Lacan diz que o objeto a é, antes de tudo, uma letra que adquire uma consistência de objeto como tal.
Ela não representa algo, ela não é nem signo, nem significante, e sim um objeto que se identifica com a mancha
branca do sonho freudiano. Assim, Lacan tem de ir mais além da lógica fálica, da presença/ausência do símbolo
fálico na subjetividade. Pode-se seguir esse desenvolvimento no que foi a lógica do não todo no ensino de Lacan
como alguma coisa do não todo significante. Nesse campo, mais além da lógica fálica, a função da letra tal como
concebida por Lacan permite abordar e escrever o que não pode ser simbolizado pelo significante, como o é
na parte fálica masculina da sexualidade, ou seja, essa parte da feminidade que não passa pelo significante, o
qual sempre se retira em silêncio. Tal silêncio é o da mulher em relação a ela mesma, em relação ao seu gozo,
resultando, quanto à mística de Santa Teresa, na elaboração de Lacan sobre o que ela chamou de “o castelo
interior”, modo de abordar o Isso, o Es freudiano, como a sede do gozo confrontado com o silêncio dela mesma.
Poder-se-ia adotar o partido de Wittgenstein, “do que não se pode falar, sobre isso é preciso calar” [Wovon
man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen] (Wittgenstein, 1921. p. 112), modo pelo qual conclui o seu
Tractatus logico-philosophicus. Mas é aí que se inicia a psicanálise: lá onde se encontra esse impossível de dizer, é
preciso escrever algo com as palavras. Uma análise é isto: posso escrever algo com as falas da minha história no
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lugar desse silêncio, seja eu homem ou mulher. Esse ponto sempre é o do gozo feminino, mais além do falo.

O SILÊNCIO QUE FALA OU QUE É VAZIO

20

Resumirei para vocês A página em branco, de Karen Blixen, cuja leitura é muito instrutiva. Trata-se de um
conto dentro de outro conto. Como nos quadros do barroco ou em Dom Quixote, também há narrativas dentro
de narrativas. Essa operação do conto dentro do conto, do quadro dentro do quadro ou do romance dentro do
romance nos torna presente, a cada vez, algo desse real. Trata-se de um artificio do barroco que visa a esse real
que não pode ser representado. A operação retórica do conto de Karen Blixen segue a mesma lógica. É um conto
sobre uma anciã que conta histórias. Ela é analfabeta, mas segue a tradição oral feminina e transmite o valor da
letra ao longo das gerações, a letra como razão de ser. Mesmo assim, nessa transmissão, ao fim, é o silêncio que
fala. Ela o escreve desse modo: “Quando o narrador”, o sujeito da enunciação, “é fiel, eterna e resolutamente fiel
à história, então, ao fim, o silêncio falará. Quando a história é traída, o silêncio é apenas vazio”. Acho isso muito
bonito. Quando a história é traída, isto é, seu desejo, o silêncio só aparece como um vazio, mas se nós somos consequentes com seu desejo, é o silêncio que fala. O silêncio é o sujeito que fala na condição de melhor dos autores, e
ele fala no melhor dos livros, que é o de A página em branco. Apenas mulheres podem contar a história da página
em branco, e veremos que esta é uma letra, a letra mais importante de um alfabeto em que todas as outras letras
adquirem seu sentido a partir dela. Em certas tradições talmúdicas, a vigésima terceira letra, que é o branco, é a
letra mais importante do alfabeto, pois ela torna possíveis todas as outras letras. Sem a letra branca, não haveria
nada a ser lido. O poeta espanhol José Ángel Valente disse isso de maneira muito precisa, quando deu ao branco
a significação fundamental de uma letra. A página em branco, portanto, é o sujeito que fala e é também o objeto
transmitido por seu discurso, se a este ele permanece fiel. A anciã do conto se identifica com a página em branco,
pois ela mesma não sabe escrever. Ela é o sujeito e o objeto a ser transmitido. Por fim, esse objeto diz alguma coisa
do mais íntimo desse sujeito ou do mais êxtimo, como indicado pelo neologismo de Jacques-Alain Miller.

QUANDO SE CHEGA À PÁGINA EM BRANCO,
ALGO DO REAL ESTÁ PRESENTE
E qual é a história de A página em branco? Trata-se de um convento de freiras em Portugal que tem o privilégio de cultivar o melhor linho, com o qual se fabrica o tecido mais fino do país e, com este, os lençóis nupciais
para as princesas do reino. Há um venerável costume mantido pelas famílias reais: na manhã seguinte à noite
de núpcias de uma jovem da casa real, exibe-se no balcão do palácio o lençol do leito nupcial com a mancha
vermelha, que quer dizer: “Virginem eam tenemus” ou “Declaramos que ela era virgem”. Os ciganos na Espanha
partilham essa tradição necessária à transmissão do patrimônio. Nunca mais se usará esse lençol, nunca mais ele
será lavado.
O convento tem um segundo privilégio, o de receber de volta o fragmento central do lençol nupcial com a
prova e o signo – a letra mesmo – da virgindade. No corredor principal do convento, expõem-se os quadros com
os fragmentos dos lençóis nupciais, cada um deles acompanhado do nome da respectiva princesa na moldura do
quadro. É a cadeia significante que representa todas as histórias. No meio do longo corredor, todavia, há uma
tela que não é como as demais: uma tela sem nome algum na moldura e em que o fragmento do lençol é branco
como a neve. Ela é a página em branco de Karen Blixen, a página mais importante de todo esse corredor, como
se vê neste comentário da própria escritora presente na edição espanhola de seus contos reunidos: “É a página
da sabedoria das mulheres que contam as histórias, a página diante da qual ficamos mais tempo, tentando decifrar o saber que contém, enfim, é a página mais enigmática em seu sentido e em sua significação” (Blixen, 2011).
Se nós tomamos esse conto como uma espécie de sonho freudiano, a página em branco ocupa o lugar da
mancha branca da garganta de Irma, algo que não cessa de não se escrever e que é a condição para que algo
se escreva. É preciso sublinhar que, no conto, o lençol faz as vezes de uma imagem do inconsciente real como tal.
Tentarei logicar um pouco essa história. Na galeria das princesas emolduradas, nota-se a lógica fálica em funcionamento, a feminidade do lado fálico. O conto diz que, quando se veem esses quadros, pode-se ter todo o tipo
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de fantasias fálicas, por exemplo, a flecha de Cupido atravessando o coração da amada. Mas, quando se chega
à página em branco, pode-se ser tomado pela angústia, como um escritor diante da folha em que ainda não se
escreveu. Algo do real se apresenta sem representação possível. Trata-se de outra alteridade que surge, distinta
de um outro simétrico ao sujeito.
Pode-se até mesmo inscrever a galeria do conto como uma série de nomes de mulheres ou de números naturais, cuja lista é infinita. Os nomes de mulheres são o significante da perda da virgindade, que gera diferentes
interpretações. Na mesma cadeia, porém fora da série, surge a página em branco emoldurada e sem nome. Aqui,
pode--se aludir à Deusa branca que aparece em O despertar da primavera, de Wedekind (1891). Lacan se refere a essa obra em seu “Prefácio a O despertar da primavera”, no qual afirma que o Nome-do-Pai se perde na
noite dos tempos e que, antes do pai edípico, havia a Deusa branca, sem nome (Lacan, 1974b). Existe toda uma
mitologia sobre esse espaço da divindade, anterior ao patriarcado, e que se encontra na origem do Nome-do-Pai. Foi essa, aliás, a razão de Lacan ter dito que a origem do Nome-do-Pai é feminina. A página em branco do
conto torna presente outra infinitude, que é não a da sequência dos números reais, e sim a do que não cessa de
não se escrever.
Como esse real se apresenta na clínica? Como o umbigo do sonho, no sonho de Freud. Pode-se exemplificá-lo
também com os atentados terroristas ocorridos na Espanha em 2003. Colegas de Madri trabalharam na “rede
de 11 de março”, atendendo a vítimas desses atentados. O que se revelou traumático em quase todos os relatos
de vítimas e de testemunhas, e que se repetia em seus pesadelos, foi o que não tinha chegado a acontecer. “Não
pude ajudar a pessoa que estava morrendo ao meu lado”; “Perdi o trem que me salvaria do desastre”. A cada
vez, algo que não cessava de não acontecer se fazia presente no testemunho, revelando-se como a melhor maneira de definir o real lacaniano traumático.

Em seu discurso de Roma, Lacan afirmou: “a ciência avança sobre o real, ao reduzi-lo ao sinal./ Mas ela
também reduz o real ao mutismo” (Lacan, 1953a. p. 136–7). Assim, quanto mais a ciência ganha, avança sobre
seu real, em que tudo parece escrito, mais esse real não cessa de se escrever, mais esse real permanece mudo,
mais ele se torna sem sentido, mais o sujeito do significante e do gozo é foracluído para retornar como resposta
do real; e mais a psicanálise encontra seu sujeito confrontado com o real do inconsciente, com o seu próprio real,
que não cessa de não se escrever. Quanto mais a ciência avança em seus impasses, mais se encontra o sujeito como
resposta do real. Pode-se inclusive dizer que a psicanálise é a página em branco da ciência. Por exemplo, quanto
mais se tenta reduzir o sujeito, o sentido de sua experiência de gozo, aos dados de imagens de uma ressonância
magnética, mais ele se fará ouvir nos significantes de sua história que codificam as ressonâncias semânticas desse
mesmo gozo. Um gozo que sempre mostra seu lado não mensurável, como um gozo mais além do falo, feminino
ou não fálico.
A feminidade, na condição de espaço subjetivo de um gozo mais além do falo, é o espaço mais próximo,
mais em contato com o real do inconsciente, o real que não cessa de não se escrever. O inconsciente não é um
traço observável no sistema nervoso como gostariam os cognitivistas, inclusive aqueles que se dizem próximos da
psicanálise, entre os quais António Damásio, que gostaria de encontrar o inconsciente freudiano escrito no sistema nervoso. O inconsciente freudiano é o apagamento de todo traço operado pelo significante, é a página em
branco. O que resta, o que não cessa de não se escrever nesse apagamento, é o “inconsciente real”, como Lacan
o indicou uma vez em seu último ensino e Jacques-Alain Miller o fincou, para usá-lo como base de uma maneira
inteiramente nova de ler Lacan, valendo-se dessa bússola. O inconsciente real, feminino, é o que hoje torna a
psicanálise presente no interior da ciência, isto é, no que a ciência não deixa de ser malsucedida na redução do
saber ao conhecimento, e do conhecimento à informação, para retomar estes belos versos de T. S. Eliot, com os quais
concluirei:
Onde está o saber que perdemos no conhecimento? Onde está o conhecimento que perdemos na informação?2
2 N. da T. Cf. nota de rodapé na página 92.
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Antônio Teixeira (EBP-Belo Horizonte)

No tempo em que elaborava sua
“Massenpsychologie”, Freud encontrava
na Igreja e no Exército os modelos de massas artificiais que lhe permitiam pensar,
do ponto de vista da economia libidinal, a
estrutura das coletividades humanas. Mas
o momento atual é distinto, as referências
se modificaram. Diante da supremacia tecnológica que permite a guerra sem intervenção direta da tropa, o exército se vê
progressivamente reduzido a um papel
ilustrativo, ao passo que a Igreja assiste
impotente ao esvaziamento de seu antigo
poder de agremiação espiritual (MILNER,
2014)1. Nos idos de hoje, as massas artificiais são outras. Elas parecem se compor
“Comedia de enredos”. Artista:Ale Korek
e se dispersar na pluralização das redes
sociais, ao sabor de temas cuja eleição decorre mais de seu efeito de excitação coletiva do que propriamente de
sua relevância social ou política.
Para além, todavia, do fenômeno recente dessas massas midiáticas efêmeras, J.-C. Milner divisa um tipo particular de massa vinda do passado que cada vez mais se destaca e progressivamente se impõe como modelo universal. Ele se refere à massa universitária iniciada a partir das corporações de ensino constituídas pelo Clero,
no século XI, que atualmente se revela mais importante do que o Exército e a Igreja. J.-C. Milner se permite mesmo
empregar o artigo definido singular para falar da Universidade Mundial, cuja língua litúrgica seria o inglês, carecendo apenas, por comparação à Igreja, de um papa e de um Vaticano que o júri do prêmio Nobel tenta suprir.
A etimologia do léxico indica o que motiva seu projeto: originalmente empregado para designar, na língua
do direito romano, toda multiplicidade que pode ser considerada como uma entidade jurídica única, o termo universitas será progressivamente reservado às instituições de ensino superior a partir do século XIII (IDEM, p. 89).
A Universidade passa a ser a instituição vocacionada a converter ao Um o que é originalmente múltiplo, no que
diz respeito à produção, acúmulo e transmissão do saber. Uni-versitar corresponderia assim, A Universidade se
pudéssemos transformar o substantivo em verbo, a conformar a multiplicidade dos saberes ao ponto de vista da
unidade, numa espécie de conversão didática do Universal destinada a reproduzir e a expandir a classe clerical.
Mas o saber, para ser universal, deve ser indiferente ao conteúdo dos saberes múltiplos que se particularizam,
sendo necessário retirar-lhes a substância qualitativa para reduzi-los a seu aspecto formal. Dali se explica a absorção da ciência moderna pela Universidade que inicialmente a recusou, para em seguida tornar-se seu lugar
de eleição. Ao dissolver o objeto de suas qualidades sensíveis, para dele reter somente o que se deixa formalizar
em equações literais, a ciência moderna vem oferecer justamente o instrumento necessário à universalização do
saber. Sua equivalência universal se expressa em linguagem matemática. E do momento em que desse Universo
nada se excetua, a ciência terminaria por recusar a exceção divina que sustentava a Universidade, em sua fundação clerical, dando-lhe a forma secularizada do saber moderno que não mais necessitaria, como diria Laplace,
1 J.-C. Milner, « De l’université comme foule », in L’Universel en éclats, Paris, Verdier, 2014, pp. 87-114. A primeira parte dessa discussão se desenvolve a partir
do referido ensaio.
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da hipótese Deus. O acordo parecia se realizar: a ciência progredia no seio da Universidade, que por sua vez se
legitimava como lugar de saber apoiado sobre o progresso da ciência (IDEM, p. 93).
Uma segunda torção, no entanto, se processou. Proclamando uma orientação contrária à via do saber universal incensada pelo Iluminismo, Heidegger afirmaria, em seu discurso do Reitorado, que a Universidade não
deveria se submeter a esse Universal do saber calculante, indiferente ao conteúdo. Em vez de se colocar como
lugar de transmissão do saber universal esvaziado de sentido pelo discurso da ciência, a Universidade necessitaria ser o espaço de promoção do saber como meditação provida de sentido pela história particular de um povo
determinado nacionalmente. Embora não caiba discutir aqui a pertinência da argumentação de Heidegger, por
mais que nela se denuncie sua adesão duvidosa à ideologia nacional-socialista, seu proferimento não deixa de
indicar uma mutação que afetava a Universidade naquele período sombrio: a dissolução da crença no valor do
saber universal indiferente ao conteúdo. Já naquele tempo se divisava uma demanda pelo retorno dos saberes
múltiplos dispostos na pluralidade de seus conteúdos, anunciando a ocasião em que a Universidade finalmente
integraria a acupuntura ao lado da das práticas alopáticas na grade curricular do curso de medicina. Mas de que
Um, então, a Universidade hoje se sustenta, se ela não mais dispõe da unidade formal do saber universal? Para
qual Um ela hoje uni-versa? Para o Um, responde J.-C. Milner, da forma-mercadoria.
Na verdade, isso pode ocorrer porque existe, para além da unidade formal do cálculo científico, outro modo
de unidade indiferente ao conteúdo que Marx localiza com o conceito de forma de equivalência geral, em sua
Crítica da Economia Política (MARX, 1983, p. 59 e sq). Resumamos, para não perdermos o foco, que se do ponto
de vista do valor de uso os objetos variam qualitativamente, ao abstrairmos o seu valor de uso para entrar na
perspectiva do valor de troca, as qualidades particulares desses mesmos objetos se apagam em sua conversão
à forma-mercadoria, para se tornarem relações comparativas de valores abstratos. Assim como o cálculo sobre
a massa e aceleração se aplica a qualquer objeto no campo da física, independente da particularidade de sua
apreensão individual, a forma equivalente geral, ao funcionar como meio de permutabilidade direta entre os objetos convertidos à forma-mercadoria, se define como um valor abstrato que pode ser aplicado indiferentemente
a qualquer objeto de troca, sendo a forma dinheiro aquela que assume o papel de equivalente geral no universo
mercantil. Dali se deduz a importância dessa transformação ideológica na constituição da massa universitária:
diante da proliferação dos pontos de vista particulares no campo ilimitado dos saberes múltiplos, onde não se
pode mais ser indiferente ao conteúdo de cada doutrina, a ideologia mercantil permite restabelecer a perspectiva do Universal, no nível da própria consideração dos saberes circulantes, por meio da apreensão puramente
contábildo saber-mercadoria em sua forma de equivalência geral, independente do seu teor ou da natureza de
seu objeto.
A massa universitária assim se expande, constata J.-C. Milner, na mesma medida em que se coloca como
mercado mundial dos saberes e iniciação pedagógica ao funcionamento do saber como forma mercadoria. A
mutação é visível: ao passo que na Paidéia antiga, a transmissão do saber dependia da autoridade insubstituível
do Mestre, assim como de sua palavra e de seu reconhecimento, o mestre universitário contemporâneo (com “m”
minúsculo, bem entendido), tal como um produto do mercado, é uma peça removível, inteiramente substituível por
outra. Seu ensino se autoriza menos por sua palavra viva do que por sua inscrição na engrenagem universitária em
que deve funcionar. E do mesmo modo que ao capitalista interessa menos a razão de ser, a qualidade particular
ou a essência do objeto transformado em mercadoria, do que a medida da quantidade, do custo e da margem
de lucro relativa ao produto desse modo constituído, no caso da produção universitária, submetida à lógica desse discurso, importa menos a natureza do saber que ela produz, do que a medida de equivalência que permite
tratar o saber como artigo a ser ofertado no mercado.
O que explica, portanto, a expansão desenfreada das práticas de avaliação, no ensino universitário, é justamente a exigência de se criar um sistema de equivalência geral destinado à padronização e à quantificação
do saber enquanto produto comercializável. Padrões de medida, aliás, já há muito nos são familiares, como se
atesta no caso dos trabalhos destinados à apresentação em mesas redondas de nossos congressos universitários,
aos quais quase sempre se impõe o limite ultrajante dos infames “seis mil caracteres, corpo 12, sem espaço”. Mas,
sejam esses limites quais forem, por mais arbitrários que possam ser, o que está efetivamente em questão, nessa
transformação do saber em mercadoria, diz invariavelmente respeito à exigência de uma forma de equivalência
geral. Pois da existência desse padrão depende o exercício de avaliação próprio ao regime do contrato no contexto mercadológico, o qual permite ao adquirente de um produto verificar se aquilo que ele obteve corresponde
Publicação FAPOL

24

R E V IS TA FA P O L O N LI N E

EDIÇÃO #1 - ABRIL 2016

LacanXXI
R E V IS TA FA P O L O N LI N E

Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta. A relação contratual supõe, em sentido contrário à condição
que sustenta o desejo, a correspondência entre demanda e satisfação2. A esse fim se destinam as inumeráveis
cláusulas das relações contratuais: para que o sujeito saiba do que está falando, é preciso suturá-lo no nível de
uma demanda codificada em que tudo fique bem escrito numa linguagem isenta de equívocos. O problema, todavia, do ponto de vista do ensino universitário no campo da assim chamada saúde mental, é que não existe
padronização do sofrimento psíquico: não há como exigir do sujeito que sofre de seus pensamentos que ele saiba
de antemão do que está falando, a fim de lhe ofertar o produto demandado na forma mercadoria da pílula
terapêutica.
Dar a palavra ao paciente requer, pelo contrário, como demonstra a clínica psicanalítica, a suspensão de
toda codificação da demanda relativa ao sofrimento psíquico. Dali se esclarece porque a avaliação universitária dificilmente emitirá qualquer tipo de julgamento em favor da psicanálise. Considerando-se que a aliança
da ciência com a tecnologia, a serviço do modo de produção capitalista, frequentemente resulta do esforço em
estabelecer medidas de equivalência codificáveis na execução controlada de seu produto, não espanta notar
que as inovações tecnológicas dessa natureza pouco afetem a clínica psicanalítica. Embora não desconheçamos
a importância do arsenal farmacológico atualmente disponível no acompanhamento terapêutico do sofrimento
mental, sabemos que não é possível codificar, partindo do parâmetro científico-tecnológico, o que seja,
empiricamente falando, um tipo clínico para a psicanálise. Nenhuma tecnologia permite distinguir o
que vem a ser o caso típico, definido como elemento incluído numa coleção de casos que exibem um comportamento previsível e controlável.
Mas o pequeno mestre contemporâneo, encarnado na figura tão arrogante quanto submissa do gestor,
necessita preencher sua planilha com dados estatísticos obtidos a partir da reprodução do caso tipificável. Face
à impossibilidade de se definir, por meio de uma doutrina de saber, o caso reprodutível destinado à avaliação
padronizável no mercado da saúde mental, resta-lhe propor, ainda que envergonhadamente, uma codificação
arbitrária. A nosologia que veio em socorro ao gestor, iniciada pelo DSM e finalmente adotada pelo CID, apoia-se numa tipologia de convenções discricionárias dissociada de todo esforço de teorização. E do momento em que
está em questão ofertar um produto tipificável a uma queixa típica, a atual classificação se permite, entre outras
coisas, ampliar a significação psicopatológica dos fenômenos subjetivos da angústia e da tristeza, por serem
dados universais relativos ao desamparo inerente à condição humana. Disso se explica a transformação desses
sintomas em doença, ao se constituir as amplas categorias clínicas dos transtornos de ansiedade e da depressão.
Seria ocioso criticar aqui o uso aberrante que esses manuais para uso do mestre gestor fazem das categorias
clínicas. Mas ao considerarmos que seus autores se permitem tratar o sintoma da tristeza como uma doença, na
forma do assim chamado transtorno depressivo, podemos revidar lembrando que tais classificações são, por sua
vez, estruturalmente tristes ou depressivas. Para tanto, devemos ter em mente que a tristeza, do ponto de vista da
psicanálise, é o afeto resultante de uma recusa da tensão lógica do pensamento que se manifesta nas formas
de apatia do sujeito depressivo. Pois bem: se concebermos a lassidão mental da tristeza como resultante dessa
demissão da tensão lógica do pensamento3, temos motivos para identificar nos manuais classificatórios de psiquiatria uma doutrinação essencialmente triste. O que explica a lassidão bocejante que afeta quem tenta estudar as
divisões classificatórias dos atuais compêndios de psiquiatria, cujas listagens agrupam fenômenos sem conexão
entre si, é o abandono deliberado de todo esforço de se situar, logicamente, o sintoma como resposta do ser
falante ao mal estar que o aflige. Interessa somente reter o que se deixa codificar numa forma de equivalência
geral, segundo os parâmetros de uma prática que deve se submeter a avaliações de produtividade para prestar
contas aos poderes que a subvencionam.
A epistemofobia é, como se vê, o corolário inevitável da epistemometria. Mas embora não caiba ficar indefinidamente dissertando sobre os efeitos dessa crescente submissão do ensino aos parâmetros mercadológicos
de avaliação, há interesse em notar que a psicanálise, tão avessa, por sua própria natureza, aos atuais critérios
2 Sobre a especificidade moderna da relação contratual, a melhor discussão a esse respeito encontra-se em J.-A. Miller & J.-C. Milner, Voulezvousêtreévalué ?,
Paris, Grasset, 2004.
3 Eu me permito remeter o leitor ao artigo “Depressão ou lassidão do pensamento? Reflexões sobre o Espinosa de Lacan”, disponível online in http://www.scielo.
br/pdf/pc/v20n1/02.pdf.
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obscurantistas de avaliação, continue a suscitar uma adesão entusiástica de boa parte dos estudantes e pesquisadores. Nossa hipótese, para irmos ao ponto, é que o que ainda assegura a transmissão da psicanálise lacaniana
nas universidades, gerando um movimento de entusiasmo independente do seu reconhecimento contábil pelos
poderes avaliadores, diz respeito a sua capacidade de resgatar a tensão lógica do pensamento que se perdeu
nos relatos clínicos da psiquiatria atual.Mas seria, todavia, um erro supor que se busca naturalmente essa tensão
lógica, como se houvesse uma tendência espontânea do sujeito a seguir seu encadeamento significante. O que se
manifesta é antes uma recusa do pensamento, um não querer saber estrutural inerente à própria relação de sonegação que o sujeito mantém com a verdade do seu desejo, para se estabilizar em algum tipo de identificação. Ao
se ponderar que a linguagem não confere identidade ao sujeito - o significante somente habilita as diferenças -,
fica evidente que não se pode alcançar, pela via do pensamento, a identidade do “Eu sou”. É preciso não pensar
para se alcançar a identidade do ser. É nesse sentido que o sujeito se coloca, para retomarmos um conceito caro
a Deleuze, como uma espécie de síntese disjuntiva entre pensamento e ser.
Por considerar a ignorância como paixão fundamental do ser humano, a psicanálise entende que a vertente
para qual o sujeito se move, preferencialmente, é a de não pensar para poder se afirmar na identidade do ser.
Já a operação inversa do “Eu penso” seria, por sua vez, a operação artificial, não espontânea, da qual depende
o acionamento do dispositivo analítico; ela desestabiliza a identificação do sujeito ao “eu sou” e assim promove
a falta a ser como seu efeito. Podemos por isso dizer que as doutrinas que abordam o sofrimento psíquico como
resultado de uma patologia orgânica ou de uma resposta adaptativa mal programada, devem o seu sucesso não
apenas aos laboratórios e aos planos de saúde que a subvencionam. Elas oferecem ao sujeito a escolha alienante
do “eu sou”, valendo-se de sua tendência espontânea de não pensar para se estabilizar no ser. Quanto à psicanálise, pobre de nós, ela não dispõe do patrocínio das indústrias farmacológicas nem tampouco da propensão do
sujeito para sustentar o Eu penso; nós não contamos sequer com o apoio das fábricas de divã. Como fazer, então,
para seguir no vetor do “eu penso”, se a opção preferencial é o “Eu sou”, se a paixão fundamental do ser é a
ignorância, se não há, em princípio, nenhum Wissentrieb (LACAN, 1975, p. 96), se a operação verdade é posta
de lado, no sentido em que ninguém quer dela saber?
Pois bem. Assim como Freud nos ensina que não se pode saciar a fome pela leitura de um cardápio, Espinosa
já há muito nos advertia de a intelecção não consegue suprimir o afeto (cf. Proposição 7 do livro IV de sua Ética);
uma paixão ou afeto só pode ser suprimido, ou contrariado, por um afeto contrário mais forte do que o afeto a
suprimir. Podemos daí dizer que a psicanálise, para vencer a paixão original da ignorância, necessita valer-se de
outra paixão de sentido contrário, essa paixão a que damos o nome de amor de transferência, a qual permite ao
sujeito comutar o vetor da ignorância do “eu sou” para o desejo de saber do “eu penso”. Ninguém escolhe pensar,
a não ser que tenha sua identificação desestabilizada por um sintoma que o convoca a decifrar-lhe o sentido,
o qual depende precisamente de sua suposição ao Outro pela via do amor transferencial, conforme a linha do
vetor diagonal que aponta para o inconsciente. É ela que permite passar da identificação alienante do “Sou e
não penso” à verdade do inconsciente como “penso e não sou”, conduzindo o sujeito a um lugar em que ele não
encontra nenhuma identificação, nenhum título de pertencimento a uma comunidade determinada:

Rumo a um novo ensino
Nesse ponto, em nosso entender, se coloca a importância de se sustentar, contra as doutrinações tristes das
alienações identificatórias que hoje ganham espaço, nas universidades, a possibilidade de ali engendrar o amor
transferencial pela psicanálise, através da via de um gaio ensinamento. Mas embora a escolha dessa expres-
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são – gaio ensinamento – esteja articulada ao sintagma gaio saber, evocado por Lacan em Televisão, é preciso
não omitir a referência ao termo de Gaia Ciência que dá título ao célebre livro de Nietzsche. Ao inscrever entre
parênteses, no frontispício da edição alemã, sob o título original Die Frölich Wissenchaft, a expressão “La gaya
scienza”, Nietzsche tinha em mente um termo derivado do Provençal que aqui nos interessa particularmente. Trata-se de uma linguagem usada pelos trovadores da literatura medieval, durante o século XII, os quais definiam
a gaia ciência como uma habilidade técnica de composição poética capaz de produzir o surgimento do discurso
como evento iluminante do encontro com a palavra exata. Se a ela nos referimos, é porque sabemos que Nietzsche atribui a esses hábeis poetas a invenção do amor na literatura europeia, a qual não deixa de ter parentesco
com a habilidade retórica através da qual Freud conseguiu constituir um gaio ensinamento absolutamente decisivo
para a transmissão da psicanálise.
Impossível ler um texto freudiano sem experimentar o prazer que suscita sua narrativa. Mas embora fosse
um homem de letras, Freud não era propriamente um literato, sua vocação sempre foi científica. Há, nesse sentido,
uma diferença marcante que separa, em campos relativamente autônomos, a proposta literária daquela que se
encontra num texto de orientação científica. Não existe motivo para se esperar, na leitura de um relato científico,
uma exposição que venha nos seduzir, a supor que a objetividade à qual a ciência positiva se propõe depende
justamente da neutralização de sua forma (ADORNO, 1984, p. 8). Diversamente, portanto, da criação literária,
que se constitui como uma categoria estética, o artigo de informação cientifica se pauta por um engajamento
expositivo que visa informar o leitor pela aquisição de uma verdade independente de sua sensibilidade (BENSE,
1991, p. 135). Ao passo que o escritor literário visa dispor a criação narrativa na unidade estética da forma, o
escritor de orientação científica objetiva, em primeira mão, exprimir seu julgamento mediante inferências derivadas da pesquisa que ele realizou sobre determinado assunto. À medida que de seu trabalho se espera mais uma
exposição do conteúdo do que uma valorização da forma, ele não deve sacrificar a consideração de nenhum
elemento relevante que pareça comprometer a unidade expositiva do tema.
É por essa razão que Freud, ao elencar a hipótese de uma atração de Dora pela Sra K, em seus “Fragmentos sobre um caso de histeria”, assume abordar uma complicação que seria eliminada por um escritor literário
em razão de seu efeito desarmônico sobre o conjunto do texto. Mas muito embora Freud se visse como um escritor
científico, descomprometido com a sedução estilística, todos que de fato o leem experimentam o fascínio irresistível
do seu texto. Por que então escritores como Marx e Freud, cujo engajamento está claramente decidido pelo julgamento inferencial dos fatos, exercem em nós uma atração similar à de um escritor literário da melhor linhagem?
A razão é que existe, tanto da parte de Freud quanto de Marx, um engajamento com a criação não propriamente de um tema, como ocorre na literatura, mas de uma perspectiva até então inédita sobre um tema já
constituído. Se é possível, então, admitir a confluência entre a atitude estética da criação, no escrito literário, e
a atitude demonstrativa da exposição, no artigo científico, o ensaio vem a ser justamente, segundo a proposição
de M. Bense, a forma em que se estrutura essa dimensão. No ensaio se combinam, sem se confundirem, o cuidado
estético do tratamento da forma e a perspectiva objetivante da exposição conceitual (LUKACS, 1975, p. 15 e sq.).
Não cabe ao ensaísta criar uma realidade exnihilo, como no caso da ficção literária, mas antes prover ao
que já existe uma nova configuração experimental (IDEM, p. 28). Contrariando, no entanto, a aridez formal em
que se reconhece o texto de um periódico científico, em seu esforço de dessubjetivar ao máximo as proposições da
teoria, o ensaio se vale do prazer estético que sua leitura produz, como se a criação de uma transferência amorosa com o texto fosse condição essencial de sua transmissão. O engajamento expositivo do tema aqui coincide com
o cuidado estético da forma, na medida em que se visa produzir, da parte do leitor, a adesão que deriva não do
pensamento racional, mas da maneira pela qual sua expressão nos cativa. O que importa, quando se constrói uma
configuração inédita sobre o que já está dado, é o conhecimento dos primeiros princípios que a nova perspectiva
inaugura e que não podem ser alcançados racionalmente. São princípios que, precisamente por serem principiais,
assumem uma posição axiomática que escapa ao procedimento dedutivo da demonstração.
Eis porque é preciso tratar o ensaio literalmente como ensaio, ou seja, como uma experimentação. O ensaio
é uma tentativa de operar transformações sobre um domínio de conceitos para por em evidência, a partir de um
novo ângulo perceptivo, o que até então não tinha visibilidade. O agir é aqui essencial – como o termo alemão
Abhandlung atesta – já que o que define o engajamento do ensaísta é precisamente o campo da experimentação
aberto por essa perspectiva. Por isso o ensaio não visa propriamente expor o conhecimento do objeto mediante
um procedimento dedutivo derivado de princípios previamente estabelecidos. Ao ensaísta interessa menos conhePublicação FAPOL
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cer o objeto, tal como ele se encontra determinado em seu campo conceitual, do que encontrar uma nova maneira
de exibi-lo. O que se ensaia ver é como o conceito se comporta a partir de uma perspectiva insuspeitada, em
conformidade com a nova questão que orienta a sua experiência.
A escrita psicanalítica responde, nesse sentido, a essa vocação ensaística, uma vez que a consideração clínica, desde onde ela se constitui, exige sempre a transposição do conceito para o campo da experimentação. A
ensaística de Freud consiste na maneira pela qual ele trouxe à luz a dimensão do inconsciente, ao estabelecer
princípios que dariam visibilidade inédita ao sintoma aparentemente errático, assim como ao sonho supostamente
caótico, aos efeitos involuntários dos chistes e dos atos falhos. Freud teve que ser poeta malgré lui, contrariando
a sua vocação de cientista, para tornar a cultura sensível a uma dimensão da verdade, subjacente ao equivoco,
cujo reconhecimento a ciência normal de sua época não foi capaz de lhe conceder. Não é casual, portanto, que
a Freud tenha sido atribuído o prêmio Goethe de literatura. Por mais que a psicanálise se apoie no discurso da
ciência, ela jamais deixou de manter com a literatura uma relação que, longe de ser contingente, em vários aspectos revela-se determinante para a transmissão do seu objeto, na medida em que nos leva a perceber a criação
no seio da própria exposição que a teoria transmite4.
Distintamente do que se espera no relato universitário, na qual o sujeito que expõe deve saber a priori o
que diz, o ensinamento da psicanálise explicita que o sujeito que fala, a um suposto saber, não sabe o que na
verdade expõe, e assim termina por se perceber como criador ficcional de uma verdade distinta daquela que
acreditava em princípio estar expondo objetivamente (LACAN, 2006, p. 44). Mas isso, ele somente alcança ao
fazer a experiência de sua enunciação. Podemos inclusive dizer que o ensinamento da psicanálise se aproxima da
forma de argumentação ensaística, em razão justamente dessa primazia dada ao campo da experimentação5.
Pois se o ensaio, como experimentação, é uma tentativa de operar transformações sobre um domínio de conceitos para por em evidência, a partir de um novo ângulo perceptivo, algo que até então não tinha visibilidade, a
experiência psicanalítica, por sua vez, é uma tentativa de fazer emergir, na fala do sujeito, um efeito significante
distinto do sentido normalmente comunicável. Tanto ao ensaísta, como ao psicanalista, interessa menos conhecer o
objeto, tal como ele se encontra determinado em seu campo conceitual, do que encontrar uma nova maneira de
exibi-lo através de uma infração significante do conceito.
Daí se infere que tanto o ensaio quanto o ensino da psicanálise reivindiquem, em sua dimensão experimental, uma singularidade própria. Por ela se traduz a fidelidade do pensamento ao ponto de vista em que ele se
ancora, seguindo o novo arranjo no qual os termos se explicitam em sua influencia recíproca. Ambos rejeitam a
metalinguagem, no sentido de uma recusa veemente de tudo que se pretenda como verdade última. Mas se, a
despeito de sua despretensão retórica, o ensaio ainda suscita o apego do leitor por sua forma lírica, é porque
a perspectiva, que por ele se inaugura, não se deixa captar como inferência de um saber constituído. Seja ele
literário, científico, ou polêmico, o ensaio se apresenta como uma arte combinatória que visa criar as condições nas
quais o objeto, surgido sob uma nova luz, desperte no leitor uma transferência positiva, ou seja, uma tendência
que o torne sensível a sua configuração. Tal é, aliás, o sentido da forma de apreensão que Pascal nomeia, em seu
escrito sobre a Arte de persuadir, de conhecimento pelo coração: é preciso seduzir o desejo para produzir a adesão da crença aos princípios proposto por um saber inovador. Os princípios, por serem justamente principiais, não
podem ser objeto de uma dedução. Por isso, o autêntico ensaísta sempre faz uso de frases elementares de enlevo
poético, que ali funcionam como “fragmentos de um discurso sensível elevado à perfeição” (BENSE, 1991, p. 24).
Mas seria, contudo, um erro confundir o ensaio com o escrito poético, o qual almeja na forma estética o destino de sua narrativa. A forma estética no ensaio se coloca enquanto princípio, mas jamais como fim de sua destinação. É preciso que, no fim, o ensaio rompa o seu envelope estético, para fazer finalmente surgir o engajamento
ético sobre o qual ele se constitui como proposta de transformação (IDEM). Do mesmo modo, diríamos então, para
finalizar, seria também um grave erro sustentar que a suposição transferencial de saber constitui a finalidade da
análise, sua consequência última. Se, de fato, o mínimo que se pode esperar de uma análise é que ela promova,
pela via do amor transferencial, a verdade do inconsciente como falta a ser, ali ficar é permanecer, como diz
Lacan, no mero “deixar rolar” da experiência (LACAN, 1967-1968). A indeterminação do sujeito como falta a
ser não pode ser o saldo da análise; ela é algo a ser perdido no seu fim. Embora não forneça diplomas, como
4 O leitor encontrará uma instigante discussão a esse respeito, no livro de G. Iannini, Estilo e verdade em J. Lacan, B.H., Autêntica,2012.
5 M. Bense soube, como ninguém, definir a importância dessa dimensão experimental do ensaio que aqui comentamos. Cf. BENSE, M. L’Essai et sa prose”. In: Trafic,

Paris, P.O.L, nº 20, 1991.
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na universidade, a psicanálise nem por isso deixa de atribuir um título a quem é capaz de testemunhar de seus
problemas cruciais, mediante a aquisição de um saber não suposto ao Outro que encontramos nos testemunhos
do passe.
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1. Origem: A universidade tem
sua origem a partir do discurso do mestre. Com efeito, este discurso queria controlar o manejo do saber. Especialmente assim que havia começado a leitura
silenciosa. Segundo Alberto Mangue,
logo que se inicia o século X se lia somente em voz alta. Existiam os que eram
chamados a fazer leituras públicas e que
estas consistiam em que quem sabia ler
se postava em um estrado no centro da
praça e lia para um auditório. A grande
mudança acontece quando aparece a
pontuação nos textos. Em seguida à pontuação na escritura tal como conhecemos
hoje, se começa a ler em silêncio. Supos“Formas”. Artista Adolfo Ruiz
tamente a igreja não estava de acordo
com a aparição da pontuação já que acreditava que isso ia acontecer em uma infinidade de diferentes leituras
e não só em uma. Não se pode deixar de assinalar, por outro lado, que a leitura nos chega a todos através de
um Outro, que nos lê os primeiros contos ou histórias quando ainda não sabemos ler. Assim se vê como esta leitura
em voz alta tem sua face estrutural1. Certamente, a universidade coloca em destaque aquelas leituras públicas
determinadas por um mestre que tenta estabelecer qual é a leitura conveniente , uma vez que cada um estava
em condições de fazer sua própria leitura. Esta origem se encontra presente hoje na universidade e o debate de
qual é a leitura que em cada âmbito convém à sociedade é central a partir dos diferentes setores de poder que
determinam seus currículos. A posição que a psicanálise toma neste debate é crucial para nós e fundamentalmente
para se orientar em como participar disso.
2. Formação de analisantes: ainda lembro o impacto que me produziu ler Freud por primeira vez como
aluno de psicologia, e ainda hoje me reconheço nisso quando um aluno me consulta dividido pelo que leu de psicanálise. De fato o discurso universitário coloca no lugar da produção o sujeito dividido. (ver artigo Psicanálise e
universidade, Murciélago 8). Quer dizer, que o discurso universitário, além de que tenha surgido como um empuxo
do mestre para regular o saber, não pôde controlar a divisão subjetiva; alunos que querem saber mais além da
universidade, a partir do que leram querem analisar-se, etc. De fato durante muito tempo pensei que meu lugar
na universidade se orientava em produzir o sujeito dividido para que a psicanálise prosperasse e também meu
consultório. A universidade foi e continua sendo uma grande formadora de analisantes.
3. Formação de analistas. Segundo J.Lacan, o problema não é encontrar novos analisantes, mas a formação
de novos analistas. Minha primeira preocupação pela produção de sujeitos divididos passou ao segundo plano
com relação com a preocupação com a formação de analistas. De fato, a universidade também se preocupa, na
atualidade, cada vez mais, com o saber fazer prático do psicólogo, do engenheiro, do economista, etc. O know
how como costuma chamar-se. Já não se preocupa com o saber teórico, mas sim com uma prática que esteja à
altura das circunstâncias. Isso se apresenta pela exigência de horas de prática na matéria que se trate. Sem dúvida, Miller distingue muito bem um saber fazer técnico que se ensina, de um saber fazer aí. Esse Savoir et faire,
não se ensina já que se trata de algo que escapa e de algo imprevisível (Miller, Teoria do Parceiro). Com efeito,
quando nos preocupamos com a formação do analista a coisa muda. O grande desafio que temos hoje na universidade é em não confundir o saber fazer com o saber fazer aí que se obtém na própria análise, na supervisão e
na experiência da Escola. Por consequência, fora da universidade.
1 Manguel, A. Una historia de la lectura. Santa Fé de Bogotá. Ed. Norma S.A. 1999. Guglielmo, C. Roger, C. Historia de la lectura en el mundo
occidental. Madrid. Ed. Taurus. 1998.
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4. A fortaleza do matema: Nas faculdades de psicologia na Argentina, a psicanálise tem um lugar preponderante. Com efeito, a produção de grande quantidade de analisantes e a presença da psicanálise em nossa
sociedade tem parte de sua explicação na dita proeminência da psicanálise. Houve, em uma época, um debate
que estava centrado entre as diferentes correntes da psicanálise (Klein, Winnicott, freudiano ortodoxo, etc), mas
logo a psicanálise teve que fazer frente a diferentes empuxos das terapias comportamentais e comunitárias. De
fato, uma aliança entre psicanalistas de diferentes correntes permitiu fortalecer a posição da psicanálise frente a
esses referidos embates. Nesse sentido, a consistência e a lógica do ensino de Lacan foi nossa arma fundamental
diante da infinidade de ataques que a psicanálise lacaniana sofreu dentro da universidade defronte às múltiplas
propostas que finalmente se mostraram frágeis em seus argumentos teóricos, mais além de suas posições políticas.
A consistência do pensamento de Lacan e sua referência à clínica atual frente a propostas, muitas vezes fracas,
tem sido nossa grande ferramenta.
5. Matema e bem dizer: Sem dúvida, a esta altura dos acontecimentos, não deixa de haver um debate entre
os lacanianos mesmos. A orientação lacaniana, a nebulosa, etc. É um debate surdo, não explícito, mas presente.
Aí se debate o lugar da Escola, o Passe, a formação do analista. Se debate o lugar de Miller ou não Miller,etc.
Neste ponto me oriento pelo bem dizer. Miller argumenta que o bem dizer “é contrário ao matema” (Teoria do
parceiro, p.32). É a maneira que um sujeito pode “desembaraçar-se do real com o significante” (ibid). Minha
ideia é que há algo deste debate que pode desenvolver-se não tanto na perícia com o saber teórico próprio do
universitário –e, certamente, de muitos lacanianos--, mas sim na enunciação de um bem dizer que ressoa nas aulas
na universidade. Essa tensão entre a perícia com o matema e o bem dizer, encaminha, a meu ver, nosso desafio
da Orientação lacaniana na universidade.
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Algunas notas para RUA
Mario Elkin Ramírez (NEL-Medellín)

A Universidade de Antioquia (Medellin-Colombia) é uma Universidade
pública que tem 213 anos de funcionamento. Alguns psicanalistas da AMP
somos professores vinculados a ela e nos reunimos em um Departamento
de Psicanálise há 14 anos, junto a colegas que fazem parte dos Foros e de
outros que não pertencem a uma Escola ou não tem nenhuma inscrição internacional.
O Departamento de Psicanálise ministra alguns cursos na graduação de
filosofía, serviço social, psicología, antropología, historia e sociología. Cursos
de introdução à psicanálise e alguns outros que tenham sido incluidos nos seus
currículos ou como disciplinas optativas.
Mas a existência do Departamento de Psicanálise se deve aos projetos de pos graduação; uma Especialização em Infância e Adolescência, um
Mestrado em Pesquisa Psicanalítica e um Doutorado em Psicanálise que está
ad portas de iniciar.
Estes projetos dependem de um Grupo de Pesquisa que serve de suporte académico: Grupo de Pesquisa em Psicanálise, sujeito e sociedade, e que
nos reúne em diferentes linhas de pesquisa, uma em Psicanálise e Filosofia,
outra em Clínica Psicanalítica e outra em Psicanálise e Problemas Sociais
Contemporâneos.

“Pizarnik-La palabra y el deseo” Artista Ale Korek

Possibilidades
1. A Universidade realiza uma convocatória anual para apresentar projetos de pesquisa, algumas vezes
temática, outras geral, da qual participamos com nossos projetos. Essas convocatórias são de quantia média
(10.000 u$s) ou pequeña quantia (3.000 u$s). Esse dinheiro geralmente é investido em bibliografia, computadores ou outros equipamentos, material fungível (descartável) e no pagamento de alguns asistentes, geralmente
estudantes da graduação.
É interesante destacar que a Universidade outorga, aos profesores vinculados que participamos desses
projetos como pesquisadores principais, o tempo necessário para cômputo no trabalho, para dedicação a essa
pesquisa que às vezes pode significar 1/3 do tempo (13 horas semanais). Neste contexto temos realizado várias
pesquisas que chegaram a tornar-se livros. Orientamos vários trabalhos no Mestrado e sustentamos um Seminário
de Linha de pesquisa permanente no qual, em reuniões semanais, acompanhamos os estudantes do Mestrado na
construção e desenvolvimento dos seus projetos de pesquisa. Deste acompanhamento tem surgido mais de 80
trabalhos.
Destaco que hoje estou realizando uma pesquisa junto com François Sauvagnat da Universidade de Rennes,
membro da École de la Cause Freudienne, com Andrea Guerra, da Universidade Federal de Minas Gerais, próxima da Seção Minas da Escola Brasileira de Psicanálise e eu, que pertenço à Universidad de Antioquia, membro
da Nueva Escuela Lacaniana. Trata-se de uma pesquisa sobre Adolescência e Criminalidade, nas três ciudades e
a partir de perguntas diferentes. Já temos realizado três coloquios, um em Paris, outro em Belo Horizante e outro
em Medellin, para socializar os resultados.
Temos encontrado recursos e apoio nas diferentes universidades para realizar esta pesquisa assim como
os colóquios e uma futura publicação com os resultados da pesquisa. Já foram publicados outros materiais como
adiantamento da pesquisa.
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2. Existe, também, um grupo chamado Grupo Interdisciplinar de pesquisa sobre conflitos e violências. Temos
participado neste grupo alguns psicanalistas da AMP junto a politólogos, antropólogos, trabalhadores sociais,
comunicadores, criminologistas e sociólogos e temos realizado, ao longo de 10 anos, um trabalho de pesquisa
formando, desta feita, um forum de pesquisa com estudantes destas disciplinas, assim como um observatório sobre
violência junto com outras entidades da cidade e um grupo de base no qual já se formou uma geração de profissionais. Também realizamos algumas pesquisas interdisciplinares: Balanço dos estudos sobre violencia en Antioquia,
Dinâmicas de Guerra e construção da paz na Comuna 13 de Medellin e A construção do inimigo no conflito armado
colombiano. Todas estas pesquisas já foram publicadas. Também estamos preparando outra publicação sobre Os
discursos da inimizade dos grupos armados com a sociedade civil.

Dificuldades
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As dificuldades, no geral, consistem em:
1. Que a convocatória da Universidade seja temática, o que faz com que não se enquadrem nossos interesses.
Às vezes as temáticas estão muito focadas, como acontece com o sistema geral COLCIENCIAS, que é o ente
colombiano, que se orienta para a produção de pesquisas cujos resultados derivam para a industria e as
empresas. Há pouco investimento na pesquisa em ciências humanas.
2. O modelo de pesquisa de COLCIENCIAS que rege nossa Universidade é um modelo norte- americano de
avaliação o que significa que cada um ou dois anos COLCIENCIAS avalia os grupos, os pesquisadores e
os productos e isto determina classificações e notas. Trata-se de uma rapina neolibeal na qual os grupos e
colegas se tornam rivais pelas notas, os produtos, as classificações, porque muitas vezes disto depende o financiamento de projetos e o financiamento da sustentabilidade dos grupos. Da nossa parte temos conseguido, sem entrar plenamente nessa lógica, que alguns de nós sejamos, por enquanto, pesquisadores “senior”
e “associado” e que nosso grupo tenha uma clasificação “C”.
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Escrever e falar sobre ensinar psicanálise, hoje, na universidade significou uma indagação que inesperadamente me foi impostaà
qual gostaria de poder responder dignamente a partir de reflexões que estão motivadas
por uma experiência.
Este convite me conduziu, num primeiro
momento, ao instante crucial da minha vida,
de ter que regressar ao meu país, circunstância à qual me senti profundamente comovida
uma vez que vivia a urgência de unir o porvir
da psicanálise lacaniana à nova democracia
que se iniciava na Bolívia. Como a muitos outros psicanalistas, coube-me começar a trabalhar na universidade, tanto no ensino acadêmiBorges, la dicha V Art.AlejandraKorek
co como na função de supervisão clínica das
primeiras experiências clínicas dos estudantes de psicologia.
A partir deste trabalho, pude introduzir pela primeira vez a psicanálise lacaniana na universidade, em um
país caracterizado fundamentalmente pela inexistência de psicanalistas, carência de espaços de formação analítica e ausência de uma relação previa entre psicanálise e universidade.
Esta relação entre psicanálise e universidade supôs unir particularidades, histórias transferenciais diferentes,
já que muitos dos nossos colegas nos formamos analistas em outros espaçosem diferentes países.A partir desta
perspectiva a referência psicanalítica e a palavra de Lacan chegaram não apenas à universidade, mas ao país,
para ficar. Sendo, há 38 anos convidados constantemente a La paz para ministrar aulas, seminários e colóquios,
isto signinfica realizar um trabalho para criar um interesse pela psicanálise lacaniana e ocasiona um verdadeiro
consentimento a um novo destino comum.
Despertar o interesse pela psicanálise foi a condição prévia para criar uma comunidade analítica, o que supôs o ato de fundação da Associação do Campo Freudiano na Bolívia há 35 anos. Deste modo ficou claro, desde
o início, que a formação dos analistas ficava fora do espaço universitário.
Hoje é impossível iniciar as reflexões sobre psicanálise e universidade, sem partir de algumas marcas da
cena inaugural que me couberam viver. A palavra de Lacan com o anseio de transmitir a formação do analista
me levaram a trabalhar com entusiasmo, convocada insistentemente por aquilo do guerreiro aplicado, do trabalhador decidido, aquele que decide, que reflete e inventa o ensino da psicanálise pela via de uma transferência
de trabalho.
Em virtude da temática que hoje nos ocupa é preciso retomar a reflexão de Freud, em seu texto: Deve-se
ensinar a psicanálise na universidade? Neste escrito, ele adverte sobre a importância de ministrarseminários na
universidade, com o objetivo de aproximar os estudantes das problemáticas da subjetividade. Ainda assim, Lacan
preocupo-se em diferenciar o discurso universitário do analítico. No entanto, esta diferença de discursos não foi
suficiente para que as instituições universitárias desistissem de incorporar o saber psicanalítico.
Vejamos: por acaso a diferença entre discurso analítico e discurso universitário supõe que o psicanalista está
proibido de trabalhar na universidade? Evidentemente, a experiência demonstra o contrário, uma quantidade
enorme de analistas lacanianos participam da vida acadêmica. Do que se trata, a meu ver,é que há que considerar a oposição fundamental entre ambos os discursos para evitar a subordinação da subversão psicanalítica ao
poder universitário. Assim, o trabalho que um psicanalista propõe na universidade implica em resolver impasses
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e inventar recursos – entretanto, estamos na contramão do ideal institucional da universidade –, o que supõe trabalhar às margens para gerar questionamentos a respeito dos saberes oficiais e, por outro lado, carrega uma
função de borda que permita transpassar o sentido.
A partir de muitas reflexões, foi-me útil entender que a psicanálise tem um lugar na universidade, mas este
lugar é por princípio conflitante, entretanto, o discurso universitário não apenas não alcança, senão que contradiz
a especificidade da experiência analítica.
Contudo, neste ponto, a vertente da investigação permite abrir novos caminhos, inventar curvas e possibilitar
vazios para inventar algo novo, algo que vivifique, de maneira que o psicanalista na universidade, no contexto
atual de uma globalização neoliberal, possa abrir uma brecha onde o sujeito seja capaz de retomar a palavra.
Como consequência desta condição atual da relação psicanálise-universidade podemos observar e distinguir algumas perguntas para debater: O que implica para a psicanálise a presença do seu ensino na universidade? Por outro lado, também surge a pergunta: Que importância tem para a universidade de hoje o aporte da
psicanálise lacaniana? Estamos diante da exclusão da psicanálise pela universidade?
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Conversação: Pesquisas

Na Universidade Nacional de San Martín, Graciela
Brodsky se ocupa e orienta o Mestrado em Clínica Psicanalítica à luz da Orientação Lacaniana, associada ao
Instituto Clínico de Buenos Aires. Todos seus docentes
são membros da EOL – AMP. São já 5 as turmas que tem
transitado. Desde 2015, acrescentou-se a modalidade semanal, com 80 estudantes de 2° e 1° ano, e a modalidade mensal intensiva, com 40 estudantes do interior da
Argentina e de países latino-americanos
O mestrado é sem dúvida um espaço de pesquisa e
seu objetivo principal é o de aprofundar nos conhecimentos
da clínica psicanalítica, através de um programa de estudos
guiado e sistematizado que proporcione, também, os instrumentos necessários para a investigação e a elucidação das
molas da prática da psicanálise. Está dirigido a estudantes
nacionais e estrangeiros.
O Mestrado desenvolve 4 eixos:
O eixo conceitual contemporâneo, bem como comparações entre distintas teorias.
O eixo clínico-prático.
O eixo interdisciplinar.
O eixo de pesquisa: busca desenvolver as relações
entre a psicanálise e a ciência, bem como estabelecer a
especificidade da pesquisa psicanalítica nas suas diferentes
modalidades através de oficinas clínicas, oficinas de tese e
tarefas de pesquisa.
Atualmente trabalha junto com a Secretaria de PesNudo de palabras-detalleArt.AlejandraKorek
quisa da Universidade para traçar estratégias para a inscrição de projetos que articulem pesquisas vindas dos departamentos do ICdeBA e que ofereçam respostas às
complexas temáticas dos âmbitos educativos, jurídicos, médicos, etc.
Algumas destas temáticas trabalhadas nos Departamentos do ICdeBA são ligadas ao autismo, à violência
escolar e às violências em geral, às toxicomanias e ao consumo, aos temas de gênero; problemáticas complexas,
diversas, que vão apresentando novas formas como a época nos mostra. Será esta uma oportunidade de dar
respostas rigorosas, desde a orientação lacaniana, em âmbitos atravessados por outros paradigmas. Ao mesmo
tempo, é uma forma de tomar a palavra em publicações e meios acadêmicos indexados e outros de articulação
com âmbitos profissionais e de gestão de políticas públicas.
Na Faculdade de Psicologia, da Universidade de Buenos Aires, a psicanálise ocupa um lugar privilegiado
na grade curricular.
Muitas são as disciplinas a cargo de professores membros da EOL e AMP. Contamos com quatro disciplinas
obrigatórias, seis Práticas Profissionais e seis disciplinas eletivas dentre elas “Psicanálise: Orientação Lacaniana.
Clínica e escritura” que, desde há três anos, é a primeira disciplina que inclui o nome de Lacan e a Orientação
de Miller.
Na Pós-graduação: o Mestrado em Psicanálise, a Especialização em Clínica de Orientação Psicanalítica e
vários outros cursos. Também as orientações de doutorandos e mestrandos sob a responsabilidade de Membros
da EOL e AMP. Cada projeto de tese nos diferentes níveis dá conta da pesquisa e transmissão que, em muitos dos
casos, terminam em uma publicação.
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Mestrados, Doutorado, Especialização, bem como cada pesquisador, podem se apresentar na categorização
CONEAU (Comissão Nacional de Avaliação e Acreditação Universitária), organismo descentralizado que funciona
sob a jurisdição do Ministério de Educação da Nação. Criado com a finalidade de contribuir no melhoramento da
educação universitária.
Tudo isto, no nosso país, tem o valor de validar carreiras e de reconhecer a hierarquia dos pesquisadores à
luz de seus trabalhos, títulos e publicações apresentadas.
A Secretaria de Pesquisa administra os sistemas de pesquisa (UBACyT, CONICET, ANPCyT e PROINPSI) que
tem lugar no âmbito da Faculdade. Atualmente acolhe 101 Projetos de pesquisa do Programa UBACyT (32 de
psicanálise) e 15 projetos do Programa de Fomento à pesquisa da Faculdade de Psicologia (PROINPSI) (5 de
psicanálise). Simultaneamente, é a sede para pesquisadores e projetos da Agência Nacional de Promoção Científica e o CONICET.
O Instituto de Pesquisa da Faculdade oferece 99 bolsas de pesquisa (58 do sistema UBACyT e 41 de CONICET), nas categorias Estímulo (dirigidas a estudantes de graduação), Mestrado, Doutorado e Culminação de
Doutorado (13 de psicanálise).
As pesquisas em Psicanálise se multiplicaram nos últimos anos, o que conduziu à criação da comissão de Psicanálise na CTA, Comissão Técnica Assessora, que avalia e recomenda à Ciência e Técnica (CyT) a aprovação ou
não dos projetos apresentados. Nessa comissão foram nomeados Professores membros da AMP-EOL.
As Práticas Profissionais abriram um campo de pesquisa muito importante, pois permitiram desenvolver
projetos clínicos. Desde 2006 dirigimos junto com Guillermo Belaga vários projetos sobre a urgência no hospital
público, as intervenções e a eficácia da psicanálise. Em uma delas trabalhamos com o Hospital das Clinicas de
Belo Horizonte, o Hospital Maciel de Montevideo, o Central de San Isidro e o San Bernardo de Salta.
Os projetos que articulam hospital e universidade têm um relevante valor político, pois dão o aval quanto à
eficácia da psicanálise no âmbito da saúde e precipitam publicações indexadas.
As pesquisas UBACyT aprovadas podem contar ou não com financiamento exclusivamente para insumos, viáticos, inscrição a congressos e pago de serviços. Não estão previstos honorários para os pesquisadores.
A Secretaria de Pesquisa também é a encarregada de organizar, de maneira coordenada com as outras
áreas da Faculdade, o Congresso Internacional de Pesquisa e Prática Profissional em Psicologia, Jornadas de Pesquisa e o Encontro de Pesquisadores do MERCOSUR que ano após ano permite o intercâmbio entre milhares de
pesquisadores, através de Conferências Internacionais, Simpósios, Oficinas, Mesas de Trabalhos livres e Pôsteres.
Anualmente o Congresso de Pesquisa conta, aproximadamente, com 4000 inscritos, sendo muito numerosa a
apresentação de trabalhos psicanalíticos.
Nos espaços de conferencias já foram convidados Eric Laurent e Miquel Bassols, bem como convidados estrangeiros de outras Escolas.
A presença dos analistas da EOL-AMP é fundamental, através de trabalhos livres, oficinas, mesas, apresentação de livros, bem como membros do comitê acadêmico avaliador.
Destacamos a importância de publicações indexadas já que elas garantem a leitura e valorização, nos diferentes lugares do mundo, das investigações realizadas por nós.
A Faculdade, através da Secretaria de Pesquisa, oferece uma série de publicações nas quais se reflete um
pouco da produção científica dos mais de 500 integrantes das equipes de pesquisa, que desenvolvem suas atividades no marco das aulas e projetos. Adequar-se aos critérios atuais das publicações académicas tem permitido
contar com um banco de avaliadores tanto nacionais como internacionais, garantindo desta maneira seu inestimável valor científico:
Anuário de Pesquisas: publica exclusivamente trabalhos produzidos no marco dos projetos de pesquisa com
sede na Faculdade. Indexado em SciELO, LILACS, LATINDEX e PSICODOC.
Revista Pesquisas em Psicologia: revista quadrimestral, que recebe contribuições de graduados internos e
externos na Faculdade. Indexada em LATINDEX, PSICODOC e LILACS.
Revista Universitária de Psicanálise: revista anual, que recebe contribuições da comunidade psicanalítica
nacional e internacional. Indexada em LILACS.
Atas do Congresso: publicam os trabalhos aprovados no Congresso Internacional de Pesquisa e Prática
Profissional em Psicologia, Jornada de Pesquisa e Encontro de Pesquisadores do MERCOSUR. Indexadas em ACADEMIA.EDU
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Na atualidade estão inscritos os seguintes projetos, dirigidos e integrados por um grande número de
membros da EOL AMP:

38

Consequências Clínicas do Último Período da Obra de Jacques Lacan (1971-81): A Identificação com o Sintoma? Diretor/a: Mazzuca, Roberto
Relações entre a Clínica Contemporânea e as Novas Formas de Toxicomania desde a Perspectiva da Orientação Lacaniana. Diretor: Fabián Naparstek
Diagnósticos no Último Período a Obra de Jacques Lacan (1971-1981). Diretor: F Schejtman
A Urgência em Saúde Mental no Hospital Público na Cidade de Buenos Aires. Diretores: Sotelo – Belaga
Sintoma-Sinthome: As marcas Freudianas no Último Ensino de Lacan. Diretor: O Delgado
Incidências da Biotecnologia no Processo de Luto. Diretor/a: Fleischer, Débora
Novos Aportes desde a Psicanálise ao Tratamento das Doenças Psicossomáticas. Diretor/a: Szapiro, Liliana
Caracterização da modalidade do laço em consultas por atos de violência doméstica. Diretora: Marisa
Morao
A pesquisa da cátedra de Psicopatologia na que participo é “O Sentido e o Real no último período do ensino de Jacques Lacan (1971)”. Diretores: Godoy / Aksman Gloria.

Publicação FAPOL

LacanXXI
PRIMEIRA CONVERSAÇÃO DE
RUA - PESQUISA
EDIÇÃO #1 - ABRIL 2016

R E V IS TA FA P O L O N LI N E

Vou apresentar as linhas de um eixo de pesquisa desenvolvido na Pós-graduação em Teoria Psicanalítica da
Universidade Federal do Rio de Janeiro. No Brasil, este foi
o primeiro Programa de Mestrado e Doutorado em Psicanálise, que nasceu há 27 anos atrás com o nome de Teoria Psicanalítica porque na época julgou-se necessário demarcar
uma diferença entre os conceitos do campo psicanalítico e o
que se faz na faculdade de Psicologia a título de psicanálise: uma corrente na Psicologia da Personalidade, do Desenvolvimento ou uma Psicoterapia. Considerando que para
Lacan não há teoria psicanalítica, mas ensino a analistas, e
que na universidade não trabalhamos necessariamente com
“Giro”. Artista: Adolfo. L.R.Londoño
psicanalistas, o-que-fazemos-quando-fazemos-pesquisa-na-universidade possui, por várias razões, estatuto de questão.
A fim de delinear possibilidades e dificuldades recolhidas até o momento, vou colocar rapidamente algumas
ideias gerais que vem orientando o trabalho de pesquisa.
As relações entre saber e verdade condicionadas pelo discurso do analista não se transpõem ou se reproduzem para além da prática de uma análise. Não se transpõem, portanto, para a universidade, seja na investigação
dita empírica – às vezes chamada pesquisa-intervenção ou clínica - seja na pesquisa dita teórica, distinção a ser
revista a partir do saber textual e das idéias referenciais. Tal como pude depreender ao longo do percurso, nessa extensão da psicanálise busca-se transmitir a descoberta freudiana, no caso, segundo a orientação lacaniana.
A questão metodológica parece-me sintetizada na premissa de que a pesquisa na universidade é uma extensão da psicanálise, estando em uma espécie de prolongamento - e não em relação de exterioridade, com a
intensão. A pesquisa também comporta uma dimensão de ensino, que corresponde a ensinar o que não se sabe,
ou a aprender não sobre a Psicanálise, mas a partir da Psicanálise, conforme formulou Freud1. Eventualmente,
envolve supervisão clínica, como veremos em um projeto desenvolvido recentemente.
Refiro-me a um eixo de pesquisa porque envolveu uma série de projetos inicialmente nos quadros de um
acordo com uma instituição de saúde mental e também na Divisão de Psicologia Aplicada da universidade, a
clínica-escola, na qual alunos-estagiários prestam atendimento clínico à população com a supervisão de um docente. Essa série de projetos visava ao tratamento de crianças autistas e psicóticas. Psicólogos do serviço de saúde
mental, alguns dos quais psicanalistas, firmaram um convênio com uma professora da pós-graduação, Ana Beatriz
Freire, a quem me reuni para investigar o tratamento psicanalítico na instituição. Aos poucos eles se interessaram
pelo mestrado e pelo doutorado, de modo que pessoas deste serviço fizeram suas dissertações de mestrado e
teses de doutorado conosco sobre a psicose na criança, o objeto no autismo, a transferência. Uma vez que pesquisa e tratamento coincidem - até certo ponto, complementava Freud - esse acordo nos permitiu dar uma inflexão
clínica à pesquisa, além de por à prova da experiência a maneira com que vínhamos subjetivando os conceitos.
Propiciou também trazer para a pesquisa acadêmica, tanto os casos em tratamento no serviço de saúde mental,
quanto questões institucionais como a prática entre vários, discutida pela equipe e pelas pesquisas.
As categorias com as quais o discurso do mestre reparte a população - criança, adolescente, adulto e as
categorias clínicas - autismo e psicose - em que este discurso é pródigo logo produziram aqueles que não poderiam ser acolhidos na instituição de saúde mental, seja pela idade - por não serem mais crianças -, seja por corresponderem aos chamados inclassificáveis, ou ainda por apresentarem comorbidades como comprometimentos
orgânicos acompanhados de debilidade mental. Assim, passamos a receber alguns casos na clínica-escola, o que
1 Freud, S. (1919) ¿Debe enseñarse el psicoanálisis en la universidad? Buenos Aires, Amorrortu, vol. XXVII, 1976.
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permitiu nova aproximação entre pesquisa e tratamento, já que esses casos encaminhados pelo serviço de saúde
mental eram tratados no serviço da universidade e ali supervisionados.
No Brasil, a constituição de 1988 garante o direito à escola para todos e uma lei de 1989 considera crime sujeito à multa ou prisão qualquer objeção à permanência do aluno em escola pública ou privada devido a
uma deficiência. O contexto normativo brasileiro modificou-se pouco a pouco, considerando contrário aos direitos
humanos e à constituição da república a manutenção dos ditos deficientes apenas em classes e escolas especiais,
quando a inclusão em classes regulares é possível. Isso significou a frequentação compulsória da escola regular
por crianças autistas e psicóticas que transpunham os muros da escola-para-todos, muitas vezes independentemente de suas condições subjetivas. Colocou-se para nós um problema cuja lógica, como ciência do real, nos levou
a trilhar o caminho para a modalidade do impossível: um projeto de pesquisa sobre o impossível de educar na
escolarização de crianças autistas e psicóticas. O diretor da faculdade de psicologia chegou a propor que ministrássemos cursos de introdução ao autismo e à psicose na criança para psicólogos, psicopedagogos e professores,
pois neste momento houve grande oferta de cursos de extensão para responder à situação. Não aceitamos o convite. Um dispositivo de conversação instalou-se a partir de demandas surgidas na ou endereçadas pela instituição
de saúde mental em que ocorria o tratamento. Ele foi conduzido pela psicanalista Jeanne Marie Costa Ribeiro, de
nosso grupo de pesquisa e do hospital, com o intuito de promover a circulação da palavra entre os envolvidos no
tratamento e na educação da criança, a fim de que as soluções fossem encontradas a cada caso
Agora menciono algumas dificuldades: nossas possibilidades de financiamento à pesquisa estão condicionadas a fatores como a crença ou o preconceito de que a pesquisa empírica ou a pesquisa-intervenção é a pesquisa
por excelência, ao discurso dominante sobre a relevância teórico-clínica e social das propostas de investigação,
mas também à aprovação dos projetos em comitês de ética na pesquisa. Estes exigem a assinatura de um termo
de consentimento livre e esclarecido, de acordo com as normas do Conselho Nacional de Saúde, e detalhamento
metodológico para a aprovação das propostas, classificáveis quanto ao risco. Para os casos tratados no hospital,
a equipe de saúde mental dispõe da autorização dos pais. Para os casos acolhidos na clínica-escola, não temos
o termo do qual depende a publicação, assim como para pesquisa recente sobre o trabalho do mediador, por
alguns denominado facilitador. Esta figura forjada na esteira das leis de inclusão para assessorar a criança e o
professor em sala de aula foi por nós estudada em suas conjunções e disjunções com o acompanhamento terapêutico e, sobretudo, a partir da orientação que a psicanálise pode proporcionar a esta prática emergente.
Algumas destas dificuldades são conjunturais e, em se tratando de universidade, conforme disse Lacan, a crise é de estrutura2. Por isso, trata-se, a cada projeto e de um modo sempre único, de mobilizar o saber referencial,
o saber do psicanalista e o inconsciente.

2 Lacan, J. “Alocução sobre o ensino”. Outros Escritos. Rio de Janeiro, JZE, 2003, p. 297-310. “Allocution sur l’enseignement”. Autres Écrits., Paris, Seuil, 2001.
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“A VIOLÊNCIA E AS MULHERES NA AMÉRICA LATINA“
INFORME DO OBSERVATORIO #1 DA FAPOL

“Os Observatórios FAPOL reúnem membros das 3 Escolas Americanas da AMP e discutem
a ação lacaniana que aborda a complexidade dos tempos contemporâneos que, em suas muitas
facetas, afeta subjetividades, órgãos e relações sociais “.
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O discurso social privilegia a vertente da
mulher como objeto de violência e, como o discurso analítico não o faz, tal como indica o nome do
nosso observatório “a violência e as mulheres”, incluímos o contraponto com respeito à vertente das
mulheres como agentes de violência.
Um instante de ver nos permitiu estabelecer
em cada uma de nossas cidades e países, organizações governamentais e não-governamentais dedicadas à defesa dos direitos das mulheres. Essa
listagem inicial decantou-se em algumas pessoas,
destas instituições, para serem entrevistadas, o que
nos deu uma ideia das diferentes formas de violência contra as mulheres em cada país, assim como
dos discursos com relação ao tema e das formas de
intervenção desde o Outro social.
Se de alguma maneira privilegiamos a entrevista como forma de indagação, como mostraremos
Claroscuro. Artista: Adolfo Ruiz
mais adiante, não foi o único dispositivo que surgiu a partir da contingência. A construção das perguntas para as
entrevistas implicou, da nossa parte, o estudo prévio dos discursos dos quais estas organizações se servem; assim
como delimitar uma questão de pesquisa: A diferença no termo vítima desde o discurso social e desde a psicanálise que, através das perguntas, nos permitiria sinalizar e fazer ressoar nelas algo diferente ao discurso comum, e
ao mesmo tempo, obter informação.
Estabelecemos duas formas de violência que se apresentam em nossos países:
1. A mulher e o conflito armado: as mulheres como vítimas do conflito armado, em Guatemala e Colômbia.
As mulheres como atores do conflito armado (combatentes e ex-combatentes) em Colômbia.
2. A mulher e a violência em família. Em Cochabamba, Bolívia.
Foi necessário, para poder realizar a análise do estabelecimento das entrevistas, o estudo das referências
essenciais em quatro vertentes:
1. A agressividade na psicanálise e a violência, que sem ser um conceito psicoanalítico, pode ser abordada
desde nosso discurso.
2. Sobre a guerra desde Freud, Lacan e a pesquisa coordenada por Marie-Hélène Brousse[1] Desde a filosofia política, autores próximos à AMP, para entender a violência e a guerra desregulada em nossos países como
o grau zero da política, tal como a propõem Bernard-Henri Lévy[2] e Jean-Claude Milner.[3]
3. Sobre a vítima estudamos, especialmente, uma seleção das elaborações e dos textos preparatórios das
diferentes Escolas realizados para PIPOL 7 Vítima! Como escapar? Em julho de 2015, em Bruxelas.
4. Os textos com os que participaram colegas da AMP nos eventos da ONU-Mulheres, especialmente, os de
Patrício Álvarez, Miquel Bassols, Gil Caroz, Marie Hélène Brousse e Maria Cristina Aguirre.
Destacamos, dos achados, só os pontos mais importantes, que permitirão orientar o trabalho seguinte e abrir
um tempo de compreender para a construção de uma resposta à pergunta sobre a inserção possível da psicanálise em alguma destas organizações, seja no diálogo de saberes, como sinergia entre discursos, ou à pergunta
sobre: que trabalho é possível, desde nosso discurso, com mulheres nas organizações nas que calculamos pode-se
gerar transferência de trabalho? Estes aspectos serão aprofundados pelas colegas da NEL na reunião do Obser-
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1. Os laços identificatórios entre as mulheres, nas organizações para vítimas às quais pertencem. É a vitimização a que da existência a estas mulheres; há uma forma de gozo nesse laço que termina por ser mais importante
do que uma mudança na sua posição subjetiva. Mulher e sociedade gozam desse vínculo que encontraram e é importante ver, em cada caso, como não ficar presas nisso. Por outro lado, encontramos que não é possível continuar
explicando a violência contra as mulheres só desde o parlêtre.
2. Surpreendeu-nos a capacidade das mulheres de ter um trabalho, e sustentar suas famílias em situações
limite, e o compromisso político para buscar formas de entrelaçar, com os outros, o vínculo social rompido pela violência derivada do conflito armado; assim como se tornarem agentes de mudanças cotidianas, sociais e políticas
na luta pelos direitos.
3. O discurso social considera, desde uma posição feminista, na perspectiva do gênero, que a guerra é
altamente patriarcal e que sua essência é resolver os conflitos de forma violenta e passando pela eliminação
física e simbólica do outro, outra diferente. Surpreende que desde algumas posições feministas se interroguem,
por exemplo, que “as mulheres não são pacíficas por serem mulheres” e que considerem que estas são “posturas
essencialistas”. Algumas organizações não incluem mulheres que optaram, de maneira consciente, por ser parte
da guerra, mesmo que respeitem essa opção, mas centram seu trabalho em “dar a voz às mulheres que tem sido
vítimas do conflito armado, desde diferentes fatos vitimizantes e como parte da sociedade civil”.[4]
4. Com relação às mulheres combatentes e ex-combatentes do conflito armado Colombiano, a luta insurgente tem se degradado por se tratar de uma guerra de longa duração. Encontra-se uma zona cinza na qual há
um apagamento dos limites entre vítimas e vitimários. As mulheres que pertenciam a antigos grupos insurgentes
tinham uma posição política que se tem diluído nos atuais grupos; da mesma maneira, destaca-se a ausência de
uma posição política nos grupos paramilitares.
5. A implicação do Estado, em sua ausência ou enfraquecimento, com relação às ações e omissões que teve,
assim como às leis que promulga, mesmo tendo o falso semblante de direitos.
6. Em Bolívia, nos últimos 30 anos, tem se trabalhado para que a violência seja visibilizada e situada como
um problema social, o que implica uma mudança nas tradições culturais que sustentavam a posição dos homens. Os
informes mostram as mulheres como uma população que sofre violência por parte de seus cônjuges, mas guardam
silêncio, algumas vezes porque assumem que nisso consiste a vida de casada, mas em outras para guardar as
aparências diante do social. Todo problema do casal tende a ser localizado no campo do privado, mas como o
privado tem se tornado público as mulheres buscam ajuda solicitando orientação e proteção. O Estado interveio
sobre essa problemática e, em março de 2013, promulgou a lei 348 que situa a violência como um delito penal.
Em função desta lei, criaram-se instituições para atender às denunciantes. Apesar disto, nos últimos anos os índices
de violência aumentaram, portanto, o problema não muda pelo aumento das sanções.
7. Em Guatemala, a violência contra as mulheres manifesta-se em dois âmbitos: o privado e o público. No
primeiro, no âmbito dos casais ou dos relacionamentos intrafamiliares, é onde são mais escondidos. No âmbito do
público, essa violência tem gerado violações massivas de mulheres, em situações de muita crueldade. Durante o
conflito armado interno, (que durou 36 anos) foi uma prática generalizada, massiva, brutal.
8. Nos lugares onde há tráfico de drogas, as formas de violência tomaram um matiz diferente, especialmente associado ao trato de adolescentes, em Colômbia e o feminicídio, em Guatemala, país onde a imigração, em
particular para os EUA, torna-se uma via de violência sexual não denunciada.
9. Outra forma de violência é o racismo contra mulheres indígenas. Durante a guerra em Guatemala, 90%
das mulheres violentadas eram indígenas. Ser mulher indígena gera um nível maior de depreciação social e, portanto, de vulnerabilidade social, na medida em que denunciam menos, algo que Jimena Contreras pode comprovar também em Cochabamba.
10. Beatriz García-Moreno trabalhou duas vertentes: Mulher, violência e beleza, na qual publicou seu produto, “Beleza e violência contra a mulher”, na Revista da NEL, Bitácora lacaniana, Sinthome e corpo falante, Grama
Buenos Aires, n. 4, setembro de 2015. A outra vertente de trabalho, introduziu uma novidade no Observatório: o
trabalho com um grupo de mulheres na vertente da mulher, da violência e do tecido social.
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DISPOSITIVOS DE TRABAJO
Entrevistada

Organização

Vertente

Cidade

Entrevistadora

Julieta Montaño

Diretora do Escritório Jurídi- A mulher e a violência na Cochabamba
co para a mulher
família

Jimena Contreras

Lic. Raquel Melgar

Diretora de Gênero gera- A mulher e a violência na Cochabamba
cional e família na Prefeitu- família.
ra de Cochabamba

Jimena Contreras

Lic. Mónica Guzmán

Chefa de Serviços Legais In- A mulher e a violência na Cochabamba
tegrais para a mulher
família

Jimena Contreras

Lic. Patricia Mendoza

Psicóloga de Serviços Legais A mulher e a violência na Cochabamba
Integrais para a mulher
família

Jimena Contreras

Marina Gallego
Coordenadora Nacional

Rota Pacífica das mulheres Mulheres vítimas do conflito Bogotá
-Prêmio Nacional da Paz armado
2014-

María Cristina Giraldo

Análise de pesquisas [5]

ECAP, UNAMG, ACSUR y Mulheres vítimas do conflito Guatemala
AECID
armado

Susana Dicker

Luz Méndez [6]

Integra uma comissão da Mulheres vítimas do conflito Guatemala
ONU
armado

Susana Dicker

Luz María Londoño

Museu Casa da Memória. Mulheres combatentes e ex- Medellín
Área de pesquisa.
-combatentes

María Cristina Giraldo
Beatriz García M
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Grupo de Promoção Social 4 encontros de trabalho com Mulheres vítimas do conflito Bogotá
FASOL
um grupo de mulheres
armado

Integrantes do Observatório #1 pela NEL:
Susana Dicker (NEL-Guatemala),
Jimena Contreras (Delegación NEL-Cochabamba),
Beatriz García-Moreno (NEL-Bogotá)
María Cristina Giraldo (NEL-Medellín), coordenadora.
NOTAS
[] Brousse, M-H. (Compiladora), El psicoanálisis a la hora de la guerra, Buenos Aires, Tres Haches, 2015, p. 364
[2] Lévy, B-H., Reflexiones sobre la guerra, el mal y el fin de la historia, Barcelona, BSA, 2002, p. 396
[3] Milner, J-C. Por una política de los seres hablantes, Buenos Aires, Grama, 2013, p. 88
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UNIFEM. Participou como experta em negociações em Doha, Qatar. Membro do Advisory Council of the Global Fund for Women. Vicepresidencia e presidencia da Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas. Escritora.

Publicação FAPOL

EDIÇÃO #1 - ABRIL 2016

LacanXXI
R E V IS TA FA P O L O N LI N E

Relatório Observatório
# 1 EOL 2° parte

Nesta parte do nosso trabalho, interrogaremos
a partir dos conceitos psicanalíticos, a formulação
vigente em nossa época denominada: “Violência de
gênero”.
As expressões “O homem domado” ou “a mulher golpeada”, de algum tempo, ou a “violência de
gênero” hoje, são inscrições ideológicas no campo
social, ou seja, uma interpretação da realidade. Ao
interpretá-la a recortam e, portanto, destacam e,
também, descartam elementos.
De todos os fatos de violência destaca-se
àquela que se exerce sobre uma mulher. Colocar
“o gênero” sobre a mulher parece um esforço em
estender a categoria, para englobar as mulheres
“Borges, el instante-Detalle” Artista Ale Korek
enquanto tais sob o signo das ameaçadas. Trata-se
da pluralização das mulheres.
O que esta leitura vela é o homem. Não são abundantes dentre os textos que se ocupam deste tema os que
dizem da sua localização. O que é o homem que golpeia ou mata?
Na Argentina houve uma manifestação multitudinária sob a palavra de ordem: “Nem uma menos”. Esta palavra de ordem deixa de fora o homem assassino.
Note-se que estas figuras sociais se aproximam muito da “fantasia histérica” a mulher usada, maltratada,
golpeada, violentada sexualmente.
Freud não poderia dizer hoje com tanta impunidade, “as histéricas mentem para mim”. Ele seria suspeito de
cumplicidade com os homens em prejuízo da mulher.
Se nos posicionamos agora a respeito dos fenômenos que são apresentados pelos meios de comunicação
como violência de gênero, nos encontramos com dois dados que se repetem: mulher separada que deixou seu
marido e não quer voltar, ou bem problemas de ciúmes…
É evidente que nestes casos o que ocorre é que o homem aparece como impotente para regular a mulher,
ela lhe escapa.
Isto nos recorda a formulação de Miller: a mulher é infiel por estrutura… há um gozo que não se dirige ao
lado homem da sexuação. Nesse ponto o homem ameaçador colocará outro homem, real ou potencial.
Este gozo feminino ameaça a identidade do homem, uma de suas respostas pode ser golpear, matar.
Neste ponto, não está descartado preguntar-se pelos destinos deste gozo feminino na época vitoriana e
hoje, entre nós.
A estrutura social, seus costumes e tradições, os preconceitos, e a regulação imposta à mulher pela função
materna, ocultaram este gozo? O dissimularam...? Em nossas sociedades libertadoras dos gozos, tem-se deixado
alguns homens impotentes para enfrentar a ameaça desse gozo?

Um gênero da violência
A violência costuma manifestar-se de múltiplas formas e em diferentes âmbitos. Essa variedade de fenômenos, que o discurso do mestre não consegue capturar, deriva em uma diversidade de classificações próprias
daquilo que Borges identificara como uma enciclopédia chinesa.
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Nesta enciclopédia a violência de gênero figuraria junto a outros tipos de violência, sinalizando as particularidades que a diferenciam como um gênero a mais dentro destes fenômenos. Por isso podemos afirmar que a
violência de gênero pode ser abordada como um gênero da violência.
Esta classificação se sustenta numa lógica universal propícia para que os estudos de gênero tendam a dar
uma resposta em relação à violência de acordo com essa universalização, sem interrogar o sintoma em sua singularidade.
Em geral, em nosso país, as políticas que tratam a violência de gênero se referem às que afetam à mulher
“pelo fato de ser mulher”.
A partir desta perspectiva a psicanálise e a intervenção do analista podem oferecer outra opção, ao mesmo
tempo sem renunciar a seus princípios, estar em consonância com o espírito dos tempos que lhe cabe viver.
Os Estudos de Gênero
“Gênero” não é uma categoria psicanalítica, habitualmente é definido a partir dos valores e papeis estereotipados impostos pela cultura transformando-se em uma categoria de análise e crítica político-cultural. Diferencia-se de “sexo” considerado a partir do biológico e do fisiológico.
Judith Butler, uma das grandes expoentes destes “Estudos”, produz um giro quando considera que a idéia de
sexo, enquanto algo natural, tem se configurado dentro da lógica do binarismo de gênero.
Seu pensamento se vincula à “Nova Política de Gênero” que surge a partir dos movimentos LBGTT (lésbicas,
bissexuais, gays, travestis, transexuais), ou LGTBIQ (lésbicos, gays, transgêneros, bi, intersexuais e Queer) e outras
combinações em siglas similares.
Especificamente embarca nos paradigmas da política “desconstrutiva e anti-essencialista” pretendendo acabar com o “dualismo de gêneros”, o qual considera uma oposição ideológica para estabelecer e manter a opressão de um gênero sobre outro.
Também pretende “desconstruir” o “poder hegemônico heterocentrado” que atua como um discurso criador,
construindo um corpo e uma subjetividade pelo efeito “performático” de uma repetição ritualizada de atos que
acabam naturalizando e produzindo a ilusão de uma substância, uma “essência” que definiria o sexo e o gênero.
Dali sua posição desconstrutiva e, também, anti- essencialista.
Observe-se que aqui o “performático” não somente se reduz ao aspecto do enunciado de Austin, mas também acrescenta a autoridade que implica o contexto discursivo, dando um lugar às ideias de Derrida.
Para Judith Butler a “Política é encontrar um vocabulário melhor”, produzir “uma palavra” que possa eliminar
a marginalização, a patologização e a violência, reconhecendo a diversidade.
Neste contexto conceitual se pode tentar um debate entre estas “performances performativas” e a orientação da “Lei de identidade de gênero” na Argentina, promulgada em maio 2012: “Entende-se por identidade de
gênero a vivência interna e individual do gênero, tal como cada pessoa a sente… incluindo a vivência pessoal do
corpo. Isso pode envolver a modificação da aparência ou da função corporal através de meios farmacológicos,
cirúrgicos ou de outra índole…etc.”
Agora podemos assinalar o modo específico que Judith Butler aborda estes conceptos em uma de suas obras.

Butler e a possibilidade da absorção total
Em “Corpos que importam”, Judith Butler coloca a problemática do gênero a partir da articulação dos conceitos de universal, particular e singular no plano dialético.
A articulação entre o conceito de gênero e sexo localiza um processo complexo onde o corpo em sua materialidade não é um dado natural nem dado a princípio, mas é produto de uma matriz discursiva e social na qual
intervêm jogos de poder, ideais, preconceitos, etc..
Apresenta assim um movimento dialético onde “o abjeto” - aquilo que é excluído do conjunto – é condição
necessária para a construção do universal, que por sua vez ameaça a partir do exterior, interpela com sua existência e reclama ser reconhecido como parte do conjunto. É assim que a partir da exceção – algo permanece de
fora – que o todo pode se construir. No texto esta exceção se significa negativamente: não é enquanto possuidora
de uma qualidade positiva, muito pelo contrário, é o expulso, rechaçado por não cumprir com todos os requisitos
necessários para estar dentro. Assim, as categorias lógicas universal, particular e singular cobram, no texto, uma
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significação precisa: estar no conjunto – universal e particular - são positivos, e não estar – singular - é signo de
exclusão com sua consequente conotação negativa.
Butler interroga, assim, minuciosamente os fatores que vão delimitando aquilo que chama sujeitos viáveis
daqueles que permanecem abjetos.
A “performatividade” do discurso é definida como a prática reiterativa e referencial mediante a qual o
discurso produz os efeitos que nomeia. “Os declaro marido e mulher” é um exemplo. Apelando às citações que
excedem a enunciação de um sujeito em particular, localiza-se o poder das mesmas na reiteração. Poderíamos
pensa-lo como nos #trendingtopic no twitter.
As normas reguladoras do “sexo”, para a autora, trabalham de uma maneira performativa para constituir
a materialidade dos corpos, para materializar a diferença sexual com intuito de consolidar o imperativo heterossexual. Delimitando deste modo a esfera do inteligível e do ininteligível, daquilo que permanece radicalmente
excluído, impossível de ser nomeado, zonas “invisíveis”, “inabitáveis” da vida social, que estão, contudo, densamente povoadas.
Diz: “Esta matriz excludente mediante a qual se formam os sujeitos requer, pois, a produção simultânea de
uma esfera de seres abjetos, aqueles que não são sujeitos, mas que formam o exterior constitutivo do campo dos
sujeitos.”1
O imperativo heterossexual colocado por Butler apoia as citações performativas em ideais femininos e masculinos que materializam a diferença sexual. A colocação se apoia na ideia de “ideal regulatório” de Foucault.
Podemos entender que a colocação aponta a preguntar-se até que ponto a diferença sexual construída
na matriz “homem-mulher”, está a serviço do imperativo “hetero” sustentado assim, implicitamente, a idéia da
existência da relação sexual enquanto complementariedade dos sexos. Apoia-se a partir desta hipótese para
questionar as normas que sustentam este ideal de uma sexualidade “normal” que rechaça de imediato qualquer
diferença.
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O feminino, uma das manifestações do abjeto
Segundo Butler, Irigaray sustenta que a economia que pretende incluir o feminino como o termo subordinado
de uma oposição binária masculino/feminino, produz o feminino como aquilo que deve ser excluído, justamente
para que essa economia possa operar. Constitui-se assim um exterior constitutivo que está composto por estas
exclusões, as quais, contudo, são interiores a esse sistema como sua própria necessidade não tematizável. Surge
dentro do sistema como incoerência, como desordem, como uma ameaça. Assim, do feminino não se pode dizer
que seja um termo inteligível. É uma “necessidade impossível”2 ou uma “materialidade não tematizável”3 ou uma
“palavra impossível”.4
Pergunta-se no texto qual deveria ser o critério decisivo para distinguir os dois sexos. Se o gênero consiste
nas significações sociais que o sexo assume, este fica absorbido e deslocado pelo gênero. A colocação avança
até chegar no ponto: se o sexo é uma ficção, é uma ficção dentro de cujas necessidades vivemos, sem as quais a
vida mesma seria impensável.
Por “generização” se entende, as relações diferenciadoras mediante as quais os sujeitos falantes cobram
vida. Sujeito ao gênero, subjetivado pelo gênero, o eu emerge dentro e como a matriz das relações de gênero
mesmas.
Dito assim, podemos considerar que o gênero fica reduzido à articulação mínima de dois significantes que
permitem a emergência de um sujeito. Para além de quanta conotação imaginária ou significação possa, logo,
estar articulada a cada um deles, “homem ou mulher”.
A invenção dos sexos é a matriz que permite a inscrição da articulação significante, chamemo-la com Freud
“Fort-Da” ou com Butler “homem-mulher”.
Em sua colocação é a partir desta exterioridade abjeta – condição de constituição da norma - que surge a
suposição de devir em um espectro ameaçador para o sujeito. Nos seres abjetos, que não parecem apropriada1
2
3
4

Butler, Judith, Cuerpos que importan: sobre los límites materiales y discursivos del sexo. Barcelona. Ed. Paidós Ibérica, 2003.
Butler, Judith, op.cit. página 72
Idem ant. Página 77.
Idem ant. Página 79
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mente “generizados”, o que se questiona é, pois, sua humanidade.
Se consideramos o antes exposto, é a relação ao simbólico o que estaria afetado nestes seres abjetos? Seria
então pensável em nossa lógica que se trata da psicose?
Butler propõe como tarefa considerar que esta ameaça e este rechaço não são uma oposição permanente
às normas sociais, condenadas ao pathos do eterno fracasso, mas são bem mais um recurso crítico na luta por
rearticular os termos mesmos da legitimidade simbólica e a inteligibilidade.
A esse respeito podemos perguntar-nos até que ponto a ideia de pensar o “eterno fracasso” como um pathos, ou seja, como algo patológico, não fazem surgir a ilusão de uma possível harmonia e absorção total do real
pelo simbólico. Ilusão que faz desconhecer a impossibilidade estrutural do simbólico de reabsorver o real.

Butler interroga no último capítulo do livro o termo queer, abrindo sua dimensão temporal. Começou sendo
um estigma paralisante, como a interpelação mundana de uma sexualidade patologizada. Devinha assim em um
termo que constituía a regulação discursiva dos limites da legitimidade sexual.
A temporalidade vem de mãos dadas com a possibilidade de ressignificação, é assim que Butler pergunta
pelas causas históricas, políticas e discursivas de tais ressignificações.
Os performativos são, novamente, a chave, atos da fala que dão vida ao que nomeiam. “Os declaro marido
e mulher” são formas da fala que autorizam, o juiz cita a lei e dali deriva a autoridade que profere. “Performs”
em inglês –realiza – é a origem do performativo. Invoca-se a convenção, a citação implica assim uma cadeia de
citações.
Butler localiza que o discurso precede e condiciona o sujeito, o reconhecimento o forma. Para além do qual
existe uma impossibilidade de reconhecimento pleno, ou seja, de chegar a habitar por completo o nome em virtude do qual se inaugura uma identidade social. Isto implica a instabilidade e o carácter incompleto da formação
do sujeito. A identidade é um erro necessário, que apela à contingência do termo, como um lugar discursivo cujos
usos não podem delimitar-se de antemão. Seja esta menina, menino, queer ou um nome próprio.
Assim o termo queer nunca foi possuído plenamente, faz uma torção, se desvia de um uso anterior e se orienta em direção a propósitos políticos urgentes e expansivos. Reivindicar os termos - neste caso queer, ou mulheres,
ou gay, ou lésbica - é o modo de refutar seu emprego homofóbico no campo legal, nas atitudes públicas e na
vida privada. Aponta, assim, a uma desconstrução política do queer que deveria estender seu alcance a fazer-nos
considerar, segundo Butler, a que preço e com que objetivos se empregam os termos, e através de quais relações
de poder se engendraram esses termos.
Atualmente na política queer cremos ver uma prática resignificante pela qual se inverte o poder condenatório da palavra queer para sancionar uma oposição aos termos de legitimidade sexual. O sujeito enquadrado
como queer no discurso público retoma ou cita esse mesmo termo como base discursiva para exercer a oposição.
Como uma reelaboração específica que transforma a abjeção em uma ação política. “A afirmação pública do
queerness representa a performatividade como apelação às citações com o propósito de dar nova significação
à abjeção da homossexualidade, para transformá-la em desafio e legitimidade. Um esforço por reescrever a
história do termo e por impulsionar sua urgente ressignificação.”5

Paul B. Preciado e “o ensaio corporal”
Podemos constatar como hoje se atualizam e desenvolvem diferentes movimentos que baseados nas ideias
que vimos comentando, aportam novos matizes.
Por exemplo Paul B. Preciado, que lidera o grupo chamado Post Op (Barcelona 2003) propõe a desmontagem de todas as identificações e identidades normativas. Trata-se de uma estratégia que não passa pela crítica
ao sistema a partir de um lugar externo ao mesmo, mas sim empregando suas próprias ferramentas.
Coloca, então, que a suposta coerência entre sexo, gênero e desejo sexual deve demonstrar-se e permanecer aberta a uma transformação permanente, sem coagular em nenhuma identificação. É um processo em cons5 Idem ant.
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tante devir.
Em seu livro “Testo Yonqui”, faz um percurso e uma análise daquilo que denomina regime “farmacopornográfico”, que seria o atual sistema capitalista no qual as indústrias farmacêutica e pornográfica jogam um papel
crucial, razão pela qual o denomina “capitalismo farmacopornográfico”6. Esta análise se complementa com relatos autobiográficos, onde descreve o processo de autoadministração de testosterona ao qual se submete, apresentando-o como “um ensaio corporal”.
É interessante notar que nestas propostas, correlativas ao declínio contemporâneo do Nome do Pai, já não
se trata de uma certeza de gozo que se fixa a uma determinada identificação, como acontece, por exemplo, no
caso do transsexualismo clássico no qual o sujeito tem a certeza de ser uma mulher em um corpo de homem, senão
que responde à falta de crença nos semblantes e nos discursos estabelecidos.

Neste ponto do nosso trabalho podemos realizar algumas pontuações segundo aquilo que vimos desenvolvendo e apresentar alguns dos temas que tentaremos precisar.
-Temos interrogado Butler e, sucintamente Preciado. Em síntese constatamos que para estas autoras os sintomas em torno da noção de gênero são conjunturais. Ademais, poderiam ser resolvidos na medida em que desarticulem as políticas normativizantes, sem resto. Para a psicanálise o sintoma é estrutural e necessário enquanto modo
de tratamento do gozo opaco. A causa não está localizada nas políticas normativizantes (que enquanto formas
de tratamento do gozo podem ser questionáveis) sim no Real.
-Colocamos que as histéricas triunfam ao conseguir a inscrição social da sua fantasia de serem abusadas.
Freud localiza que as histéricas mentem para ele, antes de poder precisar a noção de realidade psíquica que com
Lacan será formulada como fantasia.
- Coloca-se a historização das mulheres, que foram maltratadas e condenadas na história, orientada pelas
seguintes perguntas: O que tem a mulher? Seu gozo? Quando se agride uma mulher?
- Hipótese: o não poder regular o gozo feminino desperta a resposta violenta. A mulher tem alguma coisa
que incomoda o homem.
- A formulação “Violência de gênero” implica uma interpretação. Destaca as mulheres na violência, iluminando esse setor e deixando nas sombras outros efeitos da violência.
- Quem faz essa interpretação? Como se passou da noção de “mulher golpeada” para a de “violência de
gênero”? Como ler o aumento das denúncias de violência de gênero? Quem é o homem agressor?
- Localiza-se um paradoxo: no momento em que se questiona desconstruindo a noção de gênero (Butler –
Preciado), produz-se um aumento da violência de gênero. Como entender isso?

Pontuações em relação à Clínica:
- O gozo não regulável - opaco produz um efeito de impotência como resposta sintomática no homem.
- Do lado da mulher, esse gozo opaco é apresentado por Freud como masoquismo feminino.
- Lacan relê o fantasma de “Batem em uma criança” como um fantasma masculino.
- Tentativas de tratamento do gozo (do Real) quando caem os significantes Mestres.
- Devemos revisar a equivalência dos postulados “Saúde Mental” e “Direitos humanos” com “Violência de
gênero”. A psicanálise responde “Todos Loucos”, não responde aos ideais da Saúde Mental. Recordemos que J-A.
Miller expõe: “... o que é igualitário é associal”7.
Desenvolveremos agora um dos pontos que anunciamos:

6 Preciado, P. https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_B._Preciado Resumen del libro Testo Yonki en el blog Inquietudes Feministas 21 septiembre,
2012.
7 Miller, J. A. Un esfuerzo de poesía. Curso inédito, 5/3/2003. In: Mediodicho, Revista de Psicoanálisis, n 27. Escuela de la Orientación Lacaniana, Sección Córdoba, junio 2014, pg. 16.
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Podemos fazer um contraponto entre a posição de Freud, que fala do masoquismo feminino, e a de Lacan,
que introduz o gozo da privação.
Convém assinalar onde cada um localiza a questão. Ao falar de masoquismo, Freud comentará que dá o
nome de “masoquismo feminino” porque as fantasias masoquistas põem a pessoa em uma situação característica
da feminilidade, o que significa ser castrado, ser possuído sexualmente ou parir. Equivale a dizer que localiza um
ser na dor, pondo em relevo o ser.
Por sua vez, Lacan critica a afirmação que este masoquismo seria a expressão do ser da mulher. Põe em dúvida o fato de qualificar a questão em relação ao ser, acrescentando que há um gozo na mulher ao se despojar
do registro do ter.
Inicialmente precisemos a posição de Freud com relação ao masoquismo, para logo ir a Lacan que introduz
o gozo da privação, situando o contraponto entre o ser e o gozo.
Em “O problema econômico do masoquismo”, de 1924, Freud situa três formas diferentes de masoquismo:
Como condicionante da excitação sexual
Como uma manifestação da feminilidade
Como uma norma de conduta vital.
Correlativamente distingue um masoquismo erógeno, feminino e moral.
O masoquismo erógeno, que nomeará como o prazer na dor, constitui a base das duas formas restantes, ou
seja, o feminino e o moral.
O masoquismo feminino, Freud o nomeia como a forma mais facilmente acessível a nossa observação, que
é conhecida pelas fantasias de sujeitos masoquistas e que culminam em atos onanistas ou representam por si só
uma satisfação sexual.
O conteúdo consiste em que o sujeito é amordaçado, tem as mãos amarradas, golpeado, maltratado de
qualquer forma, obrigado a uma obediência incondicional.
Então, Freud diz: “Havendo, porém, uma oportunidade de estudar casos em que as fantasias masoquistas
foram, de modo especial, ricamente elaboradas, de imediato se descobre que elas colocam o indivíduo numa
situação caracteristicamente feminina; elas significam, assim, ser castrado, ou ser copulado, ou dar à luz um bebê.
Por essa razão chamei essa forma de masoquismo, a potiori por assim dizer [isto é, com base em seus exemplos
extremos], de forma feminina (...)”.8
O masoquismo feminino repousa completamente no masoquismo primário erógeno, o prazer na dor.
Então, é neste ponto que Freud situará o masoquismo feminino com relação ao ser; ser castrado, ser sujeito
passivo com relação ao coito, afirmando que este masoquismo seria a expressão do ser da mulher.
Por outro lado, Lacan durante o seminário “O avesso da Psicanálise”, de 1969, faz um comentário de Batem
em uma criança, e assinala que no tempo central, o segundo tempo do pai, o mais importante é que não se nomeia
a quem bate e, então, deve-se distinguir o enunciado do fantasma, o “você me espanca”. Aqui Lacan expõe: “o
sujeito recebe sua mensagem de uma forma invertida”.
“O Você me espanca é aquela metade do sujeito cuja fórmula tem sua ligação com o gozo. Ele recebe, claro,
sua própria mensagem de uma forma invertida – aqui, isto quer dizer seu próprio gozo sob a forma do gozo do
Outro”9.
Este ponto é crucial para o nosso trabalho, pois expõe que há um gozo do sujeito que comanda a situação.
Lacan faz uma crítica a Freud com relação à concepção do masoquismo feminino. Não critica a ideia das
fantasias masoquistas, mas a afirmação de que este masoquismo seria a expressão do ser da mulher. Lacan questionará o fato de qualificar isto como relação ao ser, e esta será a força do conceito de privação que ele introduz,
poder dar conta do gozo particular que uma mulher possa ter em se despojar do registro do ter, sem que isso dê
conta de nenhum masoquismo.
Para introduzir o conceito de privação, Lacan faz um percurso onde diz que meninos e meninas “faltam em
ser”, ou seja, não possuem uma identidade total em ser menino ou ser menina, porque “faltam em ser”, desejam.
Meninos e meninas se separam em sua relação ao ser, situando-se de forma diferente em relação ao falo. Os
8 Freud, S. “O problema econômico do masoquismo”. Obras Completas , Vol. XIX. Imago, 1979. p. 202.
9 Lacan, J. O Seminário, Livro 17. O avesso da psicanalise. Rio de Janeiro, JZE, 1992, p. 62.
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meninos constroem seu ser, enfrentando a ameaça da castração. Fabricam uma ameaça de perder o que possuem.
Do outro lado, está o ser feminino. Aí a castração não é uma ameaça, pois já foi efetuada. A mulher constrói
seu ser se desembaraçando de seu ter.
Este é o ponto do gozo da privação, fabricar esse a mais a partir da subtração do ter. Lacan enfatiza que
se despojando assim de suas coisas, dos bens mundanos, fazem aparecer um ser que se valoriza muito mais do
que essa perda no ter. É um ser que não está no registro do ter.
Lacan faz desta privação o instrumento para repensar o ser das mulheres, tal como foi deixado pelo masoquismo em Freud.
Para concluir, recordemos um dado a mais que Eric Laurent localiza, em “Posições femininas do ser”10, em
relação a estes conceitos.
Colocará que se certas mulheres podem consentir com o fantasma do homem em posições subjetivas, onde a
dor e a humilhação estão unidos, é porque se encontram protegidas da ameaça da castração e por isso podem
ir mais longe que os homens nos caminhos da devoção no amor. Por essa razão, com relação ao que um homem
pode exercer sobre uma mulher, Lacan prefere mais o termo “devastação” que o termo “masoquismo”.
Não é que as mulheres são masoquistas, senão que ao não estar esse limite, essa barreira da ameaça da
castração, podem ser muito mais decididas para pôr de si mesmas, para pôr seu corpo e alcançar o ponto de
assegurar o gozo do Outro, assegurar o “Tu me bates” que lhe retorna de forma invertida.
Para terminar, relembremos que ao falar das mulheres devemos acrescentar “Não todas”... pois esse gosto
por se despojar do registro do ter, essa castração que não é uma ameaça, localiza um registro do lado do não
fálico. Talvez mais do lado de Medeia, das místicas, que se pode encontrar em uma mulher, inclusive mais próxima
ao arrebatamento do que da cotidianidade.

Em certa medida a Associação Mundial de Psicanálise assentou uma posição ao se apresentar na ONU como
uma ONG com estatuto de consultora especial.
Houve uma primeira contribuição de Miquel Bassols, “A violência contra as mulheres – Questões preliminares
para seu tratamento a partir da Psicanálise”, para a 15ª. Sessão da “Comissão sobre a condição das Mulheres”,
que se reuniu na sede da ONU em Nova York, no dia 15 de março de 201311.
Em dezembro de 2014, a AMP apresenta uma nova contribuição assinada por Patricio Alvarez, “O empoderamento da mulher e a Psicanálise”, por ocasião de uma nova sessão da “Comissão da condição das Mulheres”
da ONU, em Nova York, entre 9 e 20 de março deste mesmo ano12.
Também houve um “Evento paralelo” no qual se apresentaram MH Brousse, Gil Caroz e Ma C. Aguirre13.
Parece evidente que, a princípio, não se tratava de enfrentarmos de modo direto o significante “gênero” e
muito menos o de “identidade” (como veremos mais adiante), mas sim de tentar introduzir nossas conceitualizações
e nossas políticas, fazendo-nos escutar “na língua do Outro”.
Além do mais, não é somente uma questão de pensar e problematizar este tema, mas trata-se também de
uma posição ética, de dar conta daquilo que a psicanlise tem a dizer e localizar um modo de intervenção que nos
separe de abordagens que produzem mais efeitos de segregação.
A violência como sintoma social é muito mais amplo do que se mostra no tratamento televisivo, marqueteiro
e midiático.
Convém então, especificar os pontos referidos a estas questões.
Em nossa época assistimos um Sujeito cada vez mais habitado por direitos. Direito a ter direitos. Encontramo-nos com uma confusão permanente entre o plano civil dos direitos dos cidadãos a um tratamento do direito
e o plano da igualdade e da justiça, no amor, no gozo e no desejo. Trio que não tem nada a ver com o justo e
equitativo.
10 Laurent, É. “Posições femeninas do ser”, in: Agente, revista de psicanálise nº13, Seão Bahia da Escola Brasileira de Psicanálise, nov 2000.
11 http://miquelbassols.blospot.com.ar/2012/11/la-violencia-contra-las-mujeres.html
12 http://www.wmarg310.com.ar/eolpostal/uploads/AMP%20-%20El%20empoderamiento%20de%20las%20mujeres%20y%20el%20psicoan%C3%A1lisis.pdf
13 http://www.radiolacan.com/es/topic/526/3
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Se o tema da “Violência de gênero” se encontra articulado ao de Direitos humanos e também ao de Saúde
mental, a posição da psicanálise não é a de se opor aos mesmos, tratando de impor sua própria interpretação,
mais bem diante da “Saúde Mental Para Todos”, a psicanálise indica a necessidade de reservar um lugar para
o sintoma de cada um, tentando encontrar a fórmula que convém para um debate com as instâncias implicadas
nesta problemática.
O sintoma é o recurso que cada sujeito inventa para se arranjar com aquilo que não tem representação nos
discursos estabelecidos. O sintoma se distancia de considerações de normalidade, de ideais.
A psicanálise se afasta da Saúde Mental porque supõe que cada sujeito, e o próprio laço social, é doente
de uma culpa que o constitui. Quer dizer, não o ideal de saúde abalado pela doença, mas sim a suposição de que
o homem, a humanidade, está em si mesma doente como já supuseram os filósofos, como Miller nos faz perceber
ao finalizar a sua conferência “Saúde Mental e Ordem Pública”.
Como o homem, a humanidade, está doente porque sua mente, seu corpo, sofre a ingerência constante de
um pensamento inconsciente que os transtorna. Um inconsciente que reproduz e perpetua o discurso do Outro (do
Outro familiar e social em primeiro lugar), no qual cada sujeito deve se inserir para existir como tal.

A psicanálise como modo de transitar uma experiência singular de tratamento do que é a segregação do
próprio gozo. Quanto mais se ignore esse gozo, mais se produzirá segregação e fenômenos de violência.
Em sua contribuição “A violência contra as mulheres”, Miquel Bassols, precisa três lugares onde esta segregação se perpetua de forma radical. Na infância, na loucura e no feminino. O louco, a criança e o feminino segregado em cada um. São três lugares da palavra rechaçada, que se convertem em objetos prediletos do ato violento,
ato que vem no lugar do impossível de dizer, tanto nas relações familiares quanto na própria realidade social.
O lado da posição masculina costuma revelar, com a procura e o bater no outro, o que o sujeito não pode
simbolizar, golpeando seu próprio ser no outro. É interessante como Bassols pensa o ato posterior de autolesão
de quem mata ou golpeia, que nada tem a ver com um autocastigo ou com uma suposta culpa assumida. Mas sim
como a última consequência de um ato que toma o outro como lugar mediador no qual se bate a si próprio.
Por fim, não se trata de conceber o ato de violência como conduta inadaptada, e menos ainda tratá-lo sob
a pedagogia e a ação social, mas sim de encontrar em cada caso as significações inconscientes da passagem ao
ato, inclusive antes que esta ocorra. O ato de violência, qualificado como “machista”, revela-se, finalmente, como
um ato que pretende abolir a diferença que a feminilidade encarna e reintroduz em cada vínculo da realidade
social.
Miller, em seu Seminário “Extimidad”, nos localiza que o encontro traumático perante o real do Outro, que
se traduz imediatamente em um ódio com relação à maneira de gozar. A emergência do diferente e a angústia
que provoca se traduzem neste tratamento a partir do ódio, que nos dá a chave a partir da qual se pode compreender o racismo e a segregação como uma saída possível com relação à particularidade com a que o Outro
goza. Por outro lado, esta resposta primária se traduz fortemente na leitura de um gozo que se apresenta como
excedente no Outro, e que é interpretado como o arrebatamento de uma porção do próprio gozo por parte do
semelhante, dimensão imaginária da castração que encobre a perda estrutural.
Desta maneira, a hostilidade que se manifesta com relação ao semelhante encontra sua explicação, e que
Lacan no “Seminário 19” sintetiza com precisão ao se referir ao “tu” como o sinal de um mais de gozar no Outro,
que se interpreta como subdesenvolvido para desqualificá-lo e que justifica ideologicamente a segregação que
o discurso capitalista leva adiante. Miller nos mostra que a constante é que o Outro tira uma parte indevida do
gozo, subtrai o próprio gozo. Quer dizer que o gozo foi subtraído e tem autor material. Mais adiante, Miller
explana no mesmo Seminário que: “o Outro é fundamentalmente um Outro no próprio sujeito”, por isso a raiz do
racismo, desde esta perspectiva, é o ódio ao próprio gozo nessa extimidade estrutural que nos habita. Define-se
assim um real, um gozo não simbolizável, a dimensão de uma segregação de caráter estrutural que Lacan, no
“Seminário 20”, associa com o gozo feminino.
Logo após abordar estas questões convém fazer uma referência que articule o gênero e a época.
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Se partimos de uma análise do termo, constatamos que hoje se instalaram novos significantes entre nós: “feminicídio”, “empoderamento” e um emblema sob o “Nem Uma a Menos”, que teve uma surpreendente convocatória e repercussão na marcha de 3 de junho passado, na Argentina, com repercussões mundiais.
A psicanálise nos permite pensar causas e efeitos dos acontecimentos e a subjetividade de nossa época.
Não se trata apenas das cruéis estatísticas, não se trata apenas de contabilizar os picos da violência, mas sim de
pensar o que o provoca, refletir sobre os impulsos invisíveis que fazem de detonadores.
É verdade, que há pouco tempo, os meios de comunicação falavam de “crime passional” para se referir aos
assassinatos de mulheres e se, de um lado, é verdade que é uma posta em ato de paixões obscuras e baixas, de
outro lado o termo remete ao final de um romance amoroso. Chamá-lo assim, crime passional, propicia não apenas a identificação ao lugar da vítima, como também o naturaliza.
Se abonarmos o efeito performativo da palavra, como criador de realidades, dizemos que o termo “feminicídio” se ajusta ao que é: um crime.
Permite sair do romance para entrar no terreno político e se constituir em uma denúncia que convoca a tomar
medidas sociais e legais.
O enfoque do “empoderamento” tem sua origem na “educação popular”, desenvolvida nos anos 60 por
Paulo Freire. Refere-se a grupos marginalizados e vulneráveis, e desde os anos 80 se aplica à problemática de
gênero, como movimento que impulsiona o fortalecimento de capacidades e confiança para mudar a situação de
submissão.
Como psicanalistas pensamos que se trata da violência que está na trama social, mais do que uma questão
de gênero.
No entanto, dado o notável crescimento de feminicídios, vale perguntar: Por que as mulheres?
Recordemos que as mulheres foram lapidadas como uma tentativa de corrigir o pior da humanidade posto
na mulher, que era demonizada. Hoje são outros tempos, pelo menos no Ocidente, mas deveria se pensar se os
feminicídios não correspondem a causas estruturais, que remetem a condensar na mulher os pecados da sociedade. Por quê?

O lugar da mulher na sociedade
São evidentes as mudanças que o lugar da mulher sofreu na sociedade. Ocupar os espaços que estavam
designados ao homem, tanto na ciência quanto na política, não é sem consequências nos laços mais íntimos. Não
apenas repercute no homem como ameaça, provocando sintomas fóbicos nos melhores dos casos, mas também
recaindo sobre o próprio lugar da mulher, que ao se igualar ao homem, perde sua condição de tal, em sua nova
mascarada.
A mulher está tão decidida a ocupar todos os espaços, que perde seus próprios atributos na batalha.
Do lugar de amada passou a ter um papel mais ativo no jogo amoroso, mas essa é a razão que pode deixá-la fora do jogo.
O paradoxo é que quanto mais se faz existir a mulher como um sujeito de direito, mais ela desaparece na
mascarada masculina. Assim, por exemplo, o sintoma da frigidez era tolerado porque não era parte da norma
que a mulher tivesse acesso ao gozo sexual.
Hoje, como se perde a distância entre o público e o privado, sabemos que se torna mais fácil acessar um
gozo que equipara o homem a mulher. Se a frigidez era um traço, quando não um atributo da mulher, a mascarada atual exige outros signos que tiram a mulher do lugar passivo de objeto, para ocupar um lugar ativo no jogo
amoroso.
É neste ponto que se torna importante retomar a advertência de Lacan, de não reduzir o suplemento do
feminino ao masculino, de não reduzir a problemática ao par ativo-passivo.
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O que se perdeu hoje é a Outridade do sexo.
Lacan nos disse que “O homem serve aqui de conector para que a mulher se torne esse Outro para ela
mesma, como o é para ele”14.
É nesse ponto que encontramos a mudança mais radical nas relações. Se a mulher apaga seus traços, é nesse
mesmo momento, em que o homem, por consequência, perde os seus.
Para pensar: Há um preceito que rege o teatro japonês, o Kabuki, que diz que uma mulher jamais deve
apresentar-se de frente, senão sempre obliquamente. Isto coincide com o que J.A.Miller nos dizia em “De mulheres
e semblantes”: “... as mulheres são cobertas porque A mulher não pode ser descoberta” 15
É verdade que os semblantes vão mudando e isso não é sem consequências no mapa das relações. Podemos
abordá-lo em relação à política:
Sem dúvida depois da Revolução Industrial, o destino da mulher passou da exclusão social a fazer parte
da classe trabalhadora. E é importante levar em conta que o dia em que se celebra como o Dia Internacional
da Mulher, e que remete à possibilidade de voto, tem uma cara sinistra, porque nesse dia se recorda a morte de
cento e quarenta costureiras na fábrica de camisas Triangle de Nova York, naquele obscuro março de 1911. Este
paradoxo se repete ao longo da história, quanto mais direitos a mulher adquire como tal, mais fúria se espalha
ao seu redor. A conquista dos direitos da mulher caminham unidos a sua morte.
Na época da queda do pai, um modo de saída a esse real sem lei, é excluí-las, mata-las, como se ao tirar
a pedra do pior, liberasse os homens de seus pecados. Ela, a mulher, condensa o gozo opaco do insuportável.

Pode-se considerar que a grande diferença entre o que colocam os Estudos de Gênero e a Psicanálise é que
os primeiros apontam à identificações egóicas e no caso da psicanálise se trata do sujeito do inconsciente.
Mas também é habitual opor-se ao gênero, os critérios que se deduzem da sexuação. Em especial, para explicar a violência contra as mulheres pelo rechaço que produz quem encarne o mistério da feminilidade expresso
no Outro gozo.
Se muitas mulheres parecem consentir em ser golpeadas é pelo seu próprio rechaço a esse gozo enigmático
que é o delas.
Aqui se dá um debate: aqueles que se apoiam nos Estudos de gênero costumam definir a violência de gênero
como aquela exercida contra a mulher, somente pelo fato de ser mulher. Esse é o espírito do termo feminicidio.
Nós podemos abordá-la como a violência exercida a quem encarne o gozo especificamente feminino:
S(A/ )
/A/
Dizemos quem encarne o gozo feminino, seja homem ou mulher no sentido biológico. Mas também é certo
que uma mulher (no sentido biológico) pode ser vítima de violência por dirigir-se ao gozo fálico, do lado homem:
Ф
A/
E assim é possível que caia em uma luta pelo domínio fálico com seu parceiro. Ou também pode ser vítima
de violência por ocupar o lugar de objeto $--> a (neste caso, objeto de rechaço)

Mulheres e violência
Se, seguindo Lacan, por um lado identificamos como aquilo que pode produzir-se na relação inter-humana
quando não funciona a palavra apesar de se ter acessado a ela, e por outro lado caracterizamos a mulher como
aquele sujeito que acessa a um modo de gozo que não pode estar regulado pela palavra, um gozo sem medida
nem localização, então podemos deduzir que a manifestação deste gozo, em uma relação interhumana, pode
chegar a produzir efeitos de violência.
É habitual escutar nos consultórios pacientes que pretendem “domesticar” sua parceira, “enquadra-la”, como
dizem, porque consideram que tem atitudes incompreensíveis ou caprichosas, que se expressam através de uma
14 Lacan, J. “Diretrizes para um Congresso sobre a sexualidade feminina”. Escritos. Rio de Janeiro, JZE, 1998, p. 741.
15 Miller, J. A. Mulheres e Semblantes II. In: Opção Lacaniana On Line Nova Série. Ano 1, nº 1, março de 2010, pg 2.
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demanda constante e esgotadora, atitudes que, em determinadas ocasiões podem responder ao ilimitado, o não
localizável do gozo feminino. Por certo não se trata sempre da mulher maltratada ou golpeada, já que os modos
de gozo são uma questão de escolha inconsciente e um homem também pode acessar ao modo de gozo feminino,
razão pela qual, ainda que não seja a maioria das vezes, pode acontecer que uma paciente mulher manifeste
querer “enquadrar” seu homem.
Então, ao abordar o tema das mulheres e a violência vemos que também pode tratar-se da mulher violenta,
e não só porque vai ocupar o lado do gozo masculino, senão porque ainda de seu lado, acontece que experimente como um padecimento as sensações que lhe produzem esse gozo enigmático que sentiria como estranho, fenômeno que Lacan localiza ao defender que a mulher é Outra para ela mesma. Assim podemos escutar mulheres
que testemunham sobre esse gozo que se confunde com demandas que elas mesmas reconhecem como caprichosas
e que identificam como a expressão de uma violência que não podem dominar.
É possível então que nesta relação interhumana que chamamos casal, cada um confrontado à impossibilidade de regular esse gozo com palavras, faça parceria com seu próprio sintoma que associam com a violência, um
por querer domesticar, outra por não poder deixar de demandar, coquetel fatal que evoca a discórdia ou o mal
entendido entre os sexos como manifestação do impossível da relação sexual.
Desde Freud aprendemos que o homem pode separar o amor do gozo sexual, mas para a mulher o amor
está tecido com o gozo e por isso seu modo de gozo exige que o parceiro a ame e lhe fale, já que somente falando se pode dar o que não se tem, quer dizer, a “falta-a-ser”.
Tal como colocou alguma vez J.A.Miller: “O verdadeiro problema do lado feminino é forçar o homem a falar,
em vez de olhar a televisão, ler o jornal, ou ir ao jogo de futebol.”16 E às vezes este forçamento pode adquirir um
matiz violento, quando não chega até ao assassinato, que é uma forma de obter no real essa falta de ser.
Por certo que em função da estrutura do Não-Todo, do gozo sem medida que funciona do lado feminino, a
demanda de amor da mulher atinge uma escala infinita e isso lhe retorna desde seu parceiro-sintoma sob a forma
de estrago, de devastação. Assim, um homem pode ocupar esse lugar, tanto para o pior, isto é, uma devastação,
um saqueio que não conhece limite, ou para o melhor, um deslumbramento sem fim.
Quando cumpre o papel do pior, quer dizer, quando à mulher retorna como devastação, identificamos aí
uma forma de violência, da qual ela pode padecer. Estes casos costumam aparecem como os de mulheres “arruinadas” pela relação com seus homens.
Estas considerações questionam a noção que sustenta uma violência de gênero baseada no que padece a
mulher pelo simples fato de sê-lo.
Além disso, certamente A mulher, que não existe, pode sofrer violência... quando a padece, seja por ela, ou
para ela ou ainda a partir dela. No entanto, também cada uma poderá despertar amor ou ser causa de desejo.
Se para isso se fizesse necessário passar pela experiência analítica quem sabe, chegando ao final, ela possa
alcançar um amor para além dos limites da lei, desenrolar um desejo cujas vias se encontrem mais liberadas e
operar com o gozo fazendo uso de um saber fazer adquirido na culminação do percurso.

A identidade de gênero, as identificações e a identidade
sinthomal.
Na atualidade, o declínio das identificações simbólicas promove a relação com eventuais semblantes que em
muitas ocasiões acabam se reduzindo a simulacros impotentes para tratar o real em jogo.
A partir da perspectiva das identificações sexuais as novas teorias de gênero, por exemplo, os trabalhos de
Judith Butler, substituem o conceito de identidade pelo de identificação. Isto é, por uma construção que é da ordem
do artificio, do semblante, e que tem a particularidade de não fixar-se definitivamente, mas sim que responde a
um processo susceptível de variar com o tempo.
Com efeito, em toda identificação há construção, artifício, semblante. Há algo que se constrói. Em seu livro
“Desfazer o gênero”, Judith Butler coloca que “os termos feminino ou masculino para designar o gênero, estão
sempre em um processo possível de ser refeito.”
A Psicanálise também passou por esta substituição generalizada da identidade pela identificação, ao ponto
16 Miller, J.-A. O osso de uma análise. Rio de Janeiro. J ZE, 2015, p. 97.
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que em uma época, sempre se afirmava que a psicanálise não falava de identidade, mas de identificação (não é
mais assim agora, quando o princípio de identidade se sustenta no Um-corpo e não no Outro).
Lacan também toca “a identidade sexual” ao formular que a “A mulher não existe”, isto é, não existe essa
identidade sexuada. (Os Estudos de gênero estendem esta premissa a todo o domínio da sexualidade)
Então não existe essa identidade sexuada. Mas a diferença é que para a psicanálise, como já dissemos, não
se trata de identificações egóicas ou de representações imaginárias, mas sim que se encontram ligadas ao gozo
do corpo próprio pela via do sintoma. Nossa referência então não é a identidade de gênero, mas sim que na
prática analítica nos orientamos pelo sintoma.
A inexistência da mulher assinala a inexistência da identidade sexual, entretanto, no ultimíssimo Lacan, há
uma identidade: A “identidade sinthomal”.
J-.A.Miller no “El ultimísimo…” (p. 140) diz que Lacan “sugere que a psicanálise poderia se definir como o
acesso a identidade sinthomal, quer dizer... aceder a consistência absolutamente singular do sinthoma”.
Devemos vincular a consistência singular do sinthoma (esta identidade) com a consistência do “Um-corpo”,
desse corpo “que é a única consistência do ‘parlêtre’”17. Desse Um-corpo do que se obtém o princípio de identidade quando “dá uma ideia de si mesmo”18 enquanto “mantém unido ao ‘parlêtre’”19.
O Um-corpo como única consistência é o oposto da função de $, que é uma função variável do significante,
que os Estudos de gênero tomaram como referência a partir do desconstrutivismo e ao liberar uma sorte de construtivismo generalizado, dando acesso a um sem limite de identificações, bem como a diferentes significantes para
tentar nomear outros diversos modos de gozo.
É assim como podemos considerar que perante a febre nominalista dos “Estudos de gênero”, cujas políticas
criticam uma identidade sexual que terminam nomeando e reduzindo a uma variedade de identificações, a psicanálise lacaniano, para além das propostas sustentadas na lógica da sexuação, promove sua política baseada
na “identidade sinthomal”, que não é enunciativa nem se refere a um saber dominado pelo simbólico, pois aponta
ao “saber fazer” com o sinthome.
Então “não há identidade sexuada” ideia que em parte compartilhamos com os Estudos de Gênero, mas
diferente da saída pela multiplicidade de identificações que eles propõe, nós sustentamos uma saída pela via do
sintoma, posto que “há identidade sinthomal”, o que nos diferencia desses Estudos.
Por outro lado, J.-A. Miller propõe assim o discurso universitário como o modo de encarar a cura por parte
dos “Estudos de gênero”, podemos pensar a implementação do mesmo discurso quando tratam a “Violência de
gênero”, onde o S2 assinala as propostas psicoeducativas que propõem.
Então, o aspecto universalizante dos Estudos e a singularidade do um por um, expressa nessa identidade
sinthomal, é outra das diferenças a desenvolver para pensar a especificidade da abordagem da clínica psicanalítica.

A justaposição de discursos.
A denominada violência de gênero encontra seus fundamentos nos estudos homônimos que expõem a não
naturalidade do binarismo, em parte isto pode ser compartilhado com a psicanálise, só que eles se veem arrastados pela justaposição da ciência e do discurso capitalista.
Observa-se a influência de ambos os discursos no “ensaio corporal” de Paul B. Preciado, e também em “Ciência, Cyborg, Mulheres” e o “Manifesto para Cyborg” de Donna Haraway, no qual propõe uma revolução anticultural sexual que eliminaria necessidade do dualismo sexual. Tratar-se-ia de um mundo sem gêneros, dominado
pelo “cyborg”, organismo cibernético que vem do modelo definido por engenheiros da NASA, ao conectar um ser
humano a dispositivos tecnológicos para viajar ao espaço. Este modelo seria aplicável ao sujeito pós-moderno
ligado aos seus “gadgets”, enquanto um híbrido que desafia a distinção entre ser humano e máquina, ameaçando
os binários “natureza/cultura, mente/corpo, e inclusive homens/mulheres, etc.”20
17 Miller, J.-Alain. Piezas sueltas. Buenos Aires,Ed. Paidós, p. 417
18 Miller, J.-Alain. El ultimísimo Lacan. Buenos Aires, Ed. Paidós, 2012. p.108.
19 Miller,J.-Alain. Piezas sueltas. Buenos Aires, Ed. Paidós, p.417.
20 Alvarez, M. et al. “Las disputas sobre el sexo. El sexo posmoderno”. Colofón. Boletín de la Federación Internacional de Bibliotecas del Campo
Freudiano, nº22. Madrid, p.9.
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Também constatamos com Shulamith Firestone, que construiu um relato ideológico baseando-se no freudo-marxismo, substituindo a interpretação materialista e econômica da história, por uma interpretação sexual que
denominará “A dialética do sexo”, na qual a reprodução biológica seria o problema. E assim propõe suprimi-la,
por meio de uma revolta das mulheres para assegurar a eliminação das classes sexuais e confiscação do controle
da reprodução e a plena restituição às mulheres da propriedade sobre seus corpos, até alcançar um novo sistema
denominado “Cybernation”. O objetivo final desta revolução feminista não se limitaria eliminação dos privilégios
masculinos, mas alcançaria até mesmo a distinção do sexo; as diferenças genitais entre os seres humanos deveriam
passar a ser culturalmente neutras e a reprodução da espécie através dos sexos seria substituída pela reprodução
artificial que a ciência tornaria possível. “Destruiria-se a tirania da família biológica”21.

A guisa de conclusão

Coordenador (EOL): Jorge Chamorro
Equipe de trabalho: Daniel Millas e Marcelo Marotta
Colaboradores: Andrea Berger, Andrea Brunstein, María Graciela Campanella, Diana Paulovsky, Paula Szabo, Claudia Zamplagione.
Estabelecimento do texto: Marcelo Marotta.

21 www.cronicas.org/aut_firestone.htm
22 Alvarez, M. ET al. “Las disputas sobre el sexo. El sexo posmoderno”, op.cit.
23 Ibíd
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Observamos que para os “Estúdios de Gênero” as normas se deslocam e os semblantes são ambíguos, enquanto parecem triunfar, especialmente, as propostas transgenéricas.
Também com a lógica da sexuação vemos que “os lugares comuns das relações entre os sexos descompõe-se, invertem-se e se mesclam”22. Mas a clínica da sexuação não busca apagar as diferenças, mais bem as situa
no lugar fazendo delas uma “diferencia radical dos gozos que faz com que a relação sexual se manifeste como
impossível, seja qual for a identificação com a qual o sujeito se apresenta.”23
Finalmente todos as tentativas feministas e cientificistas são ficções que buscam remendar o impossível da
relação sexual, negociando o real do gozo com o sentido.
Enquanto tantos de nós, localizando em nosso horizonte “a não relação sexual” e promovendo uma clínica do
sinthome, sustentamos esse desejo de alcançar o real, como para que cada um que tenha chegado a essa zona
logo após atravessar a experiência analítica, adquira um saber fazer algo com o que ali encontra.
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Relatório Observatório
da EBP # 1

Observatório Sobre a Violência e as Mulheres na EBP

A violência intrafamiliar contra a mulher
sempre foi muito presente, mas normatizada na
prática pela ideologia sexista. Ainda que sua
existência se constituísse como um saber compartilhado, na esfera pública tal saber era silenciado. Vizinhos e familiares o segredavam e/ou
abafavam. Raramente a violência era levada ao
conhecimento das instituições públicas e, quando
isso era feito, era mal recebida. As mulheres atingidas, com freqüência, calavam-se envergonhadas ou encontravam enormes dificuldades em reportar publicamente os abusos, desencorajadas
pelo pouco caso e preconceitos dos quais seriam
alvo.
A questão da violência, no Brasil, deu um
salto pelo qual passou, por força da lei, da esfera privada à pública. Ao admitir o caráter epidêmico da violência contra mulheres, o Estado
brasileiro respondeu em duas frentes: a jurídica
com a criação da Lei Maria da Penha e a política
com dispositivos de saúde e assistência. Com a
promulgação da Lei a denuncia ganhou um espaço mais legítimo. Ainda assim, a princípio, muitas
das denuncias eram retiradas em seguida, o que
exigiu modificações no texto da lei para impedir
isso. Surge assim a necessidade de um trabalho
Obra: Borges La dicha, detalle. Artista: Alejandra Korek
prévio com aquelas que manifestam intenção de
denunciar até que estejam mais seguras quanto a isto. Muitas iniciativas possibilitaram a criação de redes interdisciplinares de acolhimento e atendimento aos casos de violência contra as mulheres. Essas redes, no entanto, têm
maior atuação nas cidades grandes das regiões sul e sudeste do país do que no interior dos estados e nas demais
regiões. Conta-se, nos grandes centros, com Conselhos Estaduais e Municipais que contribuem para a formulação
e acompanhamento das políticas públicas referentes aos direitos da mulher. A rede se compõe também de casas
abrigo, centros de atendimento, delegacias especializadas, grupos de apoio, hospitais, ambulatórios, centros de
referências, entre outras iniciativas.
Houve, portanto, uma modificação do discurso a respeito da violência intrafamiliar. Do discurso que velava a
violência encontramos atualmente seu oposto: um discurso que encoraja a verificação, contabilização, denúncia e
prevenção. As cifras que mostram uma escalada da violência e tanto nos assustam, podem ser, em parte, resultado
dessa mudança discursiva que deve às políticas de gênero seu fundamento teórico.
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Entre o imperativo anterior ‘não se deve falar’ e o atual ‘deve-se falar’, qual a posição do sujeito? Este é
um aspecto, a nosso ver, sobre o qual a psicanálise teria algo a contribuir. Em especial, diante do fato de que
o tratamento público ofertado através de tantos dispositivos de criminalização e apoio não tem diminuído, nem
evitado, a violência contra as mulheres.
A partir dessa questão, gostaríamos de pesquisar a distinção entre o que se pode dizer e o que não se
pode dizer. Para a psicanálise, o simbólico não esgota o registro do real do gozo que, no âmbito pulsional do
corpo, comparece de forma paradoxal. Uma das mais contundentes e revolucionárias revelações da psicanálise é
a de que o sujeito nem sempre procura o seu bem. Falar da violência, para os envolvidos, esbarra, portanto, na
fronteira entre o que se pode e o que não se pode dizer do mal-estar, não porque seja um segredo, mas porque
a linguagem é precária para isso.
Tratar a questão como se bastasse falar, denunciar, julgar e punir, não contempla os aspectos do real do
gozo das parcerias que escapam à operação da linguagem. A fascinação pelas cifras e pelas confissões, assim
como a corrida das práticas imediatistas e assistencialistas, não levam em conta o impossível de conceber e falar
do gozo.
Talvez isso se deva, em parte, ao domínio, no tratamento da questão, da concepção sociológica de sujeito
articulado apenas à subjetividade discursiva de sua época, conceituação que tem valor e razão de ser, mas que
não contempla a singularidade do sujeito, perspectiva psicanalítica que alcança fatores e condições próprias
a cada um que marcam o sujeito para além de qualquer possibilidade discursiva. As posições tradicionais de
agressor e vítima, por exemplo, não bastam para localizar os sujeitos envolvidos; as identidades de gênero não
classificam a contento os tipos de violência; os dispositivos propostos, devido à sua lógica de identificação, falham
mais do que tratam a divisão radical daqueles implicados em parcerias violentas.
A partir das considerações da psicanálise, será desejável, então, encontrar formas de transmitir aos diversos
atores comprometidos nesses dispositivos e modalidades de tratamento, a importância do tempo do sujeito do
inconsciente e das possibilidades que lhe favoreçam formulações próprias na construção de saídas para os impasses inerentes às parcerias sintomáticas. A partir da psicanálise, cabe perguntar o que a violência revela de um
gozo sintomático dos parceiros e o que poderia haver do obscuro gozo feminino, tanto nas situações de denúncia,
como nas em que esta falta, nas exposições ao risco, assim como na falta de limite das concessões que algumas
mulheres podem fazer a um homem.
Eis o nosso desafio: ler e apontar junto àqueles que trabalham com essa questão que a violência atravessa
o discurso que a discute, as formas como é pensada, os dispositivos que a tratam e, em seu âmago, depende do
real em jogo nos laços sociais, nas parcerias. Quanto a isso, convêm lembrar que, ao tratar da articulação entre
política e inconsciente, Lacan os compara frisando que não propõe que a política seja o inconsciente, mas, ao
contrário, que “o inconsciente é a política” (1966-1967).
Com a perspectiva de contribuir para o debate sobre as políticas públicas a partir da teoria e da clínica da
psicanálise, pensamos trabalhar essas questões privilegiando os casos de violência e as mulheres nas parcerias
envolvendo desde o abuso sexual, físico, moral, entre outros, até o feminicídio.
Observatório sobre a violência e as mulheres da EBP:
Heloisa Caldas - coordenação
Cristina Drummond
Ondina Machado
Patrícia Badari
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LACAN no Século XXI

A Rede Universitária Americana da FAPOL (RUA) foi criada com a finalidade de preservar e estender a Psicanálise no âmbito da Universidade considerado como um lugar central e estratégico para impulsionar o crescimento da Psicanálise na América.
Os Observatórios da FAPOL reúnem membros das três Escolas Americanas da AMP e estão na trilha
da Ação Lacaniana que aborda a complexidade da época contemporânea que, nas suas múltimplas facetas, afeta as subjetividades, os corpos e as relações.
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O psicanalista no seu tempo:
o clássico e o novo
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(uma perspectiva lacaniana)
Ana Viganó

Vou me deter em uma frase de Lacan
que se situa de maneira bonita e complexa no
que, apoiando-me no celebre texto de Calvino, proponho como um Lacan clásico: esse que
nos desvela com seu último ensino nos fazendo
navegar às cegas, indo e vidno por suas páginas entre a primeira, a segunda, a última,
a ultimissima…e outra vez, outra volta, uma
nova, mais uma. Um Lacan que nas suas dobras
e reentrâncias, leituras e releituras, nos põe na
conjuntura deber como nos arranjamos com o
problema do que continua e do que não continua o, então, o faz da mesma maneira, patente
no seu ensino, mas também na vida mesma.
Pizarnik, poemas elegidos-Art.Alejandra Korek
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O tropeço com o real, sempre novo
A frase escolhida se encontra, não por casualidade, em um texto que nos serve para pensar um tempo crucial
da vida no qual cada um se confronta com uma continuidade/descontinuidade, radical, à qual tem que responder:
puberdade e adolescencia1; o despertar, seus soños, seus efeitos.
“Que lo que Freud llama sexualidad haga agujero en lo real, es lo que se palpa en el hecho de que al nadie
zafarse bien del asunto, nadie se preocupe más por él”2
Que ninguém saiba bem sobre ese assunto é sinal de certo universal do fracasso que contrasta de modo
quase sórdido com o fluxo da época, ocupada em encontrar as mil e uma variações possíveis para sonhar com
que o sucesso do gozo é viável e sem surpresas.
Lacan tem se ocupado do real em muitas ocasiões, acrescentando seu interesse a medida que avanzava no
seu ensino. E ele foi procurar na literatura as pistas pelas quais orientar-se nisso em que os artistas se antecipam
aos psicanalistas. Para a época na qual Lacan se apoia em Wedekind, ele já situou a função fálica como o que
põe em marcha as duas ordens distintas, apresentadas nas suas formulas da sexuação, que superam a dualidade
à qual a divisão entre macho e fêmea nos levava. Não há um gozo para cada sexo, há duas series disjuntas e
uma função que as coloca em certa relação.
Mas estas series disjuntas não são os homens e as mulheres, mas são, de um lado, os que afetados pelo gozo
implicado no fato de falar constituem um conjunto com um valor comum, o falo e, de outro lado, o gozo puro e
simplesmente, modo em que Miller nomeia o gozo feminino, modalidade de gozo que não faz conjunto: aquí se
conta um por um, versão do uno não contável. Situal a falha lógica como paradoxo irresolúvel apoiado na
lógica moderna – não existe algo como “todas as mulheres – permite Lacan pensar o não-todo. E é o não-tido, justamente, o que introduz a discordancia entre os sexos. Exilio do real, do gozo incluso - como índice clínico do
real, cuja significantização impossível o torna não universalizavel – peante o sentido que da alguma possibilida1 “La pubertad es temino a quo de la adolescência. Tiene una realidad cronológica. El terminus ad quem no la tiene” Miller, J-A. “Prólogo para Damasia” in El
adolescente actual. San Martin. UNSAM EDITA. 2015, p. 9.
2 Lacan, J. El despertar de la primavera. Intervenciones y textos 2. Avellaneda. Manantial, 1993, p.110.
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de de medida comum. Homem ou mulher não dependem da indentificação, mas de duas maneiras de inscrever-se
na relação com o predicado fálico cuja consequencia é que existam dois modos de gozar. Esta é a falha de saber
no real: o saber no real não conduz ao acesso ao outro sexo.

O gozo feminino, fora da medida e da lei da função fálica, é incomensurável. Quando Tiresias tentou transmiti-lo não teve outra forma que fazê-lo segundo a medida, foi asim que ele o contabiliza como 9 a 1 a favor
das mulheres que gozam mais do que os homens. Mas mais e melhor não são sinônimos, e isto é algo com o qual a
época nos confronta na sua promoção, às vezes obscena, de um mais de gozo para todos. O problema central do
parlêtre, do humano em quanto ser falante, é que nasce mal-entendido3: somos filhos de 2 – ao menos até nova
orden - que não se entendem, nem se escutam, mas mesmo assim falam, desejam, gozam. O fato de não haver a
relação sexual é o mal-entendido traumático primordial que se transmite na linhagem dos falantes.
Para Lacan o núcleo traumático ex-siste4 ao simbolico: os S1 sozinhos, que não se encadeiam, são uma objeção à noção mesma de significante e de simbólico. É por este motivo que a palabra encarnação situa o instante
no qual o significante uniano faz sua entrada na carne de maneira contingente, abrindo o humano da vida como
sustancia gozante.
Tal significante existe não sendo5, pois o preço de sua existência é deixar de ser o que era –um significantepara existir como sustância gozante, no corpo –aquele do qual nos ocuparemos próximamente no Rio de Janeiro.
O significante cria vida humana no corpo, digamos, natural, sob a forma de gozo e com a temporalidade do
instante. Um segundo momento é aquela pelo qual essa existencia prepara seu retorno. O imaginário é chamado
a extrair o simbólico de sua condição de gozo para torná-lo novamente significante, posibilitando dar sentido a
esses momentos efémeros de encarnação, que não tem sentido. No acontecimento de corpo situamos a lalingua
– privada, íntima, inarticulável – como semente do simbólico. Obscenidde singularíssima de um gozo encarnado,
contingente e sem sentido, cuja marca liteal-litoral cerca o buraco de saber no real da não proporção sexual.
Miller nos lembra que o semblante significante-significado se inscreve ali onde no real não há saber e é
justamente ese buraco do real que determina o que pode ser escrito de semblante. O Homem mascarado de
Wedekind possibilita Melchior um bom uso dos semblantes.
Mas ele mesmo, como um dos Nomes-do-pai, é situado por Lacan como semblante: sem um nome Uno que
lhe convenha, trata-se do Nome como ex-sistencia, semblante por excelencia, uma vez que é necessaria uma ficção que o nomeie e possibilite uma versão de sua função. A função de nomeação enquanto tal terá seu devir no
ensino de Lacan, mas destacarei que neste caso, O Homem mascarado era mascarado por usar uma máscara…
de mulher. Adquiriu, então, um semblante que pode inscrever-se no burado do real – o vazio do significante A
mulher – para jogar ai uma versão do pai, sua père-version, como saída posível para os desencontros do amor, o
desejo e o gozo, permitindo um tratamento possível da sexualidade que esburaca o real.
Mas há ainda um mengano em fracês entre pai (père) e par (paire)6 que na nossa época pode resultar de
grande utilidade clínica quando um analista – a presença de um analista – permita nas análises que conduz um
dizer-se doa analisante, articulado de outra maneira. Não se trata aquí do par que vem do Outro – e que nossos
adolescentes, mas também a época, no geral, rejeitam-, mas o par que na condição de parceiro cada um posso
inventar-se – entre o vazio cavado pelo traço traumático e o gozo que ai se aloja – do qual possa valer-se para
um novo laço possível.

3 No há outro traumatismo do nascimiento do que o nascer como desejado. Desejado ou não, é parecido, porque é do parlêtre.
4 A referencia heideggeriana é dupla: ex-siste significa tanto “a partir de”, quando “por fora de”.
5 Lacan, J. O Seminário, livro XIX: ...ou pior. Rio de Janeiro, JZE, 2012. p. 137.
6 Lacadée, P. El anudamiento de la imagen del cuerpo y la lengua en la adolescência, Conferencia para el Seminario de Formación Lacaniana
de la NEL, agosto de 2015. Disponível em RADIO LACAN.
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Nada Pessimista

Quando é sugerida alguma hipótese sobre o futuro é difícil não incorrer
em argumentos que facilmente, possam
ser qualificados de “pessimistas” ou “otimistas”. Freud sofreu por ser incluido
pela doxa do seu tempo entre os pessimistas, ao haver revelado a incidencia de thanatos na cultura. Esta posição
era assemelhada à filosofia de Schopenhauer - um crítico ferrenho da dialética
hegeliana, para quem a vida é dor e o
progreso uma ilusão - que se impunha no
século XIX. Ficava para tras o otimismo
do século XVIII manifestado por Libniz
(“tudo ocorre para o bem”) e satirizado por Voltaire em Dr. Pantagloss do seu
Cándido.
Obra: Real y virtual. Artista: Adolfo Ruiz
Como nunca ocorrido, no século XX os horrores bélicos revelaram o poder de destruição que a tecnociência
podia desencadear ao questionar o sonho positivista do progresso. A seguir, a biologia e a genética demonstraram que podia incidir-se sobre a vida implicando consequências imprevisiveis.
Entrevistado em 1974, Jacques Lacan responde o seguinte a um jornalista que lhe atribui ter uma opinião
“pessimista” sobre a ciência e seus avanços:
“Não sou nada pessimista. Isso não levará a nada, pela simples razão de que o homem não serve para nada
e é incapaz de destruir-se a si mesmo. Uma calamidade total promovida pelo homem, isso faria dele pessoalmente
maravilhoso. Seria a prova de que finalmente teria conseguido fabricar alguma coisa com suas mãos, sua cabeça, sem
a intervensão divina, natural ou de outra espécie. Todas estas belas bactérias bem nutridas passeando pelo mundo,
como as lagostas bíblicas significariam o triunfo do homem. Mas isto jamais acontecerá ...Tudo voltará a entrar na
ordem das coisas, como se diz. Eu disse, o real vencerá a partida como sempre e nós estaremos fodidos como sempre.”1
Tanto a crença otimista no progresso como a visão pessimista acarretaram na suposição do triunfo do “homem” sobre o real. Nesta última, o homem torna-se um novo Deus criador mas, desta vez, de sua própria destruição: a maravilhosa peste saída do laboratorio emularia àquelas que Deus enviou aos egípicios.
“Como sempre” nos mostra uma dimensão que escapa ao decurso temporal, que atravessa as épocas e os
séculos. Lacan o chama também “andar em círculos” e procurou dar-lhe, em seus últimos seminários, uma apresentação topológica na superficie do toro. Ele nos ensina que quando nos interrogamos sobre o século em que transitamos, junto com as mudanças e em tensão com as mesmas, há que localizar o “como sempre” do encontro faltoso
dos seres falantes com o real. Trata-se mais de um “realismo” do síntoma que nos afasta de qualquer “otimismo”
ou “pessimismo”. A negação do segundo não nos conduz ao primeiro. São duas faces do mesmo absoluto, adote
a face do Bem ou do Mal. Pelo contrario, o “estar fodido” como sempre diante do real deixa certa oportunidade
para a invensão em uma partida na qual é preciso jogar a cada vez. Ainda que se perca.
Tradução Lenita Bentes
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Lacan devia saber, numa época em que os sinais ainda não eram
evidentes, que o século XXI, que ele próprio não viria nascer, teria como
marca essencial uma grande dispersão: na distribuição da autoridade
e do poder, nas relações entre as gerações, nas concepções sobre a
natureza e a cultura, na bipartição entre sexo e gênero, etc.
Essa dispersão trouxe forçosamente efeitos para a prática psicanalítica, à qual Lacan dedicou sua vida. São efeitos que dizem respeito
tanto ao papel e função do analista, quanto ao alcance da sua interpretação. Tanto ao que se pode esperar de uma análise, quanto à noção
de cura.
Temos o hábito de reduzir toda essa expansão à expressão “declínio do pai”, sem pensar muito se esse declínio está na origem da
verdadeira tsunami cultural e política que vem nos arrebatando a todos,
ou se constitui uma primeira consequência. Tsunami cultural, no sentido
mais amplo, da relação que cada um de nós mantém com o corpo, a natureza e o semelhante, como distinguiu Freud em 1930; e política, como
a crise de uma compreensão da luta de classes vista como um duelo de
dois blocos unitários.
Borges, el instante Artista Ale Korek
Aliás, não saber se o declínio do pai é causa ou consequência já é
indício de que mudaram as relações entre as causas e as consequências. Uma consequência, para Lacan, já não
é decorrente de um movimento desencadeado por uma causa que se encontra no início, mas consiste de alguma
forma em uma irrupção, por definição estranha à continuidade. A causa se manifestará sempre no final.
Um exemplo: no seminário sobre O Ato Psicanalítico, de 1967-1968, Lacan distingue o ato do analista da
análise didática: enquanto a esta “o sujeito se submete”, como a algo em um certo sentido prévio, o ato do analista é associado a um acontecimento que interrompe o que a análise tem de sequência significante2. Isso terá efeito,
como se sabe, na própria compreensão do que é uma análise didática, uma vez que já não podemos dizer que
no seu horizonte há a certeza de produzir-se um analista.
Houve, assim, um deslocamento na própria expressão análise didática: enquanto a análise é um processo que
se pratica ao longo de um certo tempo, obedecendo a uma “regularidade quase burocrática”3, como a qualificou Lacan, o adjetivo didática somente poderá ser-lhe atribuído por força de um ato e por retroação: didática é
a análise que terá produzido um analista, a partir do momento em que o desejo do analista põe em questão o
desejo de ser analista.
O caráter retroativo do que pode haver de didático em uma análise também pode ser ilustrado por uma
outra afirmação de Lacan, desta vez no seminário ...Ou pior, em uma passagem que trata do saber sobre a verdade: a análise didática “só pode ser segura não tendo sido iniciada em nome disso”. Lacan vai, pouco depois,
propor o passe como um dispositivo capaz de verificar esse instante de exceção absoluta em que se revela o
tempo retroativo do ato.
1 Lacan, J.: O sinthoma, Rio de Janeiro, JZE, 2007, p. 37.
2 Lacan, J.: O Ato psicanalítico, sessão de 29/11/1967, inédito.
3

Lacan, J.: “Da psicanálise em suas relações com a realidade”, Outros Escritos, Rio de Janeiro, JZE, 2003, p. 351.
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