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Editorial Lacan XXI n.3

A família nos fala. Então nada melhor
que fazer da família o tema do próximo
ENAPOL, o oitavo dos Encontros organizado
pela Federação Americana de Psicanálise de
Orientação Lacaniana (FAPOL). A família, com
seus assuntos e seus segredos, seus enredos e
seus sintomas, seus encontros e desencontros,
e também com suas novas configurações, segue, com efeito, falando-nos do mal-estar
do sujeito contemporâneo. Mas o psicanalista
não escuta nem trata a família em seu conjunto. Não há psicanálise possível da família
senão só de cada um de seus membros tomado
em sua singularidade, um por um. Convém
entender então esta afirmação –a família nos
fala – desde a hipótese do inconsciente: somos
falados pela família, um por um, sem sabê-lo.
Lisa Erbin. EOL. AMP. Técnica Mixta. Óleo y collage.
Cada um é falado pelos oráculos familiares
que se foram escrevendo no texto de sua vida em forma de desejos, de demandas, de imperativos mais ou menos
impossíveis de cumprir, mas sempre com um enigma a ser decifrado. Cada um transmite, também sem sabê-lo, este
enigma indecifrado aos que a genealogia familiar situa como seus descendentes. É frequente que estes descendentes, como o sujeito fez para seus antepassados, lhe devolvam este enigma em forma de sintoma, também a decifrar. A criança, dirá Lacan, é o sintoma do casal parental. E então, cada um encontra desde o familiar aquilo que
é mais estranho, o mais diferente, o mais Outro em si mesmo. Freud o qualificou com um termo, das Unheimliche,que
não tem tradução fácil: o sinistro, a inquietante estranheza, o que de tão familiar acaba fazendo-se estrangeiro.
A família, como transmissora do texto enigmático que se escreve na vida de cada sujeito, foi um dos
primeiros temas tratados por Jacques Lacan em sua passagem pela psicanálise. Seu famoso texto publicado em
1938 no volume VII de La Enciclopédie Française continua sendo hoje de notável atualidade. Merece uma leitura
atenta mais além dos preconceitos que atravessam, hoje, muitas das políticas dedicadas ao cuidado da família.
Digamos qual é a raiz última destes preconceitos, enunciada por Lacan muitos anos depois com seu aforismo: “não
há relação sexual”. A família se funda de fato na impossibilidade de estabelecer uma relação entre os sexos, seja
sob um ideal de harmonia ou de complementariedade entre eles. Lacan terminava aquele texto antecipador com
uma observação que continua sendo crucial para entender o declive atual da figura do pai e a aparição da feminização como seu reverso: “As origens de nossa cultura estão excessivamente ligadas ao que chamaríamos de bom
grado a aventura da família paternalista como para que não imponha, em todas as formas através das quais
enriqueceu o desenvolvimento psíquico, um predomínio do princípio masculino, em relação com o qual o alcance
moral conferido ao término de virilidade permite calibrar sua parcialidade. É evidente que esta preferência tem
um reverso fundamental, primordialmente a ocultação do princípio feminino sob o ideal masculino.”(1) Entenda-se
este “princípio feminino” precisamente como o princípio daquela inquietante estranheza que habita no mais familiar e que tanto as diferentes formas de vida cultural como os preconceitos ligados a elas tenham reduzido a
figura da mãe. O que há de gozo feminino no desejo da mãe, é a alteralidade que não sabe a si mesma e que
se encontra no coração do mais familiar.
O leitor encontrará na abertura deste terceiro número de Lacan XXI o texto de uma precisa exposição de
Jacques-Alain Miller para tornar mais compreensível esta torção sutil: a criança entre a mulher e a mãe. Estranho
lugar que cada ser falante deve habitar para saber-se habitado por ele...se decide deixar-se ensinar pelo seu
próprio inconsciente.
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A atenta exploração deste segredo de família valerá também para decifrar as razões das violências e
paixões que a razão não conhece, para entender por quê a chamada adolescência é um sintoma da aparição no
corpo da estranheza do gozo sexual, e seguramente também para investigar por quê nos entregamos hoje tão
placidamente à fascinação do mundo virtual. São três temas que o leitor encontrará abordados nestas páginas
para continuar sua pesquisa.
O tecido institucional em que se alinhavam todas estas pesquisas tem seu suporte na FAPOL e seu engate
com a Associação Mundial de Psicanálise. Os distintos dispositivos postos em marcha e desenvolvidos agora com
especial vigor pela sua presidente, nossa colega Flory Kruger, tem um lugar eminente neste número de Lacan XXI.
São a melhor mostra de um work in progress que prossegue nas três Escolas americanas que a FAPOL federa: a
EOL na Argentina, a EBP no Brasil, a NEL nos distintos países da ampla geografia latinoamericana. A Escola Una –
é assim como chamamos o vetor que atravessa os laços de familiaridade entre as Escolas – se congratula por isso.
LACAN, Jacques. A família. Editorial Argonauta, Barcelona 1979,p.141.
Barcelona, fevereiro de 2017.

6

Tradução: Maria Cristina Vignoli

FEDERAÇÃO AMERICANA
DE PSICANÁLISE DA
ORIENTAÇÃO LACANIANA

Publicação FAPOL

LacanXXI
RE V I STA FA P OL ONL INE

Rumo ao VIII ENAPOL

VOLUME 3 - ABRIL 2017

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

A criança entre a mulher e a mãe1*

Escolhido por François Ansermet em
uma lista em que eu desdobrava uma variedade diante dele, a partir de uma de suas
sugestões, no decurso de uma entrevista, mais
uma2 que seu entusiasmo sabe suscitar, o título deste Colóquio justifica-se no Seminário 4
de Lacan, cujo título se destaca na sequência
dos ditos seminários, já que, parece-me, é o
único a enunciar um conceito, a relação de
objeto, retirada de um conjunto de doutrinas
dos alunos de Freud, que se pode designar
como a “Vulgata pós-freudiana”, e uma expressão que é, de maneira formal, recusada
por Lacan, apesar de ele fazer dela o título
do Seminário.
Contudo o título desse Colóquio diz resLisa Erbin. EOL. AMP. Técnica Mixta. Óleo y collage.
peito, fundamentalmente, à demonstração
que Lacan persegue em seu Seminário. Essa demonstração - o centro da demonstração de Lacan - é a de que
o objeto só encontra seu justo lugar na psicanálise ao dispor-se à função de castração. E é essa dimensão que
é desconhecida tanto na Vulgata pós-freudiana como na observação da criança, por exemplo, no registro das
interações mãe/criança, que é muito praticada, creio, atualmente, em Lausanne.
Assim, a demonstração de Lacan compreende, sucessivamente, três tempos, desdobra-se em três escansões
no Seminário. A demonstração de que o objeto só encontra seu justo lugar ao dispor-se à função de castração,
passa, inicialmente, pela homossexualidade feminina, em que as consequências do incômodo da decepção, devido
à falta do dom paterno no objeto criança, como substituto da falta fálica, podem até levar o sujeito a fazer da
mulher o objeto eletivo de um amor com o qual censura o pai. Esta é a demonstração de Lacan: o amor da jovem
homossexual pela mulher é um amor com o qual ela censura o pai, é um amor que mostra ao pai como se pode,
como se deveria amar uma mulher.
Em primeiro lugar, portanto, a homossexualidade feminina; em segundo, a perversão masculina, na qual o
objeto fetiche é apresentado debatendo-se sobre a tela que vela o falo que falta à mulher.
Terceiro tempo da demonstração de Lacan, a fobia infantil é ilustrada pelo caso princeps de Freud, o caso
do pequeno Hans. Sobre esse terceiro tempo da demonstração clínica, convergem os dois primeiros: a substituição
da criança ao falo, evidenciada na psicogênese freudiana da homossexualidade feminina, e a identificação do
menino ao objeto imaginário do desejo feminino.
A meu ver, a lição do Seminário 4 é a de que aquilo que permanece desconhecido, quando se concentra
a atenção na relação mãe/criança - concebida de uma forma dual, recíproca, se assim o desejarem, como se a
mãe e a criança estivessem fechadas numa esfera -, não é somente a função do pai. Sabe-se que Lacan contribuiu
muito mais do que seria necessário em relação ao pai. Éric Laurent e eu estivemos na Tavistock Clinic, há uns dez
anos atrás, e acolheram-nos dizendo: “Ah! os lacanianos. Vocês vão nos falar do pai”; e apresentaram-nos como
“aqueles que iam falar do pai”.
Ora, penso que a lição do Seminário é a de que aquilo que permanece desconhecido, quando se atenta
na relação mãe/criança, não é somente a função do pai, cuja incidência sobre o desejo da mãe é, sem dúvida,
necessária para permitir ao sujeito um acesso normativo à sua posição sexual. É, também, o fato de a mãe não
ser “suficientemente boa” - retomando a expressão de Winnicott - quando apenas veicula a autoridade do Nome-do-Pai. É preciso, ainda, que a criança não sature, para a mãe, a falta em que se apoia o seu desejo. O que
isso quer dizer? Que a mãe só é suficientemente boa se não o é em demasia, se os cuidados que ela dispensa à
criança não a desviam de desejar enquanto mulher. Quer dizer - empregando os termos utilizados por Lacan em
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seu escrito “A significação do falo”3 - que a função do pai não é suficiente; é preciso, ainda, que a mãe não esteja
dissuadida de encontrar o significante de seu desejo no corpo de um homem.
A metáfora paterna, com a qual Lacan transcreveu o Édipo freudiano, não significa somente que o Nome-do-Pai deve reprimir o desejo da mãe, submetendo-a ao cabresto da lei.
A metáfora paterna remete, a meu ver, a uma divisão do desejo a qual impõe, nessa ordem do desejo, que o
objeto criança não seja tudo para o sujeito materno. Quer dizer que há uma condição de não-todo, que o objeto
criança não deve ser tudo para o sujeito materno, mas que o desejo da mãe deve se dirigir para um homem e ser
atraído por ele. Portanto isso exige que o pai seja, também, um homem.
Da mesma maneira, não hesitarei em parodiar a réplica imortal do Tartuffe, de Molière, voltando-me para
o sujeito da enunciação hipócrita, que se esconde no anonimato de um “alguém”, e devolverei a esse sujeito da
enunciação hipócrita sua marca pessoal, dizendo: “Para ser mãe, não deixo de ser mulher”.
Por isso, é uma divisão do desejo que, levada ao extremo, justifica o ato de Medeia, um ato próprio para
ilustrar, certamente pelo horror, que o amor materno não se sustenta na reverência pura à lei do desejo, ou que só
se sustenta nele se uma mulher, enquanto mãe, permanecer, para um homem, a causa de seu desejo. Nesse caso,
portanto, quando Jasão vai embora, Medeia deixa de estar nessa posição.
Isso quer dizer que a ênfase dada ao valor de substituto fálico da criança - ao seu valor de Ersatz, como diz
Freud - se perde quando promove, de maneira unilateral, a função de preenchimento da criança e faz esquecer
que esta criança não deixa de dividir, no sujeito feminino que está tendo acesso à função materna, a mãe e a
mulher; a criança divide, no sujeito feminino, a mãe e a mulher.
O objeto criança não somente preenche, como também divide, e digamos que é isso que o título deste colóquio ressalta. É essencial que ele divida. Como já se assinalou, é fundamental que a mãe deseje outras coisas
além dele. Se o objeto criança não divide, ou ele sucumbe como dejeto do par genitor, ou, então, entra com a mãe
numa relação dual que o alicia - para empregar o termo de Lacan - o alicia com fantasia paterna.
Há, assim, uma divisão bastante simples: a criança preenche ou a criança divide. As consequências clínicas
dessa divisão são patentes. É por isso que, como já lembramos, nas “Notas a Jenny Aubry”4, Lacan divide cuidadosamente a sintomatologia infantil segundo sua emergência a partir do par familiar ou de sua inscrição, de
maneira prevalente, na relação dual mãe/criança. Tal como Lacan o apresenta, há dois grandes tipos de sintomas: os que dizem respeito, verdadeiramente, ao par familiar e os que se atêm, antes de tudo, à relação dual
da criança e da mãe.
Em primeiro lugar, o sintoma da criança é mais complexo caso resulte do par familiar, caso traduza a articulação sintomática desse par familiar. No entanto, por isso mesmo, ele também é mais sensível à dialética que a
intervenção do analista pode introduzir no caso. Quando o sintoma da criança diz respeito à vinculação do par
pai/mãe, ele já está articulado à metáfora paterna, plenamente articulado à metáfora paterna, plenamente
envolvido nas substituições e, portanto, as intervenções do analista podem prolongar o circuito e fazer com que
essas substituições prossigam.
Em segundo lugar, ao contrário, o sintoma da criança é bem mais simples se ele diz respeito, essencialmente,
à fantasia da mãe; mas, nesse caso, ele também é maciço e, no limite, apresenta-se como um real indiferente ao
esforço para mobilizá-lo pelo simbólico, pois, então precisamente, não se tem a articulação do caso precedente.
E quando o sintoma é, assim, maciço, lê-se nele, sem dificuldade, o que é o caso do desejo do próprio sujeito.
Lacan toma, a propósito, o exemplo do sintoma somático nessas duas notas. Alexandre Stevens lembrou-me
que eu tinha evocado esse texto no seminário da D.E.A., e devo dizer que é necessário, realmente, que eu o republique, pois as duas notas... São uma só. Quando Jenny Aubry, teve a bondade de trazer-me esses papéis, eram
dois papéis... Não belas folhas bem escritas, eram pedaços de papel que Lacan havia rasgado. Ela os trouxe
para mim e disse: “Ele deu-me esses dois papéis”. Talvez eu tenha ficado um pouco sugestionado; olhei e estudei
aquilo como duas notas. É evidente que se trata de um único texto e que, efetivamente, o texto começa na nota
dois e prossegue no texto da nota um. É um único texto, que tem sua coerência.
O sintoma somático é, portanto, o exemplo de Lacan, que mostra, primeiramente, que o sintoma somático
da criança alimenta, na mãe neurótica, o motivo da culpabilidade; que a perversidade, pela qual o seu desejo
pode estar marcado, se traduz na fetichização do sintoma infantil; e, em terceiro lugar, que, nos casos de psicose
da mãe se vê o sintoma somático da criança encarnar sua foraclusão.
Eu dizia: “Ou a criança preenche, ou a criança divide”. Quanto mais a criança preenche a mãe, mais ela a
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angustia, de acordo com a fórmula segundo a qual é a falta da falta que angustia. A mãe angustiada é, inicialmente, aquela que não deseja, ou deseja pouco, ou mal, enquanto mulher.
Nega-se a perversão às mulheres porque a clínica reserva para os homens a possibilidade de alienar seu
desejo ou encarnar a causa desse desejo em um objeto fetiche. Isso, porém, significa não ver que a perversão é,
de certa forma, normal do lado mulher e é aquilo que se chama de amor materno que pode chegar até a fetichização do objeto infantil. Ele conforma-se à estrutura que a criança, como objeto do amor, só demanda se exercer
a função de velar o nada, que é, cito, “o falo enquanto ele falta à mulher”.
Sem dúvida, a criança, mesmo fetichizada, distingue-se do objeto pequeno a da fantasia pelo fato de ela
ser animada, enquanto o objeto pequeno a da fantasia é, por excelência, inanimado. Contudo a expressão “marionete da mãe”, que faz a ladainha de uma mulher neurótica em análise, essa expressão - “marionete da mãe”
- mostra bem em que sentido a animação da criança é compatível com sua fetichização, porque é por ter sido uma
espécie de criança fetiche para sua mãe que essa mulher sofre, ainda, muitos anos mais tarde.
Sem dúvida, se é um fetiche, é um fetiche normal, e a relação do amor materno, se é marcada de ilusões
que, naturalmente, servem de motivo de deboche para os mais chegados, distingue-se por uma estabilidade inteiramente marcada por vacilações imaginárias da perversão propriamente dita. A criança, no entanto, só é o
“fetiche normal”, entre aspas, como eu disse, se o desejo materno se inscreve na sua norma masculina, que não
é distinta... Para que ele seja um fetiche normal, é preciso, ainda, que o desejo materno responda à sua norma
masculina, que não é diferente da estrutura própria à sexuação feminina, que Lacan designou como o não-todo.
O fetiche é normal apenas quando a criança não é tudo para o desejo da mãe.
Bastaria fazer-se referência à estrutura de série que engendra o não-todo para compreender-se a razão
fundamentalmente que dá à posição de filho único aquilo que eu chamaria de seu caráter aleatório ou difícil.
Moderemos isso, porém, dizendo que acontece, frequentemente, que a unicidade do filho único é apenas aparente
e que o pai se qualifica para o título de filho da esposa.
Entretanto, essa posição de filho único é, talvez, menos problemática do que aquela de ser, no seio de uma
fraternidade numerosa, o único filho que é objeto da afeição materna. As devastações subjetivas que podem decorrer dessa dileção materna exclusiva sobre uma criança repercutem muito mais do que a negligência da mulher
que trabalha, que alguns políticos, na França e em outros lugares, dizem ser uma grave ameaça para a família.
Quanto ao caso da mulher adúltera é, de regra, sobre o filho homem que reflete o sintoma do par familiar,
enquanto, como pude observar, para a menina, isso é bem mais leve de carregar.
Para terminar, um breve retorno ao Seminário 4. Lacan começou a captar a posição da criança situando-a
em relação ao falo, que ele ainda qualifica de objeto nesse Seminário, antes de tomá-lo como o significante do
desejo. Nada interdita: tudo convida, ao contrário, a transcrever a equivalência freudiana da criança e do falo
em termos de metáfora (eu abrevio). A metáfora infantil, como se pode chamá-la, pode inscrever-se como a consequência da metáfora paterna. E vê-se bem o quanto ela ameaça, primeiro, fazer sumir do mapa o desejo do
falo no lado mulher e, segundo, fixar o sujeito a uma identificação fálica, a ponto de Lacan ter podido fazer do
desejo de ser o falo a fórmula constante do desejo neurótico.
O que é preciso dizer, em consequência, é que a metáfora infantil do falo, ou seja, o fato de que a criança
seja o equivalente do falo, ou que o desejo, o Wunsch de um filho, o Wunsch de pênis, diz Freud, pode ser satisfeito pela substituição do desejo de um filho. O que é preciso dizer é que a metáfora infantil do falo só é bem
sucedida ao falhar. Ela só é bem sucedida se não fixa o sujeito à identificação fálica e se, ao contrário, lhe dá
acesso à significação fálica, na modalidade da castração simbólica, o que torna necessário que seja preservado
o não-todo do desejo feminino. O Nome-do-Pai e o respeito pelo Nome-do-Pai não bastam; é preciso, ainda, que
seja resguardado o não-todo do desejo feminino e que, portanto, a metáfora infantil não recalque, na mãe, seu
ser mulher. É sobre esse ponto que é preciso, com Lacan, completar Lacan.
No seu célebre artigo “A significação do falo”5, em que transcreve os estudos de Freud sobre a vida amorosa, Lacan atribui à função masculina a divergência entre o amor e o desejo e, ao lado mulher, a convergência
do amor com o desejo. No entanto, ele assinala, igualmente, que a convergência feminina é compatível com um
desdobramento do objeto, um desdobramento do ser homem, que ela afasta da sua posição de falóforo, suscitando ou exigindo seu amor, o que implica, como efeito, fazer o homem faltar, exigir que ele dê alguma coisa
que não tem.
Como não completar, aqui, essa construção de Lacan acrescentando, que a divergência... Acrescentando,
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no que seria a convergência do desejo feminino, em que Lacan admite, contudo, uma espécie de desdobramento
interno à posição do homem... Como não acrescentar a divergência que, precisamente, o amor do homem nela
introduz quando ele se opõe à intrusão da criança no par conjugal? A divergência do desejo feminino sobre a
criança. Portanto, é preciso completar o que Lacan diz em “A significação do falo”, pela consideração da criança
que introduz, que torna presente, uma divergência flagrante do desejo feminino.
Essa divergência do desejo feminino sobre a criança é, nesse caso, motivo de angústia para o pai, desta vez,
segundo a outra fórmula da angústia, que relaciona o incômodo da angústia à emergência do desejo do Outro
como enigma do ser. Nessa circunstância, portanto, é o nascimento da criança que provoca o retorno de angústia
ao pai: “Que quer ela então? Quem sou eu, pois, para ela?”. Um homem, eu diria, só se torna pai se aceitar o
não-todo que constitui a estrutura do desejo feminino.
Quer dizer, nesse sentido, que a função viril apenas se realiza na paternidade quando essa paternidade
significa um consentimento para que essa outra seja Outra, ou seja, desejo fora de si mesmo.
A falsa paternidade, a paternidade patogênica - observamo-la no pai do presidente Schreber - a falsa
paternidade é aquela que vê o sujeito identificar-se ao Nome-do-Pai como universal do pai, para tentar constituir-se o vetor de um desejo anônimo, para encarnar o absoluto e o abstrato da ordem.
A função feliz da paternidade é ao contrário, a de realizar uma mediação entre as exigências abstratas
da ordem, o desejo anônimo do discurso universal, de um lado, e o que decorre, para a criança, do particular do
desejo da mãe. É o que Lacan chegou a nomear com uma expressão que tentei, sem conseguir, até o presente,
apreender exatamente, mas, que, agora, penso ter conseguido: é o que ocorreu a Lacan chamar de “humanizar
o desejo”. Ele dizia que é preciso que o pai humanize o desejo, e creio ter compreendido e desenvolvido o que
quer dizer essa expressão, cujo peso me parece evidente.
Na impossibilidade de admitir o particular do desejo no outro sexo, o pai destrói, na criança, o sujeito sob
o outro do saber. Daí, o pai, o falso pai, pressiona essa criança, cada vez mais, a encontrar refúgio na fantasia
materna, a fantasia de uma mãe negada como mulher.
Concluo. Pude verificar, ontem, que o que se retinha das intervenções apresentadas permanecia numa impressão global, em que sobrenadavam um ou dois enunciados naufragados. Bem, era uma impressão de coquetel,
e os amigos com quem falei não me desmentirão. Que quero então, que se retenha da minha exposição? Que é
bom que o desejo seja dividido, que o objeto não seja único, que só se celebrem os olhos de Elsa para que eles
não os vejam tramar, à parte, com os jovens rapazes, que só se faz de um homem um deus para castrá-lo melhor
e que isso não é amar como seria conveniente.
Em segundo lugar, que o desejo não saberia ser anônimo, nem universal, nem puro, nem saberia ser o desejo
de “alguém”, nem o de um deus, nem o do povo, se o assunto deve ser transmitido através das gerações. Que o
desejo do analista, igualmente, por mais normatizado que seja, não saberia ser um desejo anônimo, universal e
puro. Obrigado.
Lausanne, 2 de junho de 1996. Segue uma intervenção de Leslie Pons, que não foi transcrita, e a Discussão.

Discussão:

François Ansermet: Bem. Muito rapidamente, eu queria colocar uma questão a Jacques-Alain Miller a
respeito de sua exposição centrada no fato de que a criança preenche e divide. Na realidade eu estou me perguntando, ao ouvi-lo, nesse desenvolvimento, o que acaba por fazer que o objeto não seja único, que o desejo
não seja universal, que o desejo seja dividido, que a mãe não seja a mãe ideal, pois é ela, justamente, que causa
problema. O pai ideal? Todas essas figuras ideais? O que o leva, portanto, a fazer da criança um não-todo para
o desejo da mãe e a assumir essa posição, essa questão, esse desenvolvimento sobre a criança que preenche
e divide? Eu estou me perguntando, finalmente, se isso não levaria a se considerar que seria possível atribuir à
criança certa função paterna, em todo o caso, à ocorrência inesperada de uma criança na história de um homem
e de uma mulher? Aliás, isso seria uma maneira de revisitar a frase do poeta romântico inglês Wordsworth, citada por Freud e retomada por Lacan no Seminário 17 e, mesmo, em muitos outros momentos: “A criança é o pai
do homem”. Então, o que você pensa dessa questão e, fundamentalmente, dessa função paterna? É assim que se
pode compreender, também, a maneira como você desenvolve a metáfora infantil do falo, que só tem sucesso ao
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fracassar? Encontra-se, pois, nesse fracasso, certa função paterna?
Uma segunda observação. Você disse que “um homem só se torna pai se aceitar o não-todo do desejo feminino”. Isso leva, efetivamente, ao Édipo, e eu gostaria de lhe propor uma questão sobre ele. Como dizia Lacan, no
Seminário “A lógica da fantasia”: “O navio de Édipo mantém-se flutuando sobre um oceano de gozo feminino”.
Foi Marie-Jean Sauret, com quem trabalho num cartel, que - a propósito deste colóquio, e eu lhe retribuo, já que
ele não pôde vir, mas, enfim, discutimos a respeito - me enviou esta citação de Lacan. Cito: “Que oceano de gozo
feminino - eu o pergunto - não foi preciso para que o navio de Édipo flutuasse sem afundar, até que a peste veio
lhe mostrar, finalmente, de que era feito o mar de sua felicidade?”. Daí, uma questão sobre o Édipo, em relação
ao que foi discutido[...]. Eu mesmo fazia referência a seu texto “Além do Édipo”, em que você, a partir do texto
de Lacan “A significação do falo” - ele parece dar-se conta do primado do falo sem referência ao Édipo -, se
propõe a questão de saber se a castração procede do pai ou da própria linguagem. Após essa exposição que
você fez, ela procede da divisão entre a criança que preenche e a criança que divide? Da própria criança? Da
criança como função paterna?
Jacques-Alain Miller: Sim, bem rapidamente. Com efeito, desta vez, apresentei a criança como introduzindo
uma barra, introduzindo a divisão, separando - se posso assim dizer! Estamos entre nós. Você traduz isso, condensa-o dizendo “função paterna da criança” e jogando com o equívoco da fórmula “a criança é o pai do homem”.
Eu o aceito de bom grado. É uma maneira de concentrar essas diferentes funções. Evidentemente, é um pouco
provocante dizer “função paterna da criança”; mas por que não? De início, poder-se-ia afirmar que é justamente
ela que faz o pai e a mãe. Com efeito, ela tem o papel de... Eventualmente ela os separa. Enfim, ela os une, de
um lado, e os separa, de outro; ela divide cada um, portanto. Muito bem, tentemos fazer funcionar sua fórmula;
mas isso me convém inteiramente.
Observações de Ansermet a Leslie Pons
Jacques-Alain Miller: Sim, eu gostaria de fazer uma observação sobre a exposição de Leslie Pons, a de
que, em um dado momento, seria necessário repetir exatamente sua fórmula; mas, enfim, você evoca um gozo do
qual se fala pouco na psicanálise, que é um pouco o gozo da criança nos braços da mãe e, mesmo, nos cavalos-de-pau, o gozo nos cavalos-de-pau do carrossel. Então, eu gostaria de dizer alguma coisa sobre esses dois...,
sobre o que você distingue aí. Você sabe quanto o gozo nos braços da mãe, que é preciso ver em que idade se
observa isso. Tive, porém, a oportunidade de observá-lo de perto nestes últimos tempos. Penso então, que o gozo
nos braços da mãe não é, necessariamente, da ordem do contentamento, porque tal fato pode provocar, nos braços da mãe, uma fúria... Vejamos, por exemplo, um episódio em que, verdadeiramente, há contentamento. Num
dado momento, dirijo-me a um par formado pela mãe e a criança, para a menininha; esta, que dois meses antes,
só queria passar de braço em braço, agora, ao contrário, com um sorriso, esconde um pouco o rosto no ombro, na
clavícula da mãe, com um pequeno sorriso. E, depois, isso se repete durante todo um tempo. Assim sendo, constato,
inicialmente, que esse procedimento obedece a um movimento de alternância, que é, na verdade, a estrutura do
fort-da, que está presente e é uma estrutura perfeitamente articulada. Isso, com certeza, já é uma aprendizagem;
não se pode dizer aprendizagem da linguagem, mas já é a forma principal de aparição e desaparição. E chego
a suspeitar - como vim para cá, não pude terminar minhas observações - que esteja mesmo muito ligado à diferença sexual, quer dizer, à constatação de que essa retenção ocorre não somente com a mãe, mas também com
a avó, enquanto o avô é colocado do outro lado. Portanto seria necessário observar o que se passa com o pai ou
com outros..., com amigos, para saber se é de fato, uma opção por aquelas que se ocupam dos cuidados materno-infantis. Vejo nisso, pois, ao mesmo tempo, uma alternância significante, no mínimo um esboço de diferenciação
dos sexos, e isso muito bem articulado. Esse é o primeiro ponto.
Agora, o segundo ponto concerne ao gozo nos cavalos- de-pau do carrossel. Eu mesmo tenho lembranças
disso. Gostei muito dos cavalos-de-pau e lembro-me, com efeito, em que consistia essa brincadeira. Montávamos
nos cavalinhos-de-pau e, num dado momento, enquanto rodávamos pequenos anéis redondos caíam; com um bastãozinho que nos davam deveríamos, ao passar, fisgar o anel e conservá-lo. Em seguida, um segundo anel caía, e
assim por diante. Bom, não vou desenvolver isso!
Leslie Pons: Só uma palavrinha a respeito de seu último exemplo. Eu diria que, nesse momento em que se
deve introduzir anel - com efeito, você não fala isso, mas eu compreendi bem -, isso significa que existia o aleatório, ou seja, que não dava certo todas as vezes. No entanto não é desse movimento que eu falava e, sim, do
movimento repetitivo.
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Jacques-Alain Miller: Existem, também, os manejos ou cavalos-de-pau sem essa brincadeira, mas eu os
achava muito menos interessantes.
Pergunta da plateia:
Miller, você fala de humanizar o desejo. Será que entendi bem que você opõe essa humanização à universalidade e à idealidade?
Jacques-Alain Miller:
Lacan emprega a expressão “humanizar o desejo” num texto sobre Gide, se não me falha a memória (“Faltou a palavra que humaniza o desejo”). É, sem dúvida, uma linguagem que Lacan não emprega mais nos anos
seguintes, porque ele não tem mais este vocabulário. Na realidade, porém, dei-lhe certo peso, procurando um
pouco a significação que se poderia dar a essa expressão. E pareceu-me, como lhes dizia esta manhã, que se
poderia dar a ela a seguinte significação, relativamente satisfatória: fundamentalmente, o pai tem uma função
de mediação entre aquilo que, digamos, é o desejo anônimo da cultura - O que isso quer de nós? Isso que se
quer transmitir? Por exemplo, o saber. Há, nesse caso, a pressão de um Outro anônimo que, quando cai de uma só
vez ou sem mediação sobre um sujeito, ou o esmaga, ou o faz fugir, chegando mesmo a levá-lo a... E se o pai se
identifica com essas exigências anônimas da cultura, pode-se dizer, eu proporia, que a criança se refugia, consequentemente, na fantasia da mãe, ou se vê esmagada por esse peso.
E que a função feliz da paternidade é a de particularizar esse universal. É a de se permitir que se escolha
que se tome e que se deixe que se mantenha distância... e que isso se particularize. É a de possibilitar que isso se
particularize. Como o presidente acabou de dizer, fui sintético e por isso, não pude apresentar todas as nuances e
variações. Penso que, com efeito, o universal nu e cru é inteiramente alienante: aliena a verdade sempre particular
do sujeito. Ao mesmo tempo, não se pode viver no particular; por isso há uma manobra... É sumário utilizar os conceitos de universal e particular, mas eles são de algum modo, conceitos que, todo mundo pode compreender, via
uma formação clássica, e, numa apresentação rápida, é o mais cômodo... É por isso que os empreguei, e, também,
porque não é muito fácil elaborar outros.
Texto traduzido por Cristiana P. de Mattos, Cristina Vidigal, Inês Seabra e Suzana Barroso.
Revisão: Ana Lydia B. Santiago.
* Essa versão foi publicada na Revista Opção Lacaniana online nova série. Ano 5 • Número 15 • novembro 2014 • ISSN 2177-2673

1 Título do Colóquio organizado, nos dias 01 e 02 de junho de 1996, em Lausanne, pelo Grupo de Estudos de Genebra. Traduzido ao português e publicado
originalmente no Brasil In: Opção Lacaniana – Revista Brasileira Internacional de Psicanálise, nº 21. São Paulo: Edições Eólia.
2 N.T.: É possível que J.-A. Miller esteja fazendo referência à entrevista realizada por F. Ansermet sobre o Seminário - “Jacques-Alain Miller conversa sobre o
Seminário com François Ansermet” -, publicado pela Navarin. Disponível em: <http://www.opcaolacaniana.com.br/pdf/numero_6/Entrevista_sobre_o_seminario.pdf>.
3 LACAN, J. (1998/1958). “A significação do falo. Die Bedeutung des Phallus”. In: Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.
4 IDEM. (1969/abr. 1998). “Duas notas sobre a criança”. In: Opção Lacaniana – Revista Brasileira Internacional de Psicanálise, nº 21. São Paulo: Edições Eólia.
5 IDEM. (1998/1958). “A significação do falo. Die Bedeutung des Phallus”. Op. cit.
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Efeitos de ensino-IX Jornadas da Nel:
Violências e Paixões.
Seus tratamentos na experiência clínica

A abertura realizada por Angelina Harari encerra-se com uma referência a propósito do habeas
corpus* do Rio a Guayaquil, trata-se de uma paixão
sem Outro dirá ela nesta ocasião, ao lembrar-nos
da “Paixão segundo GH”, da escritora brasileira
Clarice Lispector, utilizando uma narrativa que se
torna ato, na qual cada palavra está feita com seu
corpo.1
Uma manhã GH introduz-se no quarto de Janair, sua empregada recentemente despedida…
“Eu ia me defrontar em mim com um grau de vida
tão primeiro que estava próximo do inanimado… O
quarto era o retrato de um estômago vazio, (...) estava descobrindo com irritação que o quarto não me
Daniela Teggi. . EOL AMP. Acrílico sobre papel. Sin Título.
irritava apenas, eu o detestava, ... suas entranhas haviam esturricado…Uma cólera inexplicável,(...) me tomara: eu queria matar alguma cosa ali…De encontro ao rosto
que eu pusera dentro da abertura, bem próximo dos meus olhos, na meia escuridão, movera-se a barata grossa…O
que sempre me repugnara em baratas é que elas eram obsoletas e no entanto atuais…a resistência pacífica. Foi
então que a barata começou a emergir do fundo… O medo grande me aprofundava toda…Eu me embriagava pela
primeira vez de um ódio tão límpido…com o desejo, justificado ou não, de matar…levantei a mão como para um
juramento, e num só golpe fechei a porta sobre o corpo meio emergido da barata.
Que fizera eu?
Já então eu talvez soubesse que não me referia ao que eu fizera à barata mas sim a: que fizera eu de mim? O
que matara eu? O que eu via com um constrangimento tão penoso e tão espantado e tão inocente, o que eu via era a
vida me olhando. Minha vida fora tão contínua quanto a morte. A vida é tão contínua que nós a dividimos em etapas,
e a uma delas chamamos morte.
Eu, corpo neutro de barata, eu com uma vida que finamente não me escapa pois enfim a vejo fora de mim – eu
sou a barata, sou minha perna, sou meus cabelos…A vida se vingava de mim, e a vingança consistia apenas em voltar,
nada mais. Todo caso de loucura é que alguma coisa voltou. Os possessos, eles não são possuídos pelo que vem, mas
pelo que volta. Às vezes a vida volta.
A barata é um ser feio e brilhante… o que nela é exposto é o que em mim eu escondo: de meu lado a ser exposto fiz o meu avesso ignorado. Ela me olhava. E não era um rosto. Era uma máscara.
Eu botara na boca a matéria de uma barata, e enfim realizara o ato ínfimo. Não o ato máximo, como antes eu
pensara, não o heroísmo e a santidade. Mas enfim o ato ínfimo que sempre me havia faltado. Eu sempre fora incapaz
do ato ínfimo. E com o ato ínfimo, eu me havia desmitificado. Eu, que havia vivido do meio do caminho, dera enfim o
primeiro passo se seu começo”2.
Quisera reter esta paixão sem Outro que Harari resgata, para lembrar que a palavra passa pelo corpo e
no retorno afeta o corpo que é seu emissor, sob a forma de fenômenos de ressonâncias e de ecos. A ressonância,
o eco da palavra no corpo são o real, o mesmo real que Freud chamou inconsciente e pulsão3, poderia se dizer
que se trata de um inconsciente4.
Por outro lado Marie-Hélène Brousse nos coloca de entrada um tratamento da violência distante de toda
moralização, assinala a emergência dos Uns sozinhos, longe de todo projeto comunitário, de esforços humanos globais, o que faz pensar na fórmula fantasmática, onde a violência não é tomada a partir da realidade dos fatos.
Bater, ser batido, fazer-se bater, é a gramática do fantasma, bater é a forma pela qual o significante impacta
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o corpo, é o significante que bate no corpo, mas ao mesmo tempo é um tratamento do gozo que lhe dá seu lugar
fálico, o que permite uma marca que localiza o gozo com o amor, dando sentido de amor a esta marca. Freud
diz que o pai é o Outro do amor, a limitação do gozo pela marca, relacionada ao amor de quem faz a marca,
permitindo que por amor o gozo condescenda ao desejo, graças ao fantasma.
Pois bem, este tratamento da marca mediante o recurso do fantasma caiu e em seu lugar veio a inscrição no
corpo da tatuagem, do corte. Hoje a crença no fantasma é mais forte do que antes, mas mediante um apagamento do íntimo do fantasma, onde estava a crença no pai, está a crença no fantasma.
A marca e o corte como destino atual dão conta da fragilidade daquilo que Lacan tratou em diferentes
momentos do seu ensino sobre o corpo, a primeira fragilidade tem a ver com a representação e o simbólico, a
segunda coma imagem do corpo próprio, onde o corpo se manifesta como partes diferentes sem um todo, retornando ao corpo fragmentado5.
No âmbito universitário Rômulo Ferreira da Silva, ao nos falar da constituição do sujeito e de sua diferenciação diagnóstica para localizar a transferência na prática clínica, insistirá que sem a ordem simbólica instalada,
a imagem não se estabiliza, ficando o sujeito em um novo imaginário com sua própria lógica. A clínica nos apresenta novos casos que deixam de lado o simbólico e priorizam as imagens, são tentativas de se livrar do falo que
aprisionam o sujeito. Hoje existem mais possibilidades para que o neurótico queira livrar-se do Nome do Pai e da
significação fálica, o que nos faz ouvir na clínica a neurose próxima da psicose, trata-se de novas identidades com
soluções psicóticas, sem estar na psicose6.
Retomo o que foi desdobrado até o momento: Uma paixão sem Outro, uma crença e utilização do fantasma
sem o pai, novas identidades cujas respostas imaginárias são sem o Nome do Pai, sem a significação fálica.
Tudo indica que estamos nos deslocando rumo a uma clínica de bordas tênues…frágeis?
Rômulo Ferreira insiste que talvez se trate de uma clínica na qual o psicanalista deva explicitar que compartilha da ideia de que o Outro não existe, ou seja, é necessário transmitir na experiência da psicanálise que isso
falha.
Por que permaneceríamos fazendo semblante de que o Outro existe, sobretudo para sujeitos que já se depararam com o real sem recurso ao simbólico, ainda antes de chegar à análise.
Se uma pessoa busca um analista depois de amparar-se em imagens que prometem suportar seu sofrimento
quando a área simbólica falha, não haveria motivo para nos manter como guardiães de uma ordem simbólica,
porque cairíamos na armadilha que Freud explica, tratar-se-ia de uma “pretensão de prioridade”**e esse tempo
já passou, agora o analista deve estar à altura de diluir-se entre as muitas possibilidades oferecidas pelo mercado7.
Mayra de Hanze - Compiladora
Tradução: Paola Salinas

*Que tenhas corpo.
**Sigmund Freud. A história do movimento psicanalítico In: Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, v.
14. Rio de Janeiro: Imago, 1996.
NT: Tal citação contém trechos das páginas: 42, 43, 46, 47, 50, 52, 53, 56, 64, 69, 76, e 178 de Lispector. Clarice. A paixão segundo GH. Rio
de Janeiro, Rocco, 2009.

1 Angelina Harari. De los objetos a “naturales al parletre por naturaleza”, de Rio a Guayaquil, IX Jornadas de la NEL, Guayaquil 21 de octubre 2016.
2 Mayra de Hanze. Boletín 9, La pasión según GH, Web de las IX Jornadas de la NEL, Guayaquil 2016.
3 J.A. Miller. Habeas Corpus. In Opção Lacaniana nº73, pp.36.
4 N.T. Neologismo da junção de inconsciente e goce no espanhol: ingosciente, no português optamos por: ingozente, inconsciente e gozo.
5 Marie-Hélène Brousse. Violencias en la familia. Pegar y ser pegado, IX Jornadas de la NEL, Guayaquil 22 de octubre 2016.
6 Rômulo Ferreira da Silva. La constitución del sujeto y la práctica analítica, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, IX Jornadas de
la NEL, Guayaquil 20 de octubre 2016.
7 Ibid.
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Ressonâncias do XXI Encontro da EBP
“Adolescência, a idade do desejo”
Um saldo de saber

Gostaria de começar esta reflexão, retomando a ideia de que
a Escola é um sujeito e, por isso, o ato de colocar os significantes que
a determinam tem valor de interpretação1.
Quando paramos para pensar nas ressonâncias de um Encontro da Escola a partir de um saldo de saber, é inevitável nos voltarmos para o que se pode transmitir num evento que reúne membros
e não membros de uma Escola e, portanto, no esforço e na responsabilidade que estão aí concernidos.
Cristina Drummond, num texto preparatório ao Encontro2 , propõe tomar a adolescência como um esforço de enunciação. Um esforço de dizer algo sobre o indizível, esforço de se contar como um.
A ideia de um esforço de enunciação concernente à adolescência – tema deste Encontro – e se junta ao esforço de enunciação
que também fazemos todos, membros da Escola, para transmitir a
psicanálise sem excluir o real que está em jogo na própria formação do analista: função de nossa Escola como presentificadora da
psicanálise ao mundo, como ensina Lacan3 pensando na psicanálise
em extensão ou, simplesmente, para transmitir o que a Escola pensa,
como diz Miller na teoria de Turim.
Como saldo de saber do que ocorreu durante o XXI Encontro
Manoel Motta. EBP. AMP. Variação Gidga.
da EBP, destacaria os testemunhos de passe.
Em uma Escola, sabemos, cada um ensina a seu próprio risco e um analista só se autoriza de si mesmo.
Quando ouvimos um testemunho de passe, isso fica patente. A coragem que um analista tem para subir à tribuna e
testemunhar o que foi sua análise, tendo construindo um saber a ser transmitido, só pode se originar do desejo de
“tornar-se responsável pelo progresso da Escola, tornar-se psicanalista da própria experiência.”4 Neste sentido,
ouvir o que a Escola pensa a partir dos relatos dos AEs sempre me parece o ponto alto dos Encontros da AMP.
Neste Encontro, constatei algo que foi além. Os comentários feitos por Ram Mandil5 do que havíamos acabado de ouvir dos AEs teve um efeito de compreender, de uma forma muito singular, o enlaçamento da teoria com
o vivo dos testemunhos.
Tivemos os testemunhos de Maria Cristina Giraldo AE/NEL; Kuky Mildner AE/EOL e Luis Fernando C. da
Cunha AE/EBP numa mesa intitulada “corpo adolescente”.
Escutar um testemunho nos impacta, nos coloca num estado de certo torpor, nos toca o corpo, repercutindo
para cada um de uma forma muito particular e quase impossível de se transmitir com palavras. Apenas palmas!
Em seguida, a leitura feita por Ram Mandil em seu comentário dos testemunhos foi orientadora. E aqui destaco o saldo de saber.
Ele escandiu cada testemunho em três movimentos no que toca o corpo adolescente: 1º. Movimento: A construção do corpo da fantasia.
2º. Movimento: A perturbação do corpo da fantasia e o encontro com o corpo real.
3º. Movimento: A “recomposição” do corpo a partir da experiência analítica, ou “o corpo do sinthoma”.
Destaco este momento como a pedra angular de um Encontro de Escola onde fica esclarecido para quem vem
nos escutar “de fora”, o que pensa a Escola. Fica indicado para onde está apontada a bússola que nos norteia:
para o um a um. Com especial importância voltada aos efeitos de uma análise a partir do testemunho daquele
que demonstra sua passagem de analisante a analista.
O que se leva, ou, melhor dizendo, o que eu levei deste Encontro foi o efeito sobre o meu corpo, do esforço
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de enunciação que cada AE fez para dizer o indizível… e em seguida, o enredamento das pontuações precisas e
preciosas daquele que cuidou de escutar e transmitir o que pôde recortar a partir do tema que havia nos tomado
durante os três dias (e os meses que o precederam) do Encontro “Adolescência, a idade do desejo”.
Revisão: Jussara Jovita Souza da Rosa

18

1 Miller, J.-A. “Teoria de Turim: sobre o sujeito da Escola” in : http://www.opcaolacaniana.com.br/pdf/ numero_21/Teoria_de_Turim.pdf
2 Drummond, C. “Adolescência: um esforço de enunciação” in: http://www.encontrobrasileiro2016.org/ criastinadrummond-enunciacao
3 Lacan, J. (1967/2003) “Proposição de 9 de outubro de 1967 sobre o psicanalista da Escola.” In:
Outros Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., pp.248-264
4 Lacan, J. idem , p.248
5 Mandil, R. - Comentário proferido na mesa do passe “Corpo adolescente” ocorrida no XXI Encontro Brasileiro do Campo Freudiano em São
Paulo, novembro 2016. (Inédito)

FEDERAÇÃO AMERICANA
DE PSICANÁLISE DA
ORIENTAÇÃO LACANIANA

Publicação FAPOL

VOLUME 3 - ABRIL 2017

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

Ressonâncias das XXV Jornadas da EOL

As XXV jornadas anuais da EOL foram se convertendo, pouco a pouco durante o ano que levou a sua preparação, em um verdadeiro acontecimento que culminou nos
dias 28 e 29 de outubro em Buenos Aires.
Desde a escolha de seu título estávamos advertidos
dos desafios que o tema nos propunha como comunidade
analítica: Hiperconectados nos defrontava com um superlativo que devíamos dar conta como um significante da
época, alheio a nossos conceitos usuais. O sub título “O psicanalista frente aos laços virtuais” nos animava a enfrentar
as variações na posição com a qual o analista se coloca
frente a seu tempo.
Foi contundente o rigor epistêmico que se demonstrou
nos múltiplos trabalhos apresentados nas mesas simultâneManoel Motta. EBP. AMP. Variação Gidga.
as. Os analistas puderam demonstrar tanto em sua clinica
como em seus desenvolvimentos que verdadeiramente se encontravam com sua época e seus desafios.
Nossos convidados internacionais foram Sérgio Laia e Maria Cristina Giraldo. Sérgio, com especial generosidade, trouxe sua importante perspectiva cheia de consistência.
Maria Cristina, primeira AE da NEL, nos ofereceu um magnifico testemunho de um ensino sem par.
As plenárias se destacaram por balancear as apresentações propriamente psicanalíticas e a interlocução
com outros discursos que nos auxiliam e interessam para poder pensar o tema. Marcada por uma forte melhoria
áudio visual, desta se aproveitou com agudeza utilizando os recursos áudio visuais existentes sem por isso trair
uma tradição de pensamento. Foi possível somar os benefícios e se pôr a trabalho.
O Passe teve lugar destacado, gerando os momentos de exceção que o dispositivo pode nos oferecer.
Em um clima de entusiasmo, convocados a trabalhar as questões da virtualidade, porém em presença, pudemos encontrar o bom tom que conviria para uma conversação prolongada e frutífera diante das especificidades
das relações dos sujeitos com os gadgets, uma temporalidade acelerada, as relações mediadas pelos objetos
técnicos e tantas outras particularidades (que foram do artístico ao educativo e do clinico ao antropológico, passando por muitas outras referências culturais e sociais modificadas pela época) que permitiram ir traçando de
modo exaustivo e dialogado.
Nos alegramos que tenham sido umas jornadas de alta participação, férteis no enfrentamento com os próprios preconceitos, com os desafios e com os novos modos de apresentação do humano.
Tradução: Lenita Bentes
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Famílias Tóxicas
Lilany Pacheco (EBP-AMP)

A família presente nos romances familiares daqueles que se dirigem aos psicanalistas não se construiu somente pelas proximidades
sanguíneas ou laços de parentesco, mas através das coisas da linguagem, tanto em sua forma estruturada, quanto nos murmúrios e balbucios dos tempos em que a lalíngua servia ao pequeno vivente para
dizer tudo e nada, ao mesmo tempo.
Em “Uma leitura crítica dos complexos familiares”1, Jacques-Alain Miller esclarece que o ensaio de Lacan, de 1938, publicado
originalmente como “A família”, apresenta-nos o jovem psiquiatra, o
jovem psicanalista, um Lacan, antes do que veio a ser o seu ensino.
Destaca, entretanto, a antecipação de uma tese para a qual ele encontrará recursos, posteriormente, na filosofia estruturalista da qual
ele não dispunha naquele momento que é a seguinte: “a dependência
é a sujeição ao Outro, é uma organização significante da fala”. O surpreendente para Miller “é que, ao mesmo tempo, é como se estivesse
escavado – o próprio termo família, por exemplo”. A segunda parte
do ensaio, “Os complexos familiares em patologia”, é considerada
por Miller como “uma clínica freudiana abreviada, de uma mestria
absolutamente extraordinária. Deve ser lida como um esforço.”
Posteriormente, em O Estádio do Espelho e a Formação do Eu e
em seu Esquema L, Lacan encontrará elementos através das distinções
Alejandra Koreck. EOL- AMP. “Qué estamos haciendo I
entre o simbólico e o imaginário, de tal modo a assegurar a alterida- “collage hecho a mano, 33 x 21 cm. 2017.Ph- S.Porro.
de do Outro, enquanto linguagem, fora do contexto das rivalidades
imaginárias próprias ao eu, tão arraigada entre os pós-freudianos e, consequentemente, fazer a distinção fundamental em psicanálise entre o eu e o sujeito.
Assuntos de família e seus enredos na prática, tema do VIII ENAPOL a se realizar em setembro de 2018 em
Buenos Aires, nos convida a retomar uma problemática que ganha um tratamento singular no ensino de Lacan, com
a formalização da noção de Outro, com maiúscula, cujo efeito direto implicou na retirada do tema do Complexo
de Édipo freudiano do contexto “papai e mamãe”. Tal torção conceitual não liberou, entretanto, que em nossa
prática analítica deixássemos de estar atentos ao nome do Outro para cada sujeito – a saber, o Outro que o
constituiu, o Outro primordial, o Outro parental, assim podemos dizer.
Ao final de seu ensino, Lacan mencionará os efeitos dos ditos do Outro sobre o corpo de cada UM.
“Achamos que dizemos o que queremos, mas é o que quiseram os outros, mais particularmente nossa família, que nos fala. Escutem esse nós como um objeto direto. Somos falados e, por causa disso, fazemos, dos acasos
que nos levam, alguma coisa de tramado. Com efeito, há uma trama – chamemos isso de nosso destino”. (LACAN:
1975, pg158/159)
Miller se valeu dessa citação para demonstrar até que ponto Jacques Lacan – na última parte de seu ensino – se esforçou para repensar a prática da psicanálise não a partir do Outro, mas a partir do Um sozinho. Em
“O ultimíssimo Lacan”2, Miller convida cada um, a seu modo, a “não se conformar em ser falado por sua família”,
a “reconhecer sua identidade sinthomal”, e conclui que “ser seu sinthoma é separar-se das escórias herdadas do
discurso do Outro, depois de tê-las percorrido”. Devemos ressaltar que, previamente, foi também Miller que identificou
o inconsciente transferencial com o discurso da “própria família”. Referir-se aos assuntos de família implica, para nós, interrogar as formas por meio das quais cada um tentou dar sentido à sua própria existência, a partir do Outro. Desse modo,
trata-se de passar do Outro – considerado desde o início como causa e culpado do destino do indivíduo – à insondável
responsabilidade da existência do Um sozinho acompanhado por seu sinthoma.
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O que dizer da família em nosso contexto contemporâneo? O que Lacan ensinou é que quanto mais se singulariza a relação do sujeito ao Outro, mais encontramos a pluralidade das famílias. Como situar, nos discursos
daqueles que escutamos, seja nos consultórios ou vários campos da psicanálise aplicada, o modo como cada sujeito constrói sua família? Como localizar o modo como o Outro contemporâneo, caracterizado pelas mudanças
no enlace Real, Simbólico e Imaginário, incide, pluralizando e transformando os laços familiares? Quais recursos
disponíveis em nossos tempos atuais para que cada um, a seu modo, lance mão para enlaçar-se como família?
Como fazer família e se separar dela nos tempos do UM sozinho? E, tendo em vista a proposta desde texto, precisamos interrogar: o que é a família tóxica? Estará a família tóxica na causalidade do uso que um sujeito pode
fazer das drogas?Ou, para além de uma aplicação da noção de família tóxica que estamos tentando esboçar,
cada sujeito estará confrontado a toxicidade do Outro, seja pelo seus excessos de sentido, seja pelo sem sentido
de sua opacidade. Pareceu-me que, por ora, esse será o ponto privilegiado neste texto, podendo ter desdobramentos posteriores em uma aplicação específica ao campo das toxicomanias e adições.

As contribuições de Lacan, ao formalizar o Outro enquanto linguagem, encontram um ponto de torção em
O seminário, livro 11, situado por Miller como o momento no qual Lacan deixa para trás seu retorno à Freud, ao
conceber a constituição do sujeito do inconsciente pelo movimento de alienação e separação, no qual está incluído,
para além do inconsciente estruturado como linguagem, o objeto a, objeto da pulsão, que contamina com o gozo
o campo da linguagem.3
O ponto crucial do que é introduzido por Lacan em O Seminário, livro 11, implica as relações do sujeito
como efeito de linguagem e o ser vivo que está lá, antes que o sujeito possa advir no campo do Outro como um
significante. Ou seja, o problema consiste em compreender como o sujeito insubstancial da fala está ligado à única
substância em jogo para a psicanálise, a saber, aquilo que Lacan chama de gozo. Para situar o ser vivo no campo
do Outro, Lacan formaliza as operações de alienação e separação, valendo-se da teoria dos conjuntos.
A operação de separação corresponde à interseção na teoria dos conjuntos. Aprendemos em matemática
que a operação de interseção isola aquilo que pertence a ambos os conjuntos. Mas, Lacan modifica e pensa a
separação como uma interseção definida por aquilo que falta em ambos os conjuntos e não pelo que pertence aos
dois. Diferente da operação de alienação, a separação não é destino, ela pode ou não estar presente. A separação requer que o sujeito “queira” se separar da cadeia significante. A separação supõe uma vontade de sair, uma
vontade de saber o que se é para além daquilo que o Outro possa ter dito, para além daquilo inscrito no Outro.
Há uma condição no Outro que torna possível a separação, essa condição é a dimensão do desejo. Então, o
Outro implicado na separação não é o Outro implicado na alienação. Ou seja, é um outro aspecto do Outro, não
é o aspecto do Outro cheio de significantes, mas, é um Outro que se constitui pela falta, representado por Lacan
como A/..
Na interseção entre o sujeito e o Outro há uma falta, uma lacuna, uma falta no Outro que Lacan denominará
desejo e que aparecerá no campo da linguagem como uma impossibilidade de fala, enquanto impossibilidade
de se dizer o desejo enquanto tal, colocando em cena não apenas o aspecto metafórico da linguagem, mas a
metonímia de um mais de libido que desliza na fala e é impossível de capturar.
Sob essa perspectiva, a separação tem uma condição: o encontro com a falta. O sujeito é falta, pois perdeu
seu ser. Nessa interseção, o que está presente e o que se superpõe é a falta no Outro e o ser perdido do sujeito.
No texto Posição do Inconsciente4 podemos encontrar no seguinte trecho o resumo do que seria a operação de
separação: “o sujeito encontra novamente no desejo do Outro o equivalente ao que ele é como sujeito do inconsciente”. Pela via do furo, tanto do lado do Outro, como do lado do sujeito, tendo como efeito a operação de
separação através da qual um sujeito se vê capturado pela pergunta sobre seu lugar no desejo do Outro.
Entra em jogo, aí, a libido que vai se introduzir entre o sujeito e o Outro na forma do mais misterioso dos
objetos como um condensador de gozo, mostrando que para além do significante, o sujeito é pulsão. E, portanto, o
sujeito não é dividido apenas pelo significante, mas também pela pulsão, tendo em vista o modo singular em que
cada sujeito encontra a satisfação pulsional.
Miller5 formaliza a operação de separação, isolando o campo das identificações do sujeito, a partir da qual
se localizará uma identificação primordial encontrada na fantasia fundamental $ <> a , na qual a presença do
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objeto a aparece como índice de gozo, seja do objeto – oral, anal, escópico ou invocante (a voz) – em jogo na
fantasia. Assim, Lacan demonstra que o objeto a é a outra parte do sujeito.
Portanto, temos uma falta, representada pelo S1, enquanto coordenador das identificações do sujeito, ao
qual este se encontra alienado. O sujeito, definido por um significante mestre, encontra-se parcialmente representado no conjunto dos significantes. A operação de separação virá inscrever uma dupla falta, na tentativa do sujeito de se inscrever a partir de uma representação de gozo no interior do Outro. Tentando, assim, definir a si mesmo
através de uma frase, como o objeto com o qual se goza, na fantasia: $<>a. Ao tentar definir-se dessa maneira,
ele cria outra falta, uma vez que, pela natureza própria do programa da pulsão, o gozo é sempre parcial (pars).

A questão sobre a toxidade da família, como um dos nomes do Outro, pode ser encontrada no texto de Lacan de 1938, Os complexos familiares na formação do indivíduo, no qual podemos ler, agora, retrospectivamente,
através das ferramentas oferecidas por Lacan em O Seminário, livro 11, tal qual mencionado acima.
Lacan evoca a separação como uma operação que inclui duas faltas, uma na linguagem e outra referida à
parcialidade da satisfação pulsional. O que Lacan denominou de “O complexo do desmame” é também descrito
como um movimento duplo.
Esta descrição de Lacan fixa no psiquismo a relação da amamentação (‘nourrissage’) sob a forma parasitária que as necessidades da primeira idade do homem exigem e representa a forma primordial da imago
materna. Logo funda os sentimentos mais arcaicos e mais estáveis que unem o indivíduo à família. Trata-se do complexo mais primitivo do desenvolvimento psíquico, aquele com o qual todos os complexos ulteriores se compõem.E,
enfatizará Lacan, é impressionante vê-lo inteiramente dominado por fatores culturais e, assim, desde este estádio
primitivo, radicalmente diferente do instinto.
Aos moldes do que Lacan postulou na operação alienação-separação, ele escreverá em 1938, que o desmame é crise do psiquismo, da relação biológica que ele interrompe. Seja ele traumatizante, ou não, ele deixa rastros permanentes. Uma dupla crise na qual, pela primeira vez, “uma tensão vital, se resolve em intenção mental.”
(...) Através dessa intenção, o desmame é aceito ou recusado; a intenção, por certo, é muito elementar, já
que nem sequer pode ser atribuída a um eu ainda em estado de rudimento; a aceitação ou a recusa não podem
ser concebidas como uma escolha, já que, na falta de um eu que afirme ou negue, não são contraditórias; todavia
como polos coexistentes e contrários, elas determinam uma atitude essencialmente ambivalente, ainda que uma
das duas prevaleça. Esta ambivalência primordial, quando das crises que asseguram a continuação do desenvolvimento, se resolverá em diferenciações psíquicas de um nível dialético cada vez mais elevado e de crescente
irreversibilidade. Nestas, a prevalência original mudará de sentido várias vezes e, em virtude disso, poderá sofrer
destinos muito variados; mas se reencontrará, seja no seu tempo, seja no tom que lhes são próprios, os quais ela
imporá tanto às crises quanto às novas categorias que cada uma dotará a vivência.” (LACAN(1938), 2003, pg
37)
Lacan opõe, aqui, o complexo do desmame ao instinto, uma vez que no homem o que está em questão na
regulação de uma insuficiência vital é uma função social. Isso explica as razões da imago materna se prenderem
às profundezas do psiquismo e que sua sublimação seja particularmente difícil, evidenciando o apego da criança
às “saias da mãe” e na duração desse vínculo, às vezes anacrônica. Nas palavras de Lacan, de 1938, a imago
materna tem que ser sublimada para que novas relações sociais se introduzam com o grupo social e para que
novos complexos as integrem no psiquismo.
Exemplar, ainda, neste texto é o modo como Lacan irá situar a tendência para a morte como um “apetite”
passível de ser visível em todos os níveis do psiquismo. Essa tendência psíquica para a morte, sob a forma original
que lhe dá o desmame, revela-se nos suicídios “não violentos”, ao mesmo tempo que neles se evidencia a forma
oral do complexo:
“a greve de fome da anorexia nervosa, o envenenamento lento de certas toxicomanias pela boca, o regime
de fome das neuroses gástricas. A análise desses casos mostra que, em seu abandono à morte, o sujeito procura
reencontrar a imago da mãe”. (LACAN, (1938), 2003, pg 41)
O que nos permite vislumbrar a ideia da toxidade do Outro familiar, cujo protótipo é a imago materna, o
Outro primordial. Em O seminário, livro 8, ao retomar a natureza das demandas que se inscrevem para o sujeito
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na busca da satisfação da pulsão, direcionada pelo significante mestre S1, e a escolha do objeto, Lacan situará
que entre o sujeito e o Outro, mais além, há a demanda de amor. Mais aquém, há o desejo e a especificidade
do objeto a, articulador do vazio fundamental que instaura a dialética do desejo na qual o sujeito encontra os
objetos do desejo do Outro, os objetos atribuídos pelo desejo da mãe, dentre eles o falo paterno.
Como esclarece Lacan, nesse contexto, o que é apreciado como objeto é depreciado como desejo. A dialética do ser e do ter em torno do falo refere-se à sua promissória para o futuro e a instituição do ato no campo
do projeto. Não se deve confundir, aqui, o objeto fálico com aquilo que seria o signo no nível do Outro, de sua
falta ou excesso de resposta. A falta da qual aqui se trata é a falta do desejo do Outro. A função assumida pelo
falo, enquanto reencontrado no campo imaginário, não é a de ser idêntico ao Outro como designado pela falta
de um significante, é a de ser a raiz desta falta, pois é o Outro que se constitui numa relação com esse objeto phi.
A dedução do Outro enquanto tal inaugura a dialética da castração que alivia o sujeito da toxidade do Outro.
Daí entendermos que haverá, de um modo geral, um contraponto entre a toxidade do Outro familiar e o sem
sentido das drogas, sejam elas quais forem. Dito isso, podemos relembrar que a tentativa de Lacan de definir a
droga aparece exatamente no ponto no qual ele concebe que os embaraços do sujeito com o falo podem levar o
sujeito a se valer de substâncias que rompam com o falo e lhe devolvam o gozo perdido cujo protótipo é o gozo
da imago do seio materno, fonte do leite que jamais secaria.
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Pais tóxicos, filhos intoxicados
Elvira Dianno (EOL-AMP)

Atribui-se a Susan Foward, psicóloga norte-americana, a expressão país tóxicos que marca seus
best-sellers: “Pais que odeiam” (1989 USA), e “Pais
tóxicos: superando o seu legado ferido e reclamando
sua vida” (1990 USA). A autora escreveu ainda: “Sogros destrutivos”, “Por que mentem os homens”, “Mães
que não podem amar: um guia curativo para filhas”,
“Homens que odeiam as mulheres e mulheres que os
amam”, entre outros.
Bibliografia de cabeceira de coachers, conselheiros, educadores, reeducadores, pais, psicólogos e psiquiatras da Terapia Cognitivo Comportamental (TCC)
Mónica Biaggio. EOL- AMP. “Qué boca tan grande tienes” Oleo sobre
e da recém criada psicoinmunoneuroendocrinologia,
tela 100 X 150 cm. Obra de la muestra Natural, de M. Biaggio, del año
estende a todo tipo de relação chamada patológi2012, en el Centro Cultural Borges.
ca o termo codepedente, tomado do glossário das
Comunidades Terapêuticas, (CT) do início dos anos 80. O termo nomeia a relação de quem, sem ser adicto de
substâncias, sustenta o consumo do adicto. Mulheres de espírito messiânico ou samaritano (mães, esposas, noivas,
amantes), que funcionam como supporting de homens decaídos entregues aos vícios, e às más companhias; e elas
por sua vez aprisionadas a estes vínculos adictivos.
Padrões de comportamentos funcionais se estenderiam à modalidade que o Alcoólicos Anônimos (A.A.) estabeleceram nos anos 30. Há um caminho para todos saírem das adicções do álcool, das drogas, e das pessoas.
Siga seus 12 passos, just do it! Esta modalidade se propagou entre os fóbicos, acometidos pelo pânico, bulímicos,
anoréxicos, compradores compulsivos, adictos por jogo, chegou aos violentos, parceiros e pais tóxicos, mulheres
dependentes e emocionalmente adictas.
No fim das contas, a toxicomania foi generalizada da gíria a terapêutica dos sintomas, síndromes, medicação e behaviors rehabs como o coloca Sinatra em seu libro Tudo sobre as drogas?2

O Dez Mandamentos dos pais tóxicos

Os quatro tipos de país tóxicos – laissez faire; democráticos; sacrificados e autoritários – acrescenta-se um
autoteste doméstico para identificá-los: manipuladores, tiranos, autoritários, exigentes, intransigentes, abusadores
físicos e/os verbais, críticos, superprotetores, e os que culpabilizam.
Pais tóxicos, filhos intoxicados, algozes e vítimas, alguém pode fazer-se de adicto para outro e/ou intoxica-lo.
A substância da qual somos feitos é assim potencialmente adictiva e intoxicante.
A generalização de conceitos e epistemologia também estendeu a forte convicção de que o mal é o Outro.
O mal está no Outro: drogas, pais, parceiros.

Resumo 1 - Receitas entorpecentes para relações tóxicas

Há pais maus que odeiam, e pais bons que amam entre ambas as fronteiras os walking-dead da civilização
pós-pai, ignorantes, desumanizados, sem responsabilidade pelos rumos que vida toma, conduzidos por deuses
obscuros, e vitimas da sorte, podem cair nas drogas, nas garras de país que odeiam ou de parcerias adictivas.
Capítulo à parte, mães que odeiam as suas filhas, que por sua vez amam homens que as odeiam. Dificilmente
alguém fica isento de reconhecer-se em alguma destas adversidades. Como caminho de pólvora se expandiram
oficinas e grandes eventos cheios de receitas de amor, felicidade e perdão por alto-falante. Um mundo de ex-

FEDERAÇÃO AMERICANA
DE PSICANÁLISE DA
ORIENTAÇÃO LACANIANA

Publicação FAPOL

25

Falar a língua do Outro, sim, mas para dizer o que o Outro não quer escutar.
Jacques-Alain Miller1

VOLUME 3 - ABRIL 2017

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

plicações e receitas naif ao alcance da mão e do bolso entorpece mais e mais.

Do tóxico ao gozo, o modo Jano da pulsão

Mas caso se queira pensar a condição humana pelo modo Jano de reversibilidade – bom e mau, amor e
ódio, prazer e desprazer – podemos localizar o gozo, termo cunhado por Lacan como a fita que amarra duas
pulsões que se sucedem em uma escorregadia estrada moebiana na qual – ao avançar – o excesso de velocidade
conduziria ao seu ponto contrário. Ou seja, este excesso se volta contra. Nem a pulsão de vida se livraria de
terminar batendo de cara no muro da pulsão de morte, como apontou Freud. Dead line, no fim das contas, a única
coisa que se pode pedir é que a chegada atrase e que o passeio se torne mais agradável.
Amor e ódio em indissolúvel união conjugal excluem a possibilidade de pais que não odeiem.
Estamos cientes que a toxicidade das drogas é o anel no dedo do gozo, que vem no lugar de não-há-relação-sexual, do vazio de satisfação, tratamento da castração com o real, com o real do tóxico e não com uma
ficção. É o coração da operação toxicômana: mais gozo, menos castração. 3

Porém, mais além das drogas, “o gozo no ser humano é tóxico” 4, assinala Tarrab. Nada é sem gozo. Todos
adictos do gozo.
Como pensar pais tóxicos ao lado do que localizamos como o estrago materno e a queda do Nome-do- Pai?
Crocodilos de boca aberta, parceiras certas olhando outra cena. Não caberia aqui repetir os efeitos da fuga
por debandada dos adultos de sua função como efeito, entre outras coisas, da insistente tarefa que se instituiu
depois da 1ª guerra mundial, puxar a corda para destruir um pai cruel, autoritário, inflexível, até deixá-lo em
cacos. Nenhuma nostalgia do pai, “Abaixo o Pai!”, nos assinala Miller em Sorano5, que nessa apresentação do
Seminário 66, falava do pai de Hamlet o qual, estava morto e não sabia. Comentamos recentemente o romance
de Christine Angot “Uma semana de férias” 7 que apresenta um pai que poderíamos chamar de tóxico, não passa
pela regulação do Outro, dono de todos os gozos, um pai que pode ser o mesmo em tempos pré e pós queda do
Nome-do-Pai. Do que poderíamos inferir: mais que tóxico, um pai mais do lado do onanismo do que do narcisismo,
mais do incesto do que da paternidade.
Então, como localizar pais tóxicos, pais que gozam “para ” seus filhos, que gozam “de” seus filhos? Pais que
colocaram o filho no lugar de objeto, pais que têm deixado o seu reino nas mãos de his majesty the baby?
Já em Freud encontramos coordenadas que nos permitem apreender a toxicidade do gozo. A toxicidade da
libido em suas lições sobre o Onanismo como adicção fundamental, e em suas conversas com Abraham. Na Introdução ao narcisismo localizará o que poderíamos denominar de “introdução a possível toxidade da paternidade”.
Referindo-se ao narcisismo primário que supomos na criança, destaca “[…] prevalece uma compulsão em atribuir
a criança toda classe de perfeição[…] e a encobrir e esquecer todos os seus defeitos... as leis da natureza e da
sociedade hão de cessar perante ela,[…] Centro e núcleo da criação. His Majesty the Baby […] Deve realizar os
sonhos, os irrealizados desejos de seus pais[ ... ] O comovente amor parental, tão infantil no fundo, não é outra
coisa que o narcisismo ressuscitado dos pais, que em sua transmutação ao amor de objeto revela de forma inequívoca sua primitiva natureza”8.

Resumo 2 - Paternidade nao-toda tóxica

Se o gozo é tóxico, nada é sem gozo, pode um pai, uma mãe, um filho, subtrair o gozo nestes laços? De
forma diferente da uniformidade de gozos que propõe a TCC e suas subsidiárias, entorpecendo subjetividade e
a possibilidade de amarrações particulares para cada hystorização, talvez, no um por um, o ponto a investigar
seria: uma paternidade que tome um atalho mais além do puro narcisismo e do autoerotismo; investigar os laços
de amor sem ignorar o tóxico do gozo seria uma via a transitar.

Vinheta - O mercado dos filhos ideais9

Um canal madrileno, em imperdíveis 90 minutos, entrevista mulheres de idade e condição social mediana,
dois maridos, uma avó e por fim uma psicoterapeuta. A jornalista não deixou em nenhum momento de mostrar que
estava decidida a fazer uma surpreendente matéria sobre estas mulheres adotantes, mas deixando claro que não
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avalizava nem compartilhava de suas extravagâncias maternais.
Mães de bebês adotivos pelo que teriam pago entre € 300 e € 2000, cada um! Algumas mostraram o seu
exagerado interesse por eles ao ponto de ter não apenas um, podiam contar-se dúzias, dispunham de vultosas
peças de vestuários para todo tipo de ocasião e clima, e um amplo conjunto de acessórios próprios para um bebê
urbano: carrinho, cadeira de balanço, banheira, brinquedos para o berço.
Estavam agasalhados para o rigor do inverno, e a jornalista se encorajou a acompanhar algumas das mães
aos seus passeios no metrô e nas calçadas em elegantes carros, entre o olhar curioso e surpreso dos transeuntes,
até que alguém comentou, “que bonita! Parece uma boneca”.
Foi a jornalista quem – para o riso dos que se detiveram ao redor confirmou – “Pois, é o que é”.
Os Reborn, bonecos10 fabricados em um material que se assemelha a pele humana, com traços faciais únicos,
exclusivos, passeiam no assento traseiro dos carros com cinto de segurança e cadeira de passeio. Banham-se em
banheiras de espuma mornas e perfumadas, comem em cadeiras de refeição papas especiais, e são embalados
com canção de ninar. Chamado por seu nome de série original ou rebatizado por seus adotantes geram ao seu
redor um consumo inusitado e todo o merchandising típico de um bebê afortunado. É importante destacar que suas
mães adotivas costumam também ter filhos de carne e osso, ou estão a caminho de tê-lo.
Entre as razões apresentadas para a adoção – as senhoras como as de outrora – disseram que era muito
bonito ter filhos que não cresceriam e que ficariam para sempre com elas. “Não dão nenhum tipo de trabalho, só
satisfação”, indicou uma delas.
Feitos de silicone, pode-se até beliscar, pesam em torno de 3 kg. Segundo os especialistas consultados – coachers familiares – a adoção das bonecas não significaria nenhum tipo de patologia, só fariam parte do consumo
de colecionadores extravagantes.

Filhos para mostrar, mais além da castração, no fim das contas, país de filhos que dão “só satisfação”, disso
se trataria ter pais tóxicos?
Pais tóxicos – filho objeto elevado ao zênite, nem todos serão Reborns, alguns de carne e osso – que podem
ser abandonados no sótão uma vez que se perca o interesse – brincar com as bonecas sem que nada do real
lhes toque, nem do amor é claro. Pais selfie, olhando-se no reflexo de seu próprio gozo, sem nenhuma barradura.
Tradução: Jussara Jovita Souza da Rosa
1 http://www.fapol.org/es/notas/3
2 Sinatra, Ernesto, ¿Todo sobre las drogas? Grama, Buenos Aires 2010 p.13/4
3 Tarrab, Mauricio, una experiencia vacía, Pharmakon 6/7, Plural editores, La Paz 1998 p.38
4 Tarrab, Mauricio, La sustancia, el cuerpo y el goce toxicómano, en Más allá de las drogas, Plural Editores, La Paz, 2000.         
5 Jacques Alain Miller en el teatro Sorano, video subtitulado por Silvia Baudini
6 Lacan, J.- Seminario 6 El deseo y su interpretación, Paidós, Buenos Aires, 2013
7 Angot, Christine, Una semana de vacaciones, Anagrama, Paris, 2012
8 Freud, Sigmund, “Introducción al narcisismo, Amorrortu, Buenos Aires, 1992,Tomo XIV, p 87/8
9 Dianno, Elvira “El flaneur en la ranura”, post N°1 Publicado en http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/53308/Documento_completo__.pdf-PDFA.pdf?sequence=1
10 http://www.elmundo.es/cronica/2014/05/11/536de1e6e2704e72568b456c.html
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O tóxico pai e a resposta freudiana.

Já para 1948 “Admirável mundo novo”, publicado dezesseis anos antes, era um acontecimento
literário. Não é de estranhar que George Orwell fizesse chegar a seu autor, Aldous Huxley, um exemplar de seu romance “1984”, recém publicado. Huxley respondeu-lhe com uma carta como gérmen de
uma discussão que apresenta certo interesse para
nós, dadas as analogias que se fazem a torto e a
direito entre esses romances e nossa atualidade.
A tese forte da carta é que o primeiro filósofo da revolução definitiva é Sade e que Orwell
levou a teoria sadiana a sua conclusão lógica. Este
estado de coisas é impossível de se sustentar no tempo segundo Huxley, porque seria mais prático para
a oligarquia dominante seduzir as massas atravésdo
Natalia Ortiz. NEL - AMP. Santiago de Chile. “EL
GOCE”, Fotografía con cámara analógica.
prazer e condicioná-las a amar a vida que levam. A
tese encontrará um eco em “Regresso ao admirável mundo novo” em 1958, em cujo primeiro ensaio, e depois de
repetir que lhe parece brilhante o romance de Orwell, Huxley coloca novamente que aquele teria se equivocado
em suas antecipações e que o mundo do futuro será mais parecido ao descrito em “Admirável mundo novo”.
Para nós, leitores de Freud do “Mais além do principio do prazer” e de Lacan que articula a noção de gozo,
não é nada surpreendente que um determinado estado social consiga preservar-se produzindo massivamente um
tipo de satisfação que nada tem a ver com a noção de utilidade ou de bem-estar, senão com o desperdiço do
tempo vital dos falantes e um permanente e agudo aumento do sofrimento.
Em “Regresso…”, Huxley continuará apostando no tipo de dominação mais benévola do que imaginou em
“Admirável mundo novo”. Sua única retificação será a de que o que ele tinha previsto para dentro de quatrocentos
anos já estava sendo realizado em sua geração. Se “1984” pode ser tomado como uma resposta ao levantado
em “Admirável mundo novo”; a carta de Huxley a Orwell (1949) e esse primeiro ensaio (1958) é uma tentativa de
reavivar uma discussão que parece resolvida pela potencia das teses de Orwell e em detrimento das de Huxley;
potência redobrada porque nem“1984” nem “Rebelião na Granja” tratavam-se simplesmente de uma “projeção”
para o futuro, senão de uma alegoria do que havia experimentado na Europa do estalinismo e do nazismo.
Não há que tomá-las como “profecias”, porém não devem ser relegadas como simples caricaturas. Muito se
abusa de suas metáforas e muito assombro produzem as associações com tal ou qual traço da atualidade. Mas,
encontramos que seu valor epistêmico se esclarece quando as tomamos como tipos ideais ao modo da sociologia
weberiana. Isto em nossos termos se traduziria como uma apresentação da estrutura das coisas de tal modo que
desempenha a função de um matema.
A discussão de Huxley com Orwell é sobre qual dos pacotes de dispositivos biopolíticos em desenvolvimento
teria a preeminência no novo mundo que foi constituído a partir da Grande Guerra e que encontra sua versão
mais acabada com a decomposição da ordem estabelecida pelos “Catorze Pontos”. Momento de fratura para o
estudo das relações internacionais, a economia e a política, porém também para a psicanálise. Não é necessário
lembrar que é a partir da época da finalização da Grande Guerra que Freud faz a virada para a pulsão de
morte, a psicologia das massas e sua segunda tópica. O que lhe permite desembocar em uma clínica do superego
à altura de “O Mal-estar na Civilização”. Adicionalmente Freud adjudicará parte da responsabilidade pela desastrosa situação das potencias centrais no período de entre guerras ao delirante idealismo pacifista do impulsor
dos “Catorze Pontos”.
É uma discussão relevante somente se a entendermos com relação à posição que nosso discurso tem nela.
Não é um terceiro que venha para regular, pôr ordem. Esse nicho já está bastante concorrido com toda classe de
instâncias burocráticas supranacionais, o papado ou as ONGs. Nosso discurso é um terceiro excluído, cuja apariFEDERAÇÃO AMERICANA
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ção produz um traumatismo desde o ponto de vista de qualquer uma das duas estratégias de biopoder das quais
“1984” e “Admirável mundo novo” constituiriam tipos ideais. É esta posição que determina a necessidade de a
psicanálise manter o esforço continuado de fazer-se um lugar entre os demais discursos.
A realização lógica da revolução definitiva sadiana descrita em “1984” pode ser caracterizada por uma
definição do futuro desde o ponto de vista do partido e que aparece no mesmo romance; é a estratégia de “a
bota esmagando um rosto humano incessantemente”. A de “Admirável mundo novo” podemos chamá-la como a
do “apaziguamento hedonista”. Mas, no coração da discussão Huxley versus Orwell há uma serie de acordos
implícitos. Os dois modelos têm em comum que são sintomáticos, coletivos e planetários. Sintomáticos porque não
excluem o problema da satisfação dos corpos, senão que está no centro de suas preocupações pondo a seu serviço qualquer referência aos ideais, de modo que seu êxito em produzir a desejada estabilidade social está dado
por sua capacidade de produzir gozo. Coletivos, porque ainda que de maneira contrastante ambos colocam o
indivíduo, seus direitos e sua felicidade, como a meta suprema do social; esta ênfase mascara a homogeneização
e segmentação das modalidades de satisfação. E, planetários, porque são estratégias que têm como finalidade
última o controle da totalidade do vivente.
Porém, nos fixaremos fundamentalmente em outro traço. Qualquer que seja o êxito potencial de cada pacote de dispositivos, seja através da “bota na cara” ou do apaziguamento hedonista, consistirá em um tratamento
do desejo indestrutível, esse que faz sua aparição na última linha de “A interpretação dos sonhos”. Assim interpretamos que em ambos romances o Outro esteja empenhado em fazer desaparecer o erotismo.
Na primeira estratégia, a da “bota na cara”, a satisfação pela via do sofrimento sacrificial a deuses obscuros em prol da ordem superior, cumpre o papel de estabilizador social através da suspensão dos acontecimentos.
Ainda que quase ninguém acredite nesses deuses obscuros, em dito regime todos se vêem compelidos a dissimular
constantemente e viver em um “como se”, que leva o nome técnico do “duplo pensar”.
Reparar o pai através de uma hiperinflação do poder estatal e da imagem destes pró-homens heroicos e
fortes, que se apresentam como sem nenhum tipo de limites, é um empreendimento quase sempre de curto prazo
e na periferia. De curto prazo, o concedemos a Huxley, pois são esquemas tão ineficientes, tão contraditórios consigo mesmo, tão no limite do ridiculamente absurdos, tão propensos à corrupção generalizada, que até agora e,
salvo algumas desafortunadas exceções, não conseguiram passar de uns quantos quinquênios em seus momentos
mais agudos. O que não é óbice para que, uma vez superado o pesadelo se tente novamente, uma e outra vez,
de maneiras tanto mais originais quanto mais devastadoras. Anotaremos na margem que os psicanalistas muitas
vezes tiveram que pagar com sua vida ou com o exílio o absoluto rechaço que este tipo de organização social
tem por seu discurso.
Na periferia, como o teorizaram os leninistas, dado que o tecido do capitalismo uma vez que acabou de se
deslastrar do que restava da monarquia absoluta, somente pode ser rasgado através de seus pontos mais débeis;
o que não obsta para que possam aparecer seus representantes nos centros das chamadas “democracias avançadas” como se fossem ondas epidêmicas.
Na segunda estratégia, a do “apaziguamento hedonista”, o cimento social está colocado no prazer. Este
projeto não pode ser alcançado senão através do suplemento da medicalização generalizada dos corpos. Esta
é a função do uso do “soma” em “Admirável mundo novo”. Que “cura dez sentimentos melancólicos e tem todas
as vantagens do cristianismo e do álcool sem nenhum de seus efeitos secundários”. Esta estratégia é de grande
fôlego: fazer uma suplência do pai através da sedução sugestiva, a inoculação de um desejo domesticável que
mascare o desejo indestrutível singular, cimentado com a intervenção constante no corpo a travésdo tóxico. É o
tóxico como pai finalmente eficaz. A tentativa de fazer curto-circuito como corpo real para resolvero que nunca
pôde sefazer pela via do simbólico: “Levar o terror a um nível aceitável para ambas as partes”.1
Seu valor de controle social se faz apreciar muito bem no uso policial e de dispositivo da ordem pública que
se lhe da em “Admirável mundo novo”, junto como chamado à irmandade social. Também o podemos encontrar
em um detalhe do segundo capítulo da primeira temporada de Black Mirror chamado “Fifteen million merits”.
Em um futuro governado por telas, quando a protagonista depois de cantar inocentemente em um programa de
concursos, aproveitando o presente que lhe fez galantemente o protagonista, é convidada na frente de todos
a dedicar-se à pornografia. O júri do programa de concursos lhe diz algo assim como: “dedica-te a isto e não
precisarás trabalhar nunca mais, não se preocupe com a vergonha, será medicada”.
Pois, se em “1984” o encontro entre os corpos é reduzido a cumprir o dever de dar novos soldados para o
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partido, e substituído por “os dois minutos de ódio” e o que esse mestre do “duplo pensar” chamado Nikita Kruschev chamou de “culto à personalidade”, em “Admirável mundo novo” o erotismo é derrotado através da perda
de sentido do coito. Essa que Miller(2014) equipara coma perda de sentido que operou o terror sobre a morte,
apoiando-se para isso na Fenomenologia do Espírito. Uma sociedade que descobriu que não existe a relação
sexual e que por tanto pode comercializar o gozo sexual até… como um suplemento terapêutico.
Poderia se dizer que desde um ponto de vista estrutural, o que é o soma em “Admirável mundo novo” é a
cachaça barata em “1984” e o que é o castigo desenhado para cada um em “1984” é a ridicularização do específico e do apaixonamento em “Admirável mundo novo”.
Também é comum aos dois romances a convicção de que para fazer esse tratamento do desejo indestrutível
há que deter a historia. Para nós psicanalistas a historia não progride, porém tampouco fica detida. Desenvolve-se
no tempo da repetição até que se resolve através de um ato. Esse ato é impossível em “1984” e somente pode
desembocar em um suicídio em “Admirável mundo novo”. De tal modo que as duas estratégias encontram na destruição do corpo o último recurso para tratar o que resta de inexpugnável nele.
Revisitados e relidos com atenção, os dois romances apresentam cada um sua estratégia com diferente
ênfase. Por isso a tentativa de Huxley a respeito de Orwell é ociosa. Em primeiro lugar porque não diferem no
mais mínimo em termos estruturais; e em segundo lugar, porque obviamente têm duas finalidades diferentes.
Enquanto Huxley quer fazer profilaxia da complacência dos falantes com sua própria dominação, Orwell está
denunciando o que é um fato consumado na historia; com a emergência dos totalitarismos a estratégia da bota na
cara provou sua eficácia, pelo menos por períodos curtos e agudos de um tempo que se eterniza pela capacidade
social de produzir sofrimento aos indivíduos.
Vamos simplificar e dizer que ambas as estratégias vêm responder com diferente ênfase a dois problemas
do século XX, com os quais nós psicanalistas estamos familiarizados. Em primeiro lugar o problema do declínio da
função paterna e em segundo lugar o problema de um resto no corpo que não se submete à domesticação.
Se tomarmos o caso Dora, peranteo primeiro problema Freud se empenha em sustentar a posição preponderante do pai e do Sr. K em detrimento da posição da mãe e da Sra. K. Isto apesar de que com isso dá rodeios
desnecessários na compreensão do caso e falha na interpretação, até conduzir a uma situação na transferência
onde Freud acaba do lado de “os homens” e torna a análise impossível para Dora. Porém, este empenho é uma
aposta pelo sintoma apontando para a identificação de Dora com o gozo de seu pai, no eixo do real-simbólico,
e contra uma psicoterapêutica do laço social representado pelo quarteto amoroso, que é o que demanda o pai
de Dora a Freud, mais do lado do eixo do simbólico-imaginário. O problema para nós agora é como o aparelho
de gozo de Dora usa o que está a sua disposição. Neste sentido um detalhe se destaca da nota introdutória de
Strachey ao texto, onde cita a carta 141 a Fliess na que Freud nomeia Dora como uma “típica chupadora” (FREUD,
2000, pág. 4). Este detalhe esclarece o traço pelo qual Freud se orienta para o trabalho.
Isto encontra no conceito fundamental da transferência uma orientação. Desde o ponto de vista da psicanálise atual haveria que se perguntar se não se refere aos modos como o falante se serve do dispositivo analítico, no
mesmo sentido de como seu funcionamento de gozo tem-se servido de outros dispositivos como o Édipo, se fosse
o caso. Mais além do fracasso confessado por Freud no manejo da transferência de Dora, o esclarecimento que
ela obtém do trabalho analítico lhe serve para reeditar a trama posterior a cena do lago. Só que nesta nova
edição dessa trama Dora, aproveitando sem dúvidas um momento de debilidade do adversário, consegue uma
retificação de todos os atores da trama, e pode aceder ela mesma ao homem.
Como não há psicanálise tipo, Freud toma isto como uma resolução. A prova está não somente em que tenha
acedido a casar-se, senão em que tenha recorrido a Freud no momento dar é - emergência de um de seus sintomas. Quer dizer, foi resolvida a transferência negativa e o psicanalista ficou reduzido a seu valor de uso. Coisa
que Freud assume claramente ao não tentar levá-la novamente para o divã, senão esclarece-lhe este movimento
para que possa continuar com sua vida.
O segundo problema, o do resto indómito no corpo, não se distingue do primeiro senão por razões de exposição. Aqui nos orienta o empenho de Freud em sustentar algo da ordem do orgânico de maneira transversal durante todo o texto do caso. No epílogo faz a distinção entre o “orgânico” e o anatomopatológico (FREUD, 2000,
pág. 99). O que nos indica um corpo diferente do corpo médico. Outra causalidade se esconde ali, mais além da
discussão da época entre a causalidade anatomopatológica e a causalidade psíquica. É a causalidade do corpo
como tal, resto da operação epistêmica freudiana de substituição da causalidade orgânica pela causalidade
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psíquica e da conseguinte mudança da base de operações de sua ação desde o aparelho neuronal do “Projeto
de psicologia para neurólogos” para o aparelho psíquico de “A interpretação dos sonhos”. Este problema pode
ser lido como uma aposta por um resto mais além do reconhecimento da causalidade psíquica.
Esse parágrafo termina com a conclusão de que o mais próximo dos quadros patológicos de “as psiconeuroses genuínas são os de intoxicação e abstinência, no caso de uso crónico de certos venenos” (Ibid.). É o esclarecimento de Um Real que está no corpo e que usa tanto o aparelho psíquico como o organismo assim como um
toxicómano usa as relações entre o Outro, seu corpo e o gozo que se obtêm de essa relação. Freud eleva assim o
funcionamento do toxicômano à função de paradigma das relações do falante com seu corpo, seu gozo e o Outro.
Não se trata de indivíduos vítimas da sociedade. Se forem possíveis modelos sociais que promovem o enganche do falante em modalidades de satisfação masoquista ou através do uso do tóxico como regulador social,
é porque algo no falante está aguardando por esta oportunidade. Depois de declinados os significantes fundamentais da ordem anterior, este funcionamento fica a céu aberto, é possível, e até certo ponto era um movimento
logicamente necessário.
Dito isto, então, também é possível uma redefinição das relações do falante, um por um, com seu próprio
aparelho de gozo. Este realismo extremo é a resposta que dá à psicanálise as estratégias biopolíticas que temos
examinado.
Tradução: Pablo Sauce
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NOTAS
1 Esta frase éatribuída ao Presidente dos Estados Unidos G.W. Bush, no marco de uma conferência sobre a paz entre israelenses e palestinos. Durante a década passada proliferaram na rede as listas dos denominados “bushismos”, elaborações de linguagem sumamente curiosas de este personagem que podeter sido o mais estranho que tenhaconseguidochegar até a Casa Branca depois de Woodrow Wilson, pelo menos até pouco tempo atrás.
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Psicanálise e Universidade... ainda

A criação da Rede Universitária
Americana (RUA) no âmbito da Fundação
Americana de Psicanálise de Orientação
Lacaniana (FAPOL) convida-nos a renovar
as conexões e disjunções entre Psicanálise
e Universidade. Afinal, se nos pautarmos
por dados biográficos de Freud e mesmo
pelo que nos lega, por exemplo, no texto
“Contribuição à história do movimento psicanalítico”2, constatamos que, apesar de
alguma expectativa inicial, ele próprio,
por um lado, não encontrou um grande
lugar na carreira universitária. Por outro
lado, no Novo Mundo, a acolhida da psicanálise aconteceu, a princípio, no ambiente universitário norte-americano3. Sem Mónica Biaggio. EOL- AMP. Título- De flor en flor. Óleo sobre tela 120 cm x 90 cm. 2011.
De la exposición Natural realizada en el Centro Cultural Borges.
dúvida, sabemos que foi também nesse
Novo Mundo que as concepções freudianas tomaram mais fortemente o desvio designado como “Psicologia do
Ego”. Ainda assim, esse desvio, assim como o kleinismo (menos marcado pelo espaço universitário), não deixaram
de contribuir para extensão da psicanálise que faz da descoberta freudiana uma espécie de patrimônio mundial
ou mesmo produto cultural. Nesse contexto expansionista, para a qual o ambiente universitário presta uma importante contribuição, o ensino de Lacan nos permite localizar, enfrentar e mesmo resolver as problematizações
clínico-conceituais que tal extensão da psicanálise implica para a própria psicanálise.
Um exemplo recente e popular me parece situar essa faceta da psicanálise como patrimônio mundial ou
produto cultural: em nossa atualidade, ainda como desde os primórdios da psicanálise, esta continua sendo criticada, mas é Freud que é escolhido como um dos breaks, ou seja, um dos “intervalos”, que, segundo o comercial
do chocolate Kit-Kat, “mudaram o mundo”4. Nessa persistência, mesmo que polêmica, do nome e da descoberta
freudiana em contextos bem diversos da clínica e, mais ainda, da experiência psicanalítica, localizo a força da
psicanálise, embora saiba, graças à orientação lacaniana, que ela se perde consideravelmente se não cuidarmos
da intensão que nos permite aceder ao que é um analista como produto de uma análise.
A criação de RUA, por sua vez, se vale tanto do fato de que há “praticantes da psicanálise em diversas cátedras das Universidades americanas” quanto da Universidade como “um lugar central e estratégico para impulsionar o crescimento da psicanálise na América”5. Entretanto se, entre esses “praticantes da psicanálise”, a própria
FAPOL reconhece que há “um grande número de membros da AMP [Associação Mundial de Psicanálise]”6e esta
nossa Associação já tem todo interesse em sustentar a psicanálise como uma experiência viva e com incidências no
mundo, o que RUA pode implicar de novo? Esta pergunta também tem seu lugar se considerarmos que, no âmbito
específico da Universidade, pelo menos no Brasil, praticantes da psicanálise que são membros da AMP ou fazem
parte de sua “comunidade de interesse”, já se encontram em congressos e seminários acadêmico-científicos, bancas de defesa de dissertação de mestrado ou de tese de doutorado, grupos de pesquisa, etc.
Da parte da FAPOL, “abrir” RUA “tem [lhe] permitido tomar contato com o panorama dos colegas membros
da Associação Mundial de Psicanálise (AMP) que trabalham nas Universidades em toda América Latina e começar a ter uma interlocução com organismos de pesquisa e instituições educativas”7. Nesse contexto, considero que
os dados extraídos do questionário elaborado pelos responsáveis de RUA e preenchido, no ano passado, por
participantes dessa Rede, traça esse panorama que já pode ser visualizado na página de RUA no site da FAPOL:
http://www.fapol.org/pt/notas/113 . Ainda precisaremos verificar se, de fato, esse Questionário foi preenchido
por todos que integram RUA no Brasil e, se for o caso, relançá-lo para novos preenchimentos. Lúcia Grossi que,
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pela Escola Brasileira de Psicanálise (EBP), trabalhou com Mariana Gomez (Escuela de Orientación Lacaniana,
EOL) e Mario Elkin Ramirez (Nueva Escuela Lacaniana, NEL) para a extração dos dados que compõem tal panorama, pôde me informar que, do Brasil, segundo as respostas recebidas até o momento, temos nove projetos de
pesquisa universitária em andamento, distribuídos por Minas Gerais (5), Rio de Janeiro (2) e São Paulo (2): alguns
deles investigam espaços institucionais como a própria Universidade ou, ainda, penitenciária de mulheres, ambulatório para adolescentes, escola infantil e Centro do Genoma Humano; outros tomam uma perspectiva mais teórica,
mas sempre articulada à clínica psicanalítica, dedicando-se a um texto específico como as lições de Lacan sobre
Hamlet no Seminário 6 ou o autismo; um projeto chega mesmo a se apoiar na teoria psicanalítica para analisar
um dado sociológico referente à ausência de contraceptivos em população de baixa renda. Dois desses projetos
de pesquisa coordenados por brasileiros, segundo me relatou também Lúcia Grossi, já reúnem membros das três
Escolas da AMP na América Latina e, acrescento, um dos objetivos de RUA é justamente favorecer o aumento de
tais intercâmbios de seus participantes provenientes das Escolas latino-americanas da AMP e/ou de sua “comunidade de interesse”.
No que concerne a esses intercâmbios, me permito ainda destacar uma iniciativa na qual estou particularmente envolvido, juntamente com meus colegas Mariana Gomez e Jorge Assef da EOL e da Universidad Nacional
de Córdoba (UNC): em dezembro do ano passado, foi assinado um Convênio Internacional entre essa Universidade argentina e a Universidade FUMEC (Fundação Mineira de Educação e Cultura), da qual sou professor e
pesquisador; esse convênio envolve particularmente os cursos de Psicologia de ambas as instituições universitárias,
a Maestria de Psicoanálisis da UNC e o Mestrado em Estudos Culturais Contemporâneos da FUMEC, mas pode se
estender para outros cursos e programas universitários dessas duas Universidades8.Há interesse, de minha parte
e de Fabián Schejtman (EOL e Universidad de Buenos Aires), que um convênio internacional também possa ser firmado entre a Maestria en Psicoanálisis da UBA e o Mestrado em Estudos Culturais Contemporâneos da FUMEC.
Sabemos, sobretudo nós que trabalhamos no meio acadêmico-universitário, que convênios desse tipo são frequentes e cada vez mais estimulados pelas políticas de “internacionalização” das universidades, assim como já existem
convênios internacionais do qual participam colegas da AMP em diferentes universidades no mundo. O diferencial
do convênio UNC-FUMEC é que seu ponto de partida (e mesmo de orientação), além de ter relação direta com a
psicanálise de orientação lacaniana, foi favorecido pela abertura de RUA e, assim, visa contribuir para a consolidação dos propósitos dessa Rede.
Para incrementar esses intercâmbios no âmbito das investigações e mesmo da participação em bancas de
defesa de dissertações de mestrado ou de teses de doutorado, estimo que possa ser interessante estendermos
a tecnologia que tem sido usada, na América Latina, particularmente pela NEL, em algumas de suas atividades
que envolvem diferentes sedes e colegas de diferentes Escolas da AMP: a plataforma do tipo Webex, ao permitir
conferências online e em “tempo real”, inclusive com participação simultânea de colegas de diversos países, talvez
possa ser transposta para as bancas de defesa, reuniões de grupos de pesquisa, etc. Nesse contexto, aprimorar
a performance ou mesmo aprender a língua do Outro, seja esta o espanhol ou o português, poderá também ser
de grande valia.
Outra iniciativa importante de RUA, já em curso e que nos tomará um tempo para ser efetivada, é a criação
de uma revista, compatível com as exigências universitárias internacionais de publicação e que poderá ser um
instrumento importante para a validação acadêmico-científica da produção realizada por Membros da AMP e
participantes da sua “comunidade de interesse”. Essa iniciativa – amplamente apoiada pelo Bureau da FAPOL
(Flory Kruger, Cristina González e Rômulo Ferreira da Silva) – vem sendo empreendida por Vera Lopes Besset
(EBP), Mariana Gómez (EOL) e Johnny Gavlovski (NEL), contando com o acompanhamento de Fabián Schejtman
(EOL), María Elena Lora (NEL) e o meu como responsáveis por RUA nas três escolas latino-americanas da AMP.
Estimamos que, em breve, poderemos dar notícias mais precisas sobre essa revista e, até o final do ano, lançar o
seu primeiro número.
Por fim, destaco que daremos prosseguimento, por ocasião do VIII Encontro Americano de Psicanálise de
Orientação Lacaniana (ENAPOL), em setembro deste ano, à série de Conversações de RUA. Já podemos falar
de “série” porque nossa próxima Conversação será a terceira9.Maiores informações sobre o tema dessa Terceira
Conversação e seu funcionamento logo serão difundidas, mas, diferente das duas primeiras, almejamos que, com
o panorama já apresentado na página web de RUA sobre as investigações acadêmico-científicas de seus participantes, possamos avançar ainda mais com relação à tematização dos desafios a que nos convidam as conexões
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e disjunções entre Psicanálise e Universidade, sem continuarmos restritos à apresentação do que cada um faz
em suas atividades acadêmico-científicas e em seus diferentes países. Nessa direção, de acordo com o que nos
propõe Fabián Schejtman, tomaremos como referência, para esta Terceira Conversação de RUA, dois textos de
Lacan e que discutem uma iniciativa pioneira da psicanálise lacaniana na Universidade: a criação do Départment
de Psychanalyse na Université de Paris VIII. Esses dois textos são: “Talvez em Vincennes” (publicado em: Outros Escritos. Rio de Janeiro: Zahar, 2001, p. 316-318) e “Transferência para Saint Denis? Lacan a favor de Vincennes”
(publicado em: Correio: revista da Escola Brasileira de Psicanálise, n. 65, abril de 2010, p. 31-32, mas que deve
ser lido também com a Errata publicada no n. 66 dessa mesma revista).
Desses dois textos de Lacan, destaco duas proposições que poderemos retomar em nossa próxima Conversação de RUA e que me parecem fazer diferença nos debates relacionados, dentro e fora de nossa comunidade
analítica de trabalho, ao tema “Psicanálise e Universidade”:
No terceiro parágrafo de “Talvez em Vincennes”, Lacan indica que “agora”, ou seja, a partir do Département
de Psychanalyse na Université de Paris VIII, “não se trata somente de ajudar o analista com ciências propagadas
à moda universitária, mas de que essas ciências encontrem em sua experiência uma oportunidade de se renovar”
(p. 316). Considero esta uma indicação preciosa quanto aos propósitos de RUA: para nós, membros da AMP e
que trabalhamos também no meio universitário, o desafio da interface Psicanálise-Universidade não é tanto o de
contribuir para que praticantes da psicanálise, ou aqueles que por ela se interessam, encontrem uma formação
acadêmico-científico de qualidade e importante para seu desempenho profissional, pois essa qualificação já é
inerente à missão universitária; trata-se, então, muito mais de dar lugar e averiguar se nossa presença e nossa
ação nas Universidades tem sido capazes de renovar as “ciências” que a partir delas se difundem. Em outros
termos: temos conseguido modificar o que se ensina nas universidades, inclusive para além da própria psicanálise que elas se dispõem a ensinar? Esse me parece um dos desafios que Lacan quis enfrentar com a criação do
Département de Psychanalyse na Université de Paris VIII.
No primeiro parágrafo de “Transferência para Saint Denis? Lacan a favor de Vincennes” lemos que, embora
os quatro discursos – do mestre, histérico, universitário e analítico – se tomem “pela verdade”, é “apenas o discurso
analítico que faz exceção” porque, mesmo que se possa querer que ele domine, é “justamente esse discurso” que
“exclui a dominação” (p. 31). Mais adiante, no sexto parágrafo, Lacan vai sustentar que a “antipatia” (p. 32) dos
discursos universitário e analítico não será ultrapassada. Outro desafio, então, me parece poder ser delimitado
e estimo que é particularmente a orientação lacaniana que nos permite acolhê-lo, enfrentá-lo. Nesse viés, RUA
poderá ser uma iniciativa importante para podermos discutir e aprimorar os efeitos dessa acolhida tanto quanto as estratégias e consequências desse enfrentamento. Ora, a Universidade visa estender cada vez mais suas
produções e descobertas e, nessa visada, há uma dominação universitária sobre o mundo e que, hoje em dia, na
América Latina, localizamos inclusive na proliferação de cursos universitários de graduação e de pós-graduação,
na importância crescente do que, em linguagem universitária, tem sido chamado de “formação continuada”: não
só todos são incitados a prosseguirem seus estudos na Universidade, como também a continuá-los em Mestrados,
Doutorados e, sobretudo no Brasil, “Pós-Doutorados”. Portanto, se considerarmos que a Universidade é um “lugar
central e estratégico” (como se pode ler na própria apresentação de RUA no site da FAPOL), “para impulsionar
o crescimento da Psicanálise”, como impulsioná-lo sem comprometermos, nessa interface Psicanálise-Universidade, a exceção do discurso analítico entre os outros discursos com relação à dominação? Em outros termos, como
viabilizar, contando inclusive com tal interface, a extensão da Psicanálise sem fazer do discurso analítico um discurso comprometido com a dominação? Sabemos que, no âmbito específico da Escola, Lacan nos dá essa saída
de que, “no próprio horizonte da psicanálise em extensão”, ata-se “o círculo interior que traçamos como hiância
da psicanálise em intensão”10. Sem dúvida, essa saída não tem qualquer lugar no ambiente universitário porque,
para tomarmos um exemplo bem banal, um psi- pode se formar em qualquer Universidade do mundo e passar a
clinicar sem ter tido qualquer experiência, como “paciente”, de um tratamento - psi qualquer. Porém, ao mesmo
tempo, pelo menos no Brasil, afirmar que a formação do analista acontece na Escola ou em outras instituições
analíticas, isto é, em espaços institucionais diferentes da Universidade, não resolve completamente um problema
que, me parece, já tem alguma expressividade. Afinal, embora tal afirmação sobre a especificidade da formação
de analistas seja sustentada geralmente por qualquer psicanalista que também é professor e pesquisador na Universidade, verifico que, a partir dessa inserção universitária, há aqueles que estabelecem o que eu chamaria de
“feudos de filiação”. Estes, a partir da prática e da produção próprias à Universidade (orientações de pesquisa,
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Dissertações de Mestrado e Teses de Doutorado), acabam estendendo seus domínios para além da Universidade,
à medida em que passam a se fazer presentes na “vida profissional” de praticantes da psicanálise. Sem dúvida,
não caberá à RUA resolver propriamente o problema que esses “feudos” implicam, a meu ver, para a formação
analítica, porém tampouco me parece possível que ela os desconheça porque eles, mesmo que sob denegação,
acabam tendo uma função de autorizar a prática clínico-profissional de seus participantes.
Conjugando essas duas proposições derivadas dos dois textos de Lacan que vão nortear a Terceira Conversação de RUA, um desafio se apresenta: se a antipatia entre os discursos analítico e universitário é inultrapassável,
e a orientação lacaniana se propõe a sustentá-la tal e qual (mas sem transformá-la em um pesadelo para a
existência da psicanálise no mundo), trata-se de apresentar como nossas frentes de trabalho na Universidade dão
provas dessa antipatia e, ao mesmo tempo, renovam o que se ensina, pesquisa e propaga nos ambientes universitários para fazer valer, inclusive no âmbito da pretensão ao universal, o que não se universaliza.
*

4
5
6
7
8
9

Ver: https://www.youtube.com/watch?v=jIdXLRLGMGQ(Acesso em 2 de fevereiro de 2017).
Cf. página de RUA, site da FAPOL: http://www.fapol.org/pt/RUA#hidemenu(Acesso em 2 de fevereiro de 2017).
Cf. página de RUA, site da FAPOL: http://www.fapol.org/pt/RUA#hidemenu (Acesso em 2 de fevereiro de 2017).
Cf. página de RUA, site da FAPOL: http://www.fapol.org/es/RUA(Acesso em 2 de fevereiro de 2017).
Ver: http://www.fapol.org/pt/notas/114(Acesso em 2 de fevereiro de 2017).
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Psicanalista; Analista Membro da Escola (AME) pela Escola Brasileira de Psicanálise (EBP) e pela Associação Mundial de Psicanálise (AMP); Professor Titular IV do Curso de Psicologia da Universidade FUMEC (Fundação Mineira de Educação e Cultura); Pesquisador com projeto financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) e pelo Programa de Pesquisa
e Iniciação Científica (ProPIC) da Universidade FUMEC.
2 Para a saga inicial de Freud em busca de um reconhecimento no meio universitário e para suas conferências na Universidade,
ver: GAY, Peter (1988/1989). Freud: uma vida para nosso tempo. São Paulo: Companhia das Letras, p. 138-140, 339-340. Ver, também: FREUD, Sigmund (1914/2012). Obras completas, vol. 11: Totem e tabu, Contribuição à história do movimento psicanalítico e outros
textos. Tradução de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, p. 245-327.
3 Além das considerações sobre esse acolhimento norte-americano feitas pelo próprio Freud em “Contribuição à história do movimento psicanalítico”, já citado acima na nota 1, ver: PROCHNICK, George (2006). Putnam Camp: Sigmund Freud, James Jackson Putnam
and the purpose of american psychology. New York, Other Press.
1

Resenhas da primeira e da segunda Conversação de RUA podem ser lidas entre os “Artigos” já publicados em : http://www.
fapol.org/pt/RUA (Acesso em 2 de fevereiro de 2017).
10 LACAN, Jacques (1967a/2003). Proposição de 9 de outubro de 1967 sobre o psicanalista na Escola. In: Outros escritos. Rio de
Janeiro: Zahar, p. 261.
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I.U.F.I e a cartelização no século XXI:
4 letras mais um desejo
Fernanda Otoni-Brisset (EBP-AMP)

Ram MANDIL, conselheiro da AMP, convidou-me a refletir a respeito dos “efeitos sobre os cartéis das mutações dos laços sociais que se produzem no mundo”. A essa provocação reuni o convite
feito por Flory KRUGER, Rômulo SILVA e Nohemí
BROWN e me lancei numa leitura cruzada entre
tais efeitos e a atualidade da proposta de cartelização à I.U.F.I. – Iniciativa Universitária de Formação e Investigação, considerando a paisagem
da EBP.

Gerardo Arenas. EOL- AMP. Sin título. Fotografía.

Segundo LUTTERBACH (1996), “quando Lacan busca estabelecer algo novo no funcionamento da Escola (Proposição-1967), propõe dispositivos ou aparelhos que estariam mais próximos daqueles criados na época da repressão e cujo funcionamento estava limitado a
uma ação política.(...) A cada ação era criado um novo aparelho com pessoas diferentes”. O plano de Lacan era
que o trabalho de Escola passasse por tal aparelho – o cartel, seja para a realização de suas tarefas, seja para
a elucidação de seus impasses e suas crises. Ele contava, sobretudo, com o engajamento de um pequeno grupo em
um trabalho que enlaçasse o desejo de cada um, por um tempo determinado.
Contudo, MILLER (1994) conta que esse plano de Lacan jamais se realizou, porque o cartel carecia, de
tempos em tempos, de entusiasmo. Sua hipótese era que talvez não se pudesse “inibir a crença em carismas, a
demanda de carisma”, cujo acento era a insistência do mestre sobre o tablado e a difícil tarefa de fazê-lo sair
do lugar. O cartel lacaniano, ao avesso, difere-se do grupo que reverencia o amo, e tem como base a inexistência
da relação, o trou que provoca a enunciação, cuja força pulsante conduz a um saber autêntico.
No caso do Brasil, segundo relatórios de Maria Josefina Fuentes (2013-2014) e Lucila Darrigo (2015-2016),
notamos que nos últimos quatro anos, a inscrição de cartéis na EBP dobrou. Em 21 anos, nunca registramos tanta
procura, com efetiva realização de cartéis.
Como ler esse movimento inédito da formação de cartéis? O que disparou essa bomba de entusiasmo? A
cartelização, essa forma de engajamento ao trabalho por um pequeno grupo, desponta como um aparelho sob
medida para enfrentar a crise aberta pelo enfraquecimento do nome-do-pai, as mutações da ordem simbólica
e seus efeitos no discurso do mestre? Podemos ler esse novo entusiasmo como efeito colateral de um tempo onde
a descrença no carisma, a palidez do mestre modificam a paisagem e favorecem a disposição libidinal para a
formação do cartel, ao prescindir das hierarquias? Na origem do cartel, esse novo laço de trabalho proposto por
LACAN, houve a crise e a ruptura com a hierarquia como fundamento na formação do pequeno grupo (quatro
mais um). O momento atual o favorece?

O Mais-Um descolado da suposição de saber

Na formação de novos cartéis, nos últimos dois anos, registramos que o mais um geralmente é um membro da
EBP. Hoje, são cerca de 600 cartelizantes em trabalho, dentre os quais, 100 são membros da EBP e outros 500
não membros.
Entretanto, dentre esses, destacamos o aumento discreto, mas notável, de registro de cartéis cujo mais-um não
é membro da EBP: são cartéis onde, algumas vezes, um membro faz parte do cartel, porém não foi o escolhido
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para a função de mais-um; nota-se ainda, outros cartéis formados unicamente por não membros.
Nunca foi uma exigência que o mais-um fosse um membro da Escola, mas tradicionalmente foi sendo assim,
com raras exceções. Haveria uma suposição que a filiação de um cartel à escola de Lacan devesse estar garantida pela presença de pelo menos um membro? Talvez sublinhe aqui a anotação de Miller sobre a crença no
carisma, a demanda por carisma.
As tradições não operam mais como antes, mesmo na formação dos cartéis. Os diretores de cartéis das
Seções e Delegações confirmam a inscrição de cartéis, sobretudo, quando registram a presença viva da transferência de trabalho dos cartelizantes com a orientação lacaniana, no cotidiano do trabalho de Escola. Hoje, a
condição de cartelizante, cuja inscrição do cartel é registrada na Escola, passa mais pela demonstração da transferência de trabalho e menos pela suposição de saber dirigida a um membro da Escola. Tal fato parece ressoar
o desejo de Lacan de que sua Escola decolasse, descolada da cena carismática magistral.
O mais-um tem a função de provocar “buracos na cabeça”, disse MILLER (1994-b): um zelador que cuida
para que nenhum Senhor tenha assento nesse grupo. Notaríamos, aí, uma mutação na transferência em jogo na
formação do cartel contemporâneo? Uma transferência que não opera na forma da suposição do saber, uma
transferência de trabalho que, conforme ensina Lacan (1964), induz que o corpo aí se implique mais do que o
saber?
Em Teoria de Turim, acerca do sujeito da Escola, MILLER(2000) destaca que “no momento mesmo em que
Lacan institui uma formação coletiva, suas primeiras palavras são para dissociar e por em primeiro plano a solidão subjetiva.” Isso esclarece que o trabalho causado por tal solidão participa, inclusive, como real fundamento
de um cartel. Ao prescindir da suposição de saber para escolher o mais-um, está nisso implicado o quão a função
do mais-um se aproxima, de fato, da estrutura de um “s de A barrado”, onde o trou no saber participa de sua
montagem, considerando o trabalho que cada um se dedica a partir da sua solidão.
Se um dos efeitos da mutação na ordem simbólica incide sobre o estatuto do Outro, tal fato pode servir para
alavancar uma maior implicação ao trabalho de cartel – essa forma de engajamento que se alça a condição de
prescindir do mestre?

A atualidade do I.U.F.I.

A proposta de I.U.F.I. está em reunir aqueles não membros que estão nas universidades realizando trabalhos
de mestrado, doutorado ou coordenando pesquisas e cuja transferência de trabalho ao ensino de LACAN e sua
Escola esteja bem declarada.
A oferta dirige-se a pesquisadores, experientes ou jovens, para que possam endereçar ao trabalho em
cartel os impasses e crises instalados no percurso da pesquisa e, sob transferência, extrair do cartel, sua elaboração provocada, prescindindo do mestre, do discurso universitário. Sobretudo, tomando como agente do discurso
os buracos no saber, para que cada um possa ali enunciar sua singular contribuição advinda do não todo saber.
Não seria esse o plano de LACAN? Abrir esse caminho, anti-didático e anti-autoritário, descolado da cena
professoral?
A I.U.F.I, conforme Rômulo SILVA e Nohemi BROWN me transmitiram, parece jogar sua partida e seu convite
visando o bout de real, justo lá, no campo onde o discurso do mestre e universitário parecem estar bem instalados. Os tempos depauperados de pai provocam abalos, também aí, nesses sítios de retenção do saber. Os
pesquisadores que se aproximam da Escola de Lacan terminam por esclarecer que sua causa inclassificável está
a perpassar seu objeto de investigação universitária, tomando sua solidão como lanterna para se guiar na terra
dos magistrais.
Psicanálise: passageira clandestina
Lacan soube introduzir a psicanálise como passageira clandestina no trem do discurso da ciência. MILLER
(1994) conta que Lacan fez do cartel uma máquina de guerra contra o discurso do mestre, um lugar para cada
um, em sua Escola, elaborar suas questões e seu laço com os discursos de sua época, oferecendo as condições para
ler o choque entre a verdade e a ciência, o Um e o múltiplo, entre a experiência analítica, o trabalho de Escola e
as questões de sociedade, entre a causa analítica e o sintoma social.
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Grande número dos cartéis, hoje, investigam a atualidade dos novos sintomas bem como impasses clínicos,
sociais e epistêmicos que incidem sobre a política lacaniana. Pesquisas na universidade também se debruçam sobre temas que buscam ler o que, em sua época, não cessa de não se escrever. Quando o mestre não está lá para
ditar o caminho, a abertura ao real se apresenta, dirigindo o rumo das investigações.
A apresentação da proposta de cartelização, pela I.U.F.I, incide justamente na interface entre a psicanálise
e a universidade. Certamente uma proposta à altura de seu tempo. A forma e estratégia lacaniana da lógica dos
cartéis fazem desse instrumento um aparelho em condições de provocar um buraco, um furo onde a consistência
pesada do saber suposto reina, abrindo à enunciação viva de um saber inédito e inaudito.

Um ato quando está à altura de sua época implica em um saber fazer com o tempo: sem pressa ou procrastinação. Por exemplo, os cartéis duram geralmente em torno de dois anos (não é uma regra, mas uma orientação). Contudo, hoje, uma profusão de cartéis fulgurantes, relâmpagos, que não são registrados, se constituem e se
desfazem, a seu tempo, em todas as Seções e as Delegações.Às vezes duram um dia, dias, semanas, alguns meses
e se desfazem, subvertendo a ideia de que dois anos é a medida de duração de um cartel. Pequenos grupos
subversivos que não se rendem a serem reduzidos a um grupo de estudo e, ao avesso, tomam esse encontro entre
quatro mais um como um aparelho de leitura do real, cujo tempo segue a lógica de tal ação, política. São cartéis
linkados ao momento atual.
A ocupação desse espaço de engajamento fulgurante participa da lógica, destacada por BASSOLS, de
“uma comunidade dos que não fazem comunidade”. Cartelizantes que se agrupam, sem colar, para logo se descolarem. O tempo de sua ação e dissolução é sob medida. Se reúnem, trabalham e entregam o produto desse
esforço à comunidade analítica, dando o testemunho de uma produção sem igual. É só isso, e não é pouco!
O laço cartelizante subverte o discurso do mestre quando tecido pelo desejo de trabalho e não pela identificação a um grupo ou por amor às pessoas. Uma cota de satisfação se engendra na produção do trabalho, prescindindo da identificação ao amo ou à cena magistral. Tal condição mostra sua atualidade. Deixo aqui, a título
de um programa de investigação, a semelhança e diferença entre o tipo de agrupamento proposto por um cartel
e a disposição de trabalho que engajam os jovens em ocupações e movimentos políticos realizados no Brasil. Um
laço cuja lógica sabe prescindir do pai.
É crucial que a iniciativa proposta pela I.U.F.I. saiba recolher, na EBP, os efeitos desse tempo, através da
formação de cartéis em sua rede: um agrupamento de pessoas em torno de um trabalho, reunidos por um desejo
de trabalho, sem mestre e sem tempo determinado para concluir. LACAN (1980) já havia dito: “reúnam-se vários,
grudem-se o tempo necessário para fazer alguma coisa, e depois dissolvam-se para fazer outra coisa.”

IUFI: 4 letras mais um desejo

A psicanálise não é mais a mesma, isso é um fato. Jovens e experientes analistas, não membros, gravitam
ao redor da Escola; cartéis funcionam sem mestres, sem estrelas-guia como as constelações. A força que engaja
cartelizantes nessa causa parte do desejo de leitura e elaboração de um impasse, uma crise, a partir do que ressoa como inominável em cada um. A base do trabalho funda-se sobre um real em jogo, cuja ação diz do esforço
em abordá-lo.
O cartel como órgão de base da Escola de Lacan, aqui joga sua partida, visando uma elaboração provocada pelo real e não pela suposição de saber. Freud, em teorias sexuais infantis, mostra o quão precoce e
importante são as investigações provocadas por um bout de real. O convite à cartelização, àqueles que estão no
trabalho de pesquisa nas universidades, é uma intervenção cujo efeito pode servir para colocar a máquina de
guerra para funcionar lá onde, disse Lacan, “o discurso da ciência produz consequências irrespiráveis para a humanidade”, cuidando para que a produção de cada um se faça em nome próprio, descolado do mestre, a partir
da questão singular de um por um.
Estamos esclarecidos: o pai não virá com sua tábua de salvação, a resposta não cairá dos céus. Resta a cada
um o trabalho de sua enunciação, desde que o desejo de cada um aí jogue sua partida. Em tempo de corpos
falantes, do império das imagens e discursos fundamentalistas, a Escola mais do que nunca tem sido ocupada pelo
trabalho fulgurante produzido através da lógica do cartel. Uma Escola viva! A aposta é que a Escola de LACAN
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XXI possa acolher as inquietudes e a investigação que as mutações da ordem simbólica e do laço social produzem
no mundo, reunindo os pesquisadores que gravitam em torno do ensino de Lacan, através da rede I.U.F.I.
A EBP, para levar adiante essa tarefa, conta com o trabalho da colega Nohemi BROWN, que endereça o
convite a cada Seção e Delegação, de nossa Escola; reunindo em pequenos grupos o desejo daqueles que estejam engajados nessa direção; promovendo junto com os diretores de cartéis, a apresentação da proposta I.U.F.I.;
recolhendo as singularidades e contingências que dessa oferta advir. Pois o Um da EBP se reúne e se apresenta,
de forma viva e vibrante, em torno de uma oferta de trabalho, quando o múltiplo lhe diz sim da boa maneira.
Se o trabalho rumo a I.U.F.I. já é um fato na EBP, se o movimento em sua direção já foi alavancado e encontra um campo fértil para sua instalação, afirmamos, conforme bem soube dizer Nohemi BROWN, “a cartelização
está no seu horizonte”.
Aguardamos, com entusiasmo, que o desejo de cartel possa advir naqueles a quem essa rede se dirige, conforme LACAN o desejou: uma ferramenta para descolar o enxame, dispersar a massa e produzir como ação uma
elaboração provocada, um bem dizer face ao real contemporâneo e a formação do analista.

O cartel é, hoje, uma forma viva de vinculação ao trabalho de Escola, à altura de nossa época. Estamos
esclarecidos que o cientificismo, o afã tecnológico e universitário participam da democracia a mil hora e de seus
efeitos de segregação com a produção de aglomerados de uns sozinhos. Contudo, as mutações dos laços sociais
que se produzem no mundo, parecem ter como efeito colateral o despertar dos cartéis, acionando o funcionamento dessa máquina que Lacan nos confiou para abalar e dividir o Um absoluto que vocifera na base do discurso
da segregação. Sem depor suas armas, a psicanálise de orientação lacaniana, através da rede I.U.F.I. aposta ser
possível reunir a essas quatro letras o desejo de cada um, enlaçados, em cartel. Afinal, será ao falar em nome
próprio, largar mão do mestre e provar o gosto e entusiasmo da decolagem, a cada vez, que avançaremos nessa
batalha.
Revisão : Leonardo Scofield
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Rede de Psicanálise Aplicada
Aliana Santana (NEL-AMP)

Quais foram os avanços da Rede de
Psicanálise Aplicada até hoje?

A Rede de Psicanálise Aplicada – RPA –, como projeto, foi
criada pelo bureau da FAPOL no ano passado – 2016 – e está
constituída pelas três Escolas da AMP na América (EOL, EBP,
NEL), segundo foi informado no Boletim FAPOL Today, já no 6º
número, e na revista digital Lacan XXI, já no 3º número. Três responsáveis – um deles, pela Escola – assumiram o compromisso
de realizar o que se espera deste novo projeto: Ricardo Seldes
(EOL), Marcelo Veras (EBP) e Aliana Santana (NEL).

Em um primeiro momento estabelecer uma rede.
Parece importante nos questionarmos sobre qual tipo de
rede somos convocados a construir, idealizar ou criar. Por qual
das acepções da palavra “rede” encontradas no dicionário nos
Juana Lichtensztajn. EOL-AMP. “Dar la vuelta”.
deixaremos orientar?
Escultura Alabastro gris.
Trata-se, por acaso, de uma rede de muitos elementos organizados para um determinado fim? Ou de um conjunto de computadores e equipamentos eletrônicos interconectados para compartilhar informações? Ou, então, de um instrumento feito de fios, cordas ou arames trabalhados
em forma de malha convenientemente utilizado para pescar, caçar, sustentar, etc.?
Preferimos pensar esta rede como uma topologia de rede. Uma topologia que nos leva a criar considerando
que nela participaremos muitos dos membros associados às três Escolas na América: EOL, na Argentina, EBP, no
Brasil, e NEL, em dezoito cidades de oito países do continente (Bolívia, Colômbia, Cuba, Chile, Equador, Guatemala, Peru e Venezuela).
Uma topologia de rede física e lógica que permita a conexão contínua, sem cortes ou rupturas, de todos os
membros e associados (aderentes) que realizam sua prática em lugares assistenciais, públicos ou privados, hospitais, centros de saúde, centros de atendimento psicanalítico, centros universitários de atendimento à comunidade
estudantil, instituições escolares, ou onde se prestam serviços de atendimento Psi a pessoas envolvidas em situações de caráter judicial. Uma topologia de rede que nos permitirá criar um formato para cada uma das nossas
três Escolas.

Continuidade na conexão: para que?

Há muitos membros e associados das nossas três Escolas que realizam sua prática em locais e instituições,
como as citadas anteriormente. Os efeitos resultantes da ação de um psicanalista de orientação lacaniana em
cada um desses âmbitos precisam ser reunidos para ocupar o lugar merecido em nossas Escolas.
Lacan distinguia a psicanálise pura da aplicada, e dispôs esta distinção no centro da Escola. Consideramos
muito importante retomar este debate e verter seus resultados em nossas Escolas. Jacques-Alain Miller nos apresentou uma nova compreensão a partir de 2003 quando, ele próprio, enfatizou a psicanálise aplicada.
Poder-se-ia dizer que, ao utilizar as características da topologia, a formação do analista passa por momentos de dobramento, alongamento, torção e encolhimento; porém, sem romper ou segmentar o que está unido nem
colar o que está separado.
Sendo assim, onde quer que o analista praticante, em formação, realize sua prática com pacientes e a faça
seguindo os princípios da psicanálise, da sua doutrina e sua ética será necessário reunir essas experiências para
resgatar nelas a especificidade da psicanálise de orientação lacaniana (pura ou aplicada) diferenciando-as das
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práticas psicoterapêuticas que a cada dia se reproduzem mais e mais no ecletismo próprio da saúde mental, das
reformas psiquiátricas e dos ideais de reabilitação psicossocial.

Como começar a identificar a topologia desta rede de psicanálise
aplicada nas Escolas da América?

42

Cada uma das três Escolas começou o estudo da informação que a permitirá elaborar uma base de dados
com os nomes dos membros e associados que atualmente realizam sua prática fora dos consultórios particulares,
também as cidades e os países onde atuam, seus títulos profissionais, as funções ou os cargos que desempenham
nas instituições em que trabalham e o tempo de permanência nas mesmas.
Este estudo será realizado ao longo do primeiro trimestre de 2017 e, portanto, cada responsável pelo projeto RPA nas três Escolas, formou uma equipe de trabalho que reunirá o material contido na base de dados para
a subseqüente construção da rede.
A equipe de trabalho da RPA-EOL está constituída por: Gabriela Camaly, Celeste Viñal, Patrício Alvarez e
Ricardo Seldes (Responsável).
A equipe de trabalho da RPA-EBP está formada por: Paula Borsói, Glória Maron, Marcus André Vieira e
Marcelo Veras (Responsável).
A equipe de trabalho da RPA-NEL está composta por: Diana Ortiz (NEL- Caracas) e Rosa Lagos (NEL- Santiago do Chile) e Aliana Santana (NEL- Cidade do México).
Esperamos definir a estratégia de trabalho da Rede e enumerar os obstáculos que se encontrem no caminho
durante o segundo e o terceiro trimestre deste ano. Está programada uma conversa entre todos os membros e
associados que fazem parte da Rede e que estarão presentes na semana lacaniana, em setembro, no marco do
VIII ENAPOL, em Buenos Aires.
Por fim, está em fase de produção o trabalho solicitado: inventar, projetar, construir e fazer entrar em atividade a Rede de Psicanálise Aplicada nas três Escolas da América.
Tradução: Lenita Bentes
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Vislumbre do passe em Escritos

Do meu ponto de vista, no horizonte de Escritos, de Jacques Lacan,
aloja-se o psicanalista - ou seja, a
questão da passagem de analisante
a psicanalista. Para essa postulação,
baseio-me, em primeiro lugar, no fato
de que, no conjunto dos textos que
compõem a obra, não se apresentam casos clínicos propriamente ditos,
como ocorre, com frequência, na obra
de Freud. Se há casos clínicos referidos
nessa obra, eles quase nunca emanam
da prática de Lacan. Os casos expostos no livro, extraem-se sempre de relatos elaborados por outros psicanalistas - a saber, Freud, seus alunos e
analistas pós-freudianos -, do que se
Gerardo Arenas. EOL- AMP. Sin título. Fotografía.
pode concluir que, no fundo, o que interessa a Lacan é menos o relato clínico e mais a prática psicanalítica. Minha hipótese é, portanto, a de que o foco
primordial em Escritos é o psicanalista, pois não há caso clínico sem a presença da prática deste. Com efeito, se
Lacan interpreta sempre a partir de tratamentos descritos por outros analistas, ele o faz, penso eu, porque visa,
antes de tudo, não o material clínico que estes expõem, mas o ato psicanalítico.

Caso único de Escritos

Num primeiro plano, destacam-se casos clínicos de Freud, todos tratados, sempre, na perspectiva da interpretação. Entre ele destaco o texto sobre o caso Dora – “Intervenção sobre a transferência”–, cujo fundamento
reside nas críticas de Lacan às intervenções de Freud. Assim, a construção das principais coordenadas do texto
lacaniano põe-se inteiramente a serviço da demonstração dos impasses de Freud na condução do tratamento
proposto. Lacan critica o psicanalista “por se haver colocado um pouco demais no lugar do Sr. K” e, por isso mesmo,
afirma que ele “não conseguiu comover o Aqueronte”1. O forçamento que opera Freud, segundo Lacan, deve ser
considerado relativamente forçamento que se introduz em torno da figura do Sr. K. Ou seja, este não é o alvo do
desejo de Dora. Ao contrário, ele tem o privilégio de representar, para Dora, o homem que tem a posse do órgão.
É, pois, o órgão que dá valor à relação do sujeito com esse homem. Em desacordo com Freud, Lacan propõe que
Dora não deseja o Sr. K nem, tampouco, o órgão. O que ela quer, na verdade, é que outra mulher possa privar
o homem da posse fálica.
Num segundo plano, sobressaem os relatos clínicos de analistas pós-freudianos presentes nas páginas de
Escritos, em que também prevalecem as intervenções de cada um deles. Em outras palavras, a apreensão do
material clínico – de histeria, psicose, acting-out, fetiche, fobia e outros - não ocorre sem a mediação capital
do psicanalista. O caso tratado em “Homem dos miolos frescos” é exemplar, porque, nele, chama à atenção a
redução do relato à simples retificação que Lacan faz da interpretação de Ernest Kris.
A crítica, desta vez, incide sobre a obstinação de Kris nos fatos que atestam a exatidão da realidade e lhe
permitem se certificar de que seu paciente não é um plagiário. O analista interpreta-o da seguinte maneira: “apenas as ideias dos outros é que eram verdadeiramente interessantes, e somente as ideias poderiam ser tomadas; daí por
diante, a forma de tomá-las tinha de ser arquitetada” 2. Desse modo, em última instância, ele afirma que o paciente
“não rouba nada”. E, após um silêncio marcante, o analista informa que, todos os dias, depois da sessão, seu paciente saía em busca, nos restaurantes da região, de seu prato predileto: miolos frescos. Não são os muitos dados
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do relato exaustivo de Kris que atraem o interesse de Lacan. É o acting-out do sujeito, após o analista certificá-lo
de que ele não é plagiário. Ao comunicar-lhe tal descoberta, Kris desconsidera que o paciente acredita sê-lo – ou
seja, o analista não leva em conta a fantasia do paciente de plagiar. Sendo assim, a confissão deste tem o valor
corretivo do acting-out, que convoca a interpretação no ponto em que o desejo causa a ideia. Lacan esclarece que
“não é o fato de o paciente não roubar que importa na compreensão da anorexia mental do sujeito”. E, continuando,
ele declara “que ele não... Sem ‘não’: é que ele rouba nada. Era isso que teria sido preciso fazê-lo ouvir”3.
Outro aspecto que corrobora minha tese de que, em Escritos, o cerne é o psicanalista respalda-se na importância que, nessa obra, assume a questão do final de análise. Como se sabe, para Lacan, o analista resulta de
sua própria experiência de análise, segundo, a propósito, ele próprio esclarece, ao declarar que “jamais falou de
formação do analista, mas de formação do inconsciente”4. Nessa perspectiva, é possível concluir que, ao longo de
Escritos, há indícios do que vem a ser mais tarde o passe, no sentido de passagem de analisante a psicanalista.
Pode causar estranheza, no presente texto, falar de passe e não, de final de análise. Ressalte-se, porém, que não
são poucas as referências a final de análise em Escritos.
Neste ponto, impõe-se precisar a diferença entre final de análise e passe. Para mim, a questão do passe
não reside apenas na conclusão da análise, mas, antes de tudo, tem por base o que o sujeito conclui da própria
experiência com o inconsciente. É uma tese muito discutida, no âmbito da orientação lacaniana, a de que o sujeito pode fazer um final de análise e não querer, não poder ou não saber transmiti-lo. Logo o passe consiste
numa questão de transmissão e, portanto, concerne ao enfoque do que permite a conclusão do tratamento. Nesse
contexto, importa salientar o que se transforma no seu modo de gozo, o que disso o sujeito sabe – no sentido de
apropriação de saber– e, sobretudo, o que disso ele apreende enquanto. Frisa-se, ainda, que, no curso da experiência, elementos de transmissão podem se colocar bem antes do fim – em outras palavras, em cada uma de suas
fases, inclusive já no início da análise. A meu ver, não há contradição alguma, nem no fato de haver momentos de
passe, sem se estar no término da análise, nem no de se chegar à conclusão desta, sem contudo poder transmitir
a experiência do final.
45

Certo final de análise em Escritos

Em consequência, comento um fragmento de Escritos que, a meu ver, explicita um dos aspectos essenciais do
que vem a ser a experiência resultante da mutação da análise e suas consequências sobre o final do tratamento.
Trata-se da passagem conclusiva de “Subversão do sujeito e dialética do desejo no inconsciente freudiano”, em
que se discutem duas modalidades distintas de estilo de vida, ambas concebidas como respostas extremas em
face do que se instala como vontade de castração do Outro. Assinalo que esses dois estilos equivalem a modos
de gozo diversos, que, por sua vez, sinalizam que, neste momento de seu ensino, o final de análise é concebido no
horizonte de uma confrontação do sujeito com essa vontade:
Para quem quer realmente confrontar-se com esse Outro, abre-se a via de experimentar não sua demanda,
mas sua vontade. Portanto, de se realizar como objeto, de se tornar a múmia de certa iniciação budista ou de
satisfazer a vontade de castração inscrita no Outro, o que leva ao supremo narcisismo da Causa perdida (essa é a
via da tragédia grega, reencontrada por Claudel num cristianismo desesperado.)5
Ao aproximar-se o final de análise, a própria crença no Outro se mostra menos consistente e, portanto, menos decisiva nas manifestações e estilos de vida do sujeito. O enfraquecimento dessa crença não implica, contudo,
que o Outro deixa de se fazer presente sob a forma de exigências e demandas, que, por sua vez, repercutem no
trabalho da pulsão. Por isso, não há como negligenciar o fato de que o Outro se torna fator essencial para situar
e localizar determinado modo de gozo. Há sempre uma espécie de situacionalidade fundamental do gozo, uma
relatividade do gozo no que concerne ao Outro. No desfecho da experiência, porém, para se definir um modo de
gozo em relação ao Outro, é necessário, ainda, estar separado deste. Para quem quer se distanciar dele, segundo
esclarece Lacan, impõe-se abrir a via de experimentar não a demanda do Outro, mas sua vontade de castração6.
Vê-se, então, que o Outro apresenta duas faces distintas: uma, a do Outro da demanda; a outra, a da vontade
de castração, que se exprime, nele, por meio do desejo. Ir além do circuito da demanda do Outro faz pressupor
que o sujeito se confronta com o que é a incidência singular dessa vontade de castração e a interpreta. No início
dos anos 1960, o que mantém um modo de gozo em sua singularidade própria, evitando descaminhos e desatinos,
é o que Lacan vislumbra como chance de o sujeito apreender seu laço particular com a vontade inscrita no Outro.
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Por estar o sujeito separado de suas demandas, a resposta que ele dá ao Outro desejante pode consistir em
levar às últimas consequências sua própria realização “como objeto”, ou, ainda, em adotar a saída da exaltação
do eu, denominada “supremo narcisismo da Causa perdida”. Nesses dois estilos de vida, esboçam-se, então, duas
vias de mutação do gozo: a que se faz por meio do objeto e a que ocorre pelo eu. Considerando-se a primeira
dessas soluções para a vontade de castração do Outro, que se presentifica na realização do sujeito como objeto,
pode-se tomar como exemplo o que Lacan mesmo designa “masoquismo objetal”. Trata-se, mais precisamente, da
mumificação que se prescreve na “iniciação budista”, que se localiza para além do narcisismo. Sabe-se que o se
realizar como objeto, que se consuma na ascese budista, busca ultrapassar o plano da imagem, para atingir um
status propriamente mumificado.
No polo oposto, Lacan aponta um segundo caminho, que também se constitui outro modo de gozo e se caracteriza pela devoção a uma “Causa perdida”, por ele concebida como um “supremo narcisismo”. Nesse caso, o termo
“narcisismo” adquire um sentido particular, visto que tal solução só se obtém mediante o sacrifício a que alguém se
submete em nome de uma crença em valores que já perderam a força anteriormente possuída. O mais paradoxal
e, ao mesmo tempo, o mais belo é, pois, que o sujeito se sacrifica por uma causa sem valor e sem significação na
sua época. No fundo, esse narcisismo da “Causa perdida” representa um ato extremado de destituição subjetiva.
Não é sem razão, portanto, que Lacan faz desta segunda via um traço marcante da modernidade característica
dos primórdios do século XX. O que se pode elucidar com base na obra de Paul Claudel, tendo-se em vista que
esse autor revaloriza e restaura a tragédia num tempo em que se assiste a uma nítida dissolução das condições
para a enunciação dessa forma de discurso.
Como se sabe, Sygne de Coûfontaine, a heroína da trilogia de Claudel, fora prometida em casamento a Georges de Coûfontaine, seu primo, com vistas a se preservar o domínio herdado de sua família aristocrata. Contudo
a jovem é obrigada, peremptoriamente, por pressão de seu padre confessor, a renunciar a esse compromisso e a
se casar com Toussaint Turelure, um homem rico e poderoso, que representa tudo o que a burguesia no poder, após
a Revolução Francesa, implica de desprezível, sórdido e egoísta. Sygne aceita tudo para salvar o Papa, então,
prisioneiro e refém dos poderes opressores da burguesia republicana emergente. Encarnação da Causa perdida
da aristocracia e do clero, contra tudo o que concerne ao mais íntimo de suas raízes, a jovem opta, pois, por se
tornar refém de si mesma. Assim, o desespero da heroína - e não seu desejo puro - é considerado fonte do discurso
trágico reencontrado nas expressões narrativas de Paul Claudel, autor cristão conservador que é.

O dândi e seu modo de gozo

Para aprofundar a resposta do sujeito à vontade de castração do Outro, recorro, agora, a um modo de
gozo, tipicamente masculino, em que o sujeito se cria, se inventa e se mostra sempre superior, ao impor sua singularidade, sem utilizar outros meios que não a elegância e a conversa. Trata-se do dândi, que se caracteriza pelo
uso exacerbado da estratégia do semblante, para dar expressão a seu modo de gozo. Sabe-se que o imaginário literário de autores como Brummel e Byron, passando por Baudelaire, consagra extrema importância a essa
figura7.
Miller imiscui-se na discussão sobre o modo de gozo do dândi, “sempre impecável, sem se curvar, superior a
tudo, impassível e impossível de ser surpreendido”8. Segundo ele, ser dândi implica assumir uma disciplina severa,
verdadeira ascese, que Baudelaire transforma em protótipo do heroísmo moderno, já que, no fundo, este se efetua na órbita da pura perda do que se constitui ideais prevalentes. Para o poeta, “desabusado e melancólico, o
dandismo seria a última expressão do heroísmo nas decadências”9. Trata-se, porém, de uma ascese vã em todos os
sentidos, pois esse culto da imagem expresso numa vaidade sem limites centra-se no nada. Nela, não há um Outro
que assegure a satisfação. Se não há esse Outro fiador, impõe-se, então, um modo de gozo centrado no “nada
que aparece exaltado pelo fútil, isto é, pela capacidade em retirar lucro da futilidade dos pequenos nadas”. A posição
do dândi repousa, em suma, sobre o respeito e o cuidado para com diversos pequenos nadas elevados ao valor
de Coisa10.
Assim fazendo, o dândi cunha sua posição subjetiva mediante uma sublimação perturbadora, tendo-se em
vista que, contrariamente à sublimação artística, seu produto, é intransmissível11. Chama-me a atenção que, nesse
caso, o transmissível se baseia em um produto intransmissível. Em contraposição ao que se verifica na obra de arte,
o produto do modo de gozo dândi não circula, porque é o próprio sujeito e seu corpo. A obra escrita, então, tor-
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na-se o revestimento elegante e requintado do corpo do sujeito - a exposição pública de seu corpo. É claro que o
dândi transita, circula e viaja, o que, na realidade, fez Byron, artista e poeta. O intuito de evocar, neste texto, a
figura do dândi centra-se, pois, essencialmente, no seu modo de gozo, que ilustra a sublimação do homem celibatário e individualista, uma sublimação estéril, nascida no começo do século XIX, que aponta algo dos sintomas do
masculino e busca fixar-se em tempos em que não mais existe o Outro para fazer a lei sobre o gozo.
Como estratégia particular para lidar com a vontade de castração do Outro, o dandismo configura-se uma
solução que almeja não deixar o gozo extraviar-se em todos os sentidos e direções, visto que o situa em função de
um Outro, que, embora inexistente, ambiciona, de algum modo, manter um lugar vazio. Ainda que se confunda com
uma espécie de aristocracia da imitação, é talvez uma das respostas mais inventivas que a modernidade produz
numa época em que Deus está morto. É um modo de gozo em que não se visa à alegria de Deus. Essa aristocracia da imitação traduz-se num sujeito que encarna o controle, a vigilância, numa perspectiva em que prevalece
o que Foucault designa “preocupação de si”. Essa ocupação excessiva com o “si mesmo” é levada a um limite tal,
que o único dever que se impõe é o de “não se deixar levar” pelas ofertas do Outro da civilização. Eis, portanto,
a maneira especial em que emerge a separação do Outro, porque o dândi recusa a submissão às demandas e
exigências do Outro12.
Entendem-se as razões por que o dandismo se revela uma solução para a vontade de castração inscrita no
Outro pelo fato de que tal condição se constitui um modo de satisfação em que a crença no Outro se mostra fortemente abalada. Ainda que reitere não mais acreditar no Outro, o dândi demonstra que o final de análise não
evita a vontade de castração nem, tampouco, prescinde dela. Apesar do descrédito no Outro, o dândi encontra
um meio de responder à vontade de castração presente no Outro a partir de uma solução no âmbito do gozo.
Por isso, pode-se incluir tal resposta entre as chamadas condutas de impassibilidade. Porém a impassibilidade
do dândi singulariza-se no plano da “ética do solteirão”, que, segundo Lacan, toma ao pé da letra a não relação
com o Outro13.
Concebo essa impassibilidade uma forma de ascese que se qualifica pelo desinvestimento, na medida em
que se trata de encontrar algum recurso para se desvencilhar do impossível de suportar e, dessa forma, colocar
em jogo o gozo como experiência de satisfação. O dândi torna-se, assim, uma saída que implica uma estratégia,
cujo objetivo é atingir o gozo do Um mediante uma separação em face das ofertas do Outro, separação que se
vale do corpo abastecido de uma elegância fabricada e requintada. A invenção do dândi, por mais que expresse
um modo de gozo que se insurge como solução para a vontade de castração do Outro, como signo de separação
das exigências deste, pode ser considerada um acesso à escala invertida do desejo- ou seja, um vislumbre do
passe ?

Estilo de vida e identificação ao sintoma

Obviamente, trata-se de uma conjectura que em Escritos há certos elementos que tornaram possível a proposição futura do passe propriamente dito. É sabido que, no período em que os textos de Escritos foram reunidos,
Lacan ainda não tinha em mãos o passe como dispositivo institucional de verificação do final de análise ou da
passagem de analisante a psicanalista. Não se pode negar, contudo, que algo da concepção do passe se antecipa nessa tentativa de dar conta da metamorfose resultante da análise no âmbito dos estilos de vida. Por meio
desses estilos modalizados seja pela realização do objeto, seja pela exaltação do eu, Lacan encontra um meio
para antecipar a tese de que a redução do gozo é uma contrapartida da separação e da queda do Outro. É
claro que não se pode confundir o estilo de vida dândi com o que vem a ser a redução expressa, mais tarde, pelo
que se constitui a identificação ao sintoma.
No entanto há algo da separação relativamente ao Outro presente nesses estilos de vida, algo que prenuncia a identificação ao sintoma e se revela uma extração do modo de gozo próprio a um sujeito. No término
da análise, o sintoma caracteriza-se como o real da pulsão - ou seja, externaliza sua face exilada do Outro - e,
então, resta ao sujeito identificar-se com esse caroço de gozo pulsional ininterpretável. Pode-se inferir que, no final
de “Subversão do sujeito”, Lacan começa a se dar conta de que, em certos estilos de vida, o sujeito deixa de fazer
da fixação ao gozo a causa de seu recurso ao Outro. O estilo de vida denota, pois, quanto, para a psicanálise,
inexiste o sujeito sem sintoma, já que a diferença entre os seres falantes reside no que se designa modo de gozo.
Isso quer dizer que a singularidade própria de um modo de gozo não assume, para o psicanalista, um valor pura-
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mente estético. Enfim, a identificação ao sintoma pressupõe não só isolar as fixações inerentes a um modo de gozo
e consentir com elas, mas também gerar, em função delas, um saber-fazer que, ainda assim, se mostra incauto em
face do real indecifrável do sintoma.
Revisão: Lenita Bentes

1 LACAN, J. Intervenção sobre a transferência. Escritos. Rio de Janeiro: Zahar, 1998, p. 223.
2 KRIS, Ernest. Psicologia do ego e interpretação na terapia psicanalítica. Falo, Revista Brasileira do Campo Freudiano: Salvador,
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4 LACAN, J. Lettres de l’EFP, Paris, 1973, n.15, p. 191.
5 LACAN, J. (1960) Subversão do sujeito e a dialética do desejo no inconsciente freudiano. Escritos. Rio de Janeiro: Zahar Editor
, 1998. p. 841. (Destaques meus)
6 LACAN, Op. cit., p. 841.
7 COBLENCE, F. Le dandysme –obligation d’incertitude. Paris: PUF, 1988. p. 9. O dândi caracteriza-se como árbitro da moda,
déspota do espírito, amante da beleza, que se configura, ele próprio, em obra, ponto de partida e ponto de chegada de um circuito
egoísta, genial e luminoso”.
8 MILLER, J.-A. (1994-95). Silet: os paradoxos da pulsão de Freud a Lacan. Rio de Janeiro: Zahar, 2005. p. 156.
9 BAUDELAIRE, C. Le peintre de la vie moderne. Oeuvres complétes. Paris: Gallimard-Plèiade, 1976, t. 2, p. 710-711.
10 MILLER, J.-A. Op. cit. p. 157.
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O sentido e o furo

A noção de Outro barrado, como significante da falta no tesouro dos significantes, formulado por primeira vez
em “Subversão do sujeito e dialética do desejo”, traria
consequências transcendentes em diversos aspectos da
conceitualização psicanalítica formulada por Jacques Lacan, em particular concernente ao tema da interpretação
em psicanálise.
Tomemos o seguinte parágrafo de “Subversão do sujeito e dialética do desejo” como ponto de referência para
o que queremos argumentar:
“Para que não seja vã nossa caçada, a nós, analistas,
convém reduzir tudo à função de corte no discurso, sendo o
mais forte aquele que serve de barra entre o significante
e o significado.” (...)
Paula Husni. EOL - AMP. Titulo: “De plantas, flores y otras hierbas”.
Fotografía. Invernadero Santa Teresa. Rocha. Uruguay.
“Esse corte da cadeia significante é único para verificar a estrutura do sujeito como descontinuidade no real. Se a linguística nos promove o significante, ao ver
nele o determinante do significado, a análise revela a verdade dessa relação, ao fazer dos furos do sentido os
determinantes de seu discurso.”1
Se pode apreciar aqui vários pontos que irão imprimir sua marca nas elaborações lacanianas, desembocando no que se chamou o mais último (ultimíssimo) ensino de Lacan.
Em primeiro lugar, se destaca nos parágrafos citados acima, a ênfase posta na função do corte exercida
sobre o discurso, na prática psicanalítica, em primeira instância para estabelecer a disjunção entre significante
e significado. O corte aparece como a única via que permitiria a verificação da estrutura do sujeito como uma
descontinuidade no campo do real; interessante formulação em primeiro lugar pela consideração ao sujeito como
algo não contínuo, mas ao contrário, correlativo à definição do sujeito dividido, cindido. Quem sabe o mais interessante do que afirma aqui em relação ao sujeito seja a expressão “no real”. O sujeito não está descrito ao
registro do real, no entanto ao defender sua descontinuidade, Lacan o aproxima, o conecta com o real. Já no
momento da escritura destes parágrafos se constata certo questionamento à linguística, centrada no significante,
contrastando com o discurso psicanalítico, que aponta mais aos furos do sentido como elemento determinante do
discurso do sujeito.
Desde muito cedo em seu ensino, Lacan nos transmite a ideia de que o sentido surge da concatenação significante. A articulação de um significante a outro gera sentido, enquanto que a noção de oco do furo aparece em
primeiro termo para assinalar um vazio em relação ao significante, ao registro do simbólico, tal como o deixa ver
a seguinte frase:
“Sem dúvida o cadáver é um significante, mas a tumba de Moisés está tão vazia para Freud como a de
Cristo para Hegel”.2
Prossegue Lacan em “Subversão do sujeito...”a apresentar ao significante do Outro barrado, S(A/), denotando um (-1) no conjunto dos significantes. Esta condição introduz no Outro simbólico o que o distingue: o furo. É
o que afirmará Lacan no Seminário “Le Sinthome”:
“O simbólico se distingue por especializar-se, se pode dizer, como furo”3.
No Seminário Le Sinthome, o furo é especialmente anexado ao simbólico, sem deixar de reconhecer ao mesmo tempo que “é graças à função do furo que a linguagem opera seu lugar sobre o real.”4
Jacques-Alain Miller em seu curso “O ultimíssimo Lacan” desenvolve a dupla: efeito de sentido-efeito do
furo a propósito da interpretação em psicanálise. E considera esta dupla como a insígnia do Seminário XXIV,
L’Une-Bévue. Ao final deste seminário Lacan deixa ver sua aspiração a dar lugar em psicanálise a outro modo de
interpretação, sustenta Miller5. Tal interpretação seria alcançada por meio de um significante novo, não ligado ao
sentido, mas sim ao furo, ao furo no sentido. O furo se apresenta como algo enigmático relacionado ao sentido,
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enquanto o efeito de sentido está ligado à palavra, permanecendo na fronteira entre o imaginário e o simbólico,
o furo de uma ordem diferente ao sentido, é o vazio no sentido e vem situar-se entre o simbólico e o real.
No Seminário XXIII, Le Sinthome, estabelece que a eficácia da linguagem se sustenta na função do furo no
6
real . Miller dirá, portanto, que a interpretação “se sustenta na função do furo.”7
Ao final do capítulo XI do ‘Ultimíssimo Lacan’, JAM cita Lacan no contexto do nó borromeano: “a interpretação seria uma sorte de forçamento no que um psicanalista pode vir a fazer soar outra coisa que o sentido.”8
Se poderia dizer que se trata de um parafrasear de Lacan do sustentado por ele mesmo vinte anos antes,
no parágrafo de “Subversão do sujeito...” que decidimos comentar.
Tradução: Maria Cristina Vignoli

Lacan,J. ‘Subversão do sujeito e dialética do desejo’, Escritos 1, México, Ed.Siglo XXI, 1971, p.313.
Ibid, p.330
Lacan,J. Le Seminaire, livre XXIII, Le Sinthome, Paris, Seuil, 2005, p.134.
Ibid,p.31
Miller,J-A, ‘El ultimisimo Lacan’, BsAs, Paidós, 2013,p.167
Lacan,J.Le Seminaire, livre XXIII, Le Sinthome, op.cit,p.31.
Miller, J-A, El ultimisimo Lacan, op.cit,p.172.
Ibid, p.180.
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A partir do umbral
Alejandra Eidelberg (EOL-AMP)

“Queremos, com o percurso de que estes
textos são os marcos e com o estilo que seu endereçamento impõe, levar o leitor a uma consequência em que ele precise colocar algo de si.”
(Lacan 1998: 11)
Assim conclui Lacan a “Abertura dessa
coletânea” redigida em 1966 para cumprir
a função de prólogo ou prefácio autoral a
seus Escritos.
O prólogo é um elemento paratextual
definido por Gerard Genette (2001) como
um umbral que oferece a possibilidade de
entrar em um livro ou de abandoná-lo. Zona
sem limite preciso entre o dentro e o fora se
constitui como lugar de uma estratégia pragmática para incidir sobre o leitor e sua leitura. Uma das fontes de Genette é Jorge Luis
Paula Husni. EOL- AMP. “De plantas, flores y otras hierbas”. Fotografía.
Borges (2007), quem supôs dar ao prólogo
Invernadero Santa Teresa. Rocha. Uruguay.
uma autonomia com a qual o distinguiu da mera introdução, emancipando-o como gênero discursivo capaz de
expandir a obra prologada.
Tal é o caso desta abertura lacaniana: uma escritura com ressonâncias de abertura musical, que se integra
aos Escritos, desde uma zona de borda capaz de se fazer centro e cuja particularidade é que nela o autor escreve sua própria leitura dos textos que escreveu e compilou. Trata-se, sem dúvida, de uma política de leitura que
não está aberta a todos os sentidos, como tampouco está a intervenção analítica na experiência de uma análise.
Esta é uma das razões pelas quais a abordagem dos textos lacanianos é uma das três pernas do tripé da formação de um analista.
Na citação escolhida, Lacan condensa vários dos pontos apresentados ao longo de sua abertura. Primeiramente, localiza seus escritos como marcos no percurso de seu ensino oral; resíduos ou detritos do mesmo, dirá
alguns anos mais tarde (1998). Em segundo lugar, resgata seu estilo, que não é o do homem Lacan (guiado por
Buffon), senão o daqueles a quem seus textos se dirigem: ao Outro de quem recebe sua mensagem em forma
invertida. Mas, como já passa do ano de 1966, um terceiro viés de leitura se impõe: do itinerário e da mensagem
de seus escritos, Lacan se desloca para uma consequência dos mesmos com a que quer comprometer o leitor e
que está relacionada com a topologia do laço. Nela, um significante se fecha sobre si mesmo, altera a cadeia e
bloqueia seu efeito de significação; tornado letra que se inscreve como marca no corpo, bordeia um furo no qual
o objeto a se produz em queda, como causa e sustentação do sujeito.
Este objeto é o que responde pelo estilo dos Escritos e, ainda que se eleve ao final de sua compilação, Lacan
o situa retroativamente no umbral desde que convoca o “novo leitor” – que ele mesmo foi – no final dos anos 60:
dupla localização temporal do objeto, no início e no final, que tem seu correlato na experiência analítica.

Um leitor que coloque algo de si.

O marco deste deslocamento já não é o da epopeia heroica, senão o de sua paródia irrisória. Este é o
ponto no qual Lacan quer conduzir o novo leitor de seus textos: a uma posição na qual deverá colocar algo seu,
deverá por algo de si que não dependa desse Outro – tesouro heroico de significantes – que tenha facilitado seu
romance familiar. Este Lacan barthesiano talvez aspire que seus Escritos não sejam meros textos legíveis, senão
escrevíveis; quer dizer, textos com os quais cada leitor funde sua escritura a cada vez, com seu próprio estilo de
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leitura, seguindo o exemplo lacaniano (sempre mais do lado do mock heroic), mas sem imitá-lo (1988a).
Lacan quer facilitar as coisas a quem deverá aprender a ler seus Escritos desta maneira desalfabestializada
(2003): maneira homóloga àquela com a que o analisante aprenderá a ler seu próprio inconsciente, sempre estruturado como uma linguagem, mas em meio ao qual pode irromper seu escrito (2009).
Sugere então começar com seu seminário sobre o conto de Edgar A. Poe “A carta roubada”, texto de 1956
que abre a sequência “a despeito de sua diacronia” (1998:10), em uma operação que também altera a cadeia
linear do tempo. Os Escritos começam assim, com um escrito que se refere ao escrito: posta em abismo donde
Lacan enuncia que a letra não é o significante, senão o que cai dele quando por sua pirueta acrobática de laço,
“perdeu sua significação” (1998a: 43) .
A este novo leitor tocará, por um lado, dar à carta em questão sua destinação, que não deve confundir-se
com seus endereçados; e por outro, deverá relacionar esta destinação com a verdade da mensagem de Poe que
Lacan afirma ter decifrado.

Ainda que significante, a carta tem um endereçado: o Outro a quem vai dirigida e de quem retorna sua
própria mensagem na forma invertida, com efeitos de significação. Mas sua destinação é outra, é tornar objeto
sem conteúdo, insignificante, dejeto amassado, litter, lixo. A sintaxe da combinatória simbólica que determina o
sujeito não é sem este objeto dejeto: a carta-letra que é mera marca, traço, escritura singular de um gozo sempre
irrisório com respeito ao que é impossível de nomear.
Segundo Lacan, esta destinação de escritura da letra é sinônimo de sua destinação de publixação2 , seguramente para que fique claro que não terá nenhum lugar no tesouro significante do Outro (rico em semblantes,
sentidos e saberes vários); muito pelo contrário: assinala sua imperfeição. Mas será lixo reciclável se sabe lê-lo
(Miller, 2015), assim como o núcleo duro do gozo do sintoma em sofrimento – que nenhuma palavra apazigua –
pode ter um destino sublimatório se souber lê-lo como letra.
Lacan, leitor de Poe, decifra que a verdade da mensagem deste homem de letras não tem nada a ver com a
mensagem escamoteada da epístola de sua ficção, senão com seu destino bizarro, singular, díspar, estranho, odd,
papel insignificante que faz peripécias prescindindo todo o tempo de seu conteúdo.
Poe pretende enganar seus leitores, assim como o Ministro os buscadores da epístola. Mas o primeiro fracassa com Lacan e o segundo, com Dupin. Em ambos os casos, o “truque”, segundo Lacan (1998a: 45) é fingir que
se finge. Quer dizer, usar a verdade para enganar, para mentir, mostrá-la para ocultá-la. Lacan se refere neste
ponto à conhecida história do encontro entre dois judeus, onde um disse ao outro (1998a: 22) “por que mentes
para mim, dizendo-me que vais a Cracóvia, para que eu creia que estás indo a Lemberg, quando, na realidade,
é a Cracóvia que vais?” Borges também se refere a ela, mas ainda dá uma chave possível para entender a arraigada tradição da psicanálise na Argentina, em seguida, considera que este diálogo tem a mesma lógica que
a dos jogadores de truco, tradicional jogo de naipes rio-platense. Disse Borges (2007a: 169): “Uma potenciação
do engano ocorre no truco esse jogador rabugento que atirou suas cartas sobre a mesa, pode esconder um bom
jogo (astúcia elementar) ou talvez esteja nos mentindo com a verdade para que desacreditemos nela (astúcia ao
quadrado).”
A ficção ao quadrado responde à capacidade simbólica do ser humano ligada à palavra, capaz de produzir um real que por sua vez escapa a todo cálculo e que a imbecilidade do realismo imaginário insiste em acomodar na medida de seu leito de Procusto, anulando todo paradoxo. É o que ocorre à polícia, que não pode ler
o que está oculto porque, estranhamente, está à vista, e ela só busca nos esconderijos habituais. O que poderia
ocorrer aos leitores que só confiam no sentido profundo e infinito dos textos, inclusive no do inconsciente, por ignorar que suas revelações só se dão na superfície e algumas delas, as mais fecundas, nos confins da linguagem, onde
o sentido encalha. Se procede como a polícia, o analista irremediavelmente se afasta das condições matemáticas
e poéticas imprescindíveis para ler no que se ouve da materialidade do significante.
Animar-se a afirmar que Poe finge que finge equivale a considerar a epístola a-temática de seu conto, não
como uma metáfora da letra, mas como a letra mesma; ou, sequer como uma mensagem, não de, mas sobre a carta-letra; mensagem que Poe não disse tal qual, mas que por isso mesmo o confessa “ainda mais rigoroso” (Lacan
2003a: 17). Poder-se-ia pensar inclusive que, para a leitura lacaniana, o conto não tem nenhuma importância

FEDERAÇÃO AMERICANA
DE PSICANÁLISE DA
ORIENTAÇÃO LACANIANA

Publicação FAPOL

52

O destino e a verdade da carta1 de Poe

VOLUME 3 - ABRIL 2017

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

por seu conteúdo ficcional. O que o interesse do analista lê é que Poe finge uma ficção para velar a verdade da
letra, para enganá-lo sobre esta verdade. Mas não o logra e Lacan bem que poderia interrogar Poe (sempre e
quando não for seu analisante): “porque me fala de uma carta que não tem mensagem para que eu acredite que
esta está oculta, se na realidade não tem mensagem? Está mentindo, Poe?”

Em 1966, Lacan foi, como se diz, leitor de seus próprios Escritos. Não estava só, acompanhavam-no vários
leitores. Mas na modalidade de leitura de um deles, Jacques-Alain Miller, encontrou a encarnação de algo novo
e nela apostou fortemente, com a intenção de expandi-la.
Ele tinha, sem dúvida, seus motivos e vários deles os deduziu e explicou o próprio Miller (1996) na ocasião
de uma celebração anterior, para os 30 anos da publicação dos Escritos. Tentava assim responder-se como foi que
Lacan o confiou a confecção de seu sumário razoável ao jovem de 22 anos que ele era na época. Alguns destes
motivos podem relacionar-se com certas questões desenvolvidas no presente trabalho.
Primeiramente, Miller descarta – não sem ironia – que tenha havido alguma relação de parentesco que
guiaria Lacan, pois ainda não era seu sogro; ele nem sequer havia pedido a mão de sua filha Judith. Conclusão:
não se tratou de um assunto de família, contrariamente ao que alguns, seguramente, podiam e queriam pensar.
A libido em jogo não era a família, era inerente à transmissão de um ensino por parte de Lacan e ao que
Miller punha de si diante dela: um plus. Mas este plus não era o do esforço voluntário e entristecido que outros
padeciam face ao estilo do mestre, ao contrário, era um fecundo plus de gozo; Lacan pôde dar-se conta, disse
Miller, como ele gozava de seus Escritos.
Em seguida ele agrega outro detalhe que, contudo, deve ser lido em todo seu peso. Foi ele quem sugeriu
que o seminário sobre o conto de Poe fora o primeiro texto da sequência, o Um dos escritos, como destaca Jorge
Bekerman (1999). Trata-se de um detalhe de peso por duas razões. Em primeiro lugar, porque, com esta sugestão
que Lacan aceitou, fica alterada e estranha a cronologia esperada e familiar dos Escritos. Sua intervenção leitora
é borgeana, menardista, para maior precisão (2007b), pois introduz um anacronismo deliberado que tem efeitos
de reescritura: o mesmo texto, mas outro. O seminário sobre a carta, localizado no início da série, não é o mesmo
que o seminário sobre a carta que poderia ter ficado prolixamente localizado depois dos primeiros textos dos
anos 50. Em segundo lugar, esta sugestão de troca de ordem também tem peso porque se trata de uma operação
com a que Miller decide o destino de um escrito: o de iniciar uma série. Este gesto paratextual se duplica nos anos
70, quando disse em seu prólogo nos Outros Escritos: “[...] por muitas razões, ‘Lituraterra’ pareceu-nos predestinado3 a ocupar aqui o lugar concedido nos Escritos ao ‘Seminário sobre A carta roubada’” (Miller 2003b: 13)
Em duas oportunidades, pelo menos, a nova leitura milleriana assinala o destino de causa da prática dos
textos nos quais o tema da letra e o escrito têm relevância. “Por muitas razões”, disse Miller sobre sua decisão com
“Lituraterra”, mas não as expõe: ele também deixa opacidades ao elucidar. Apesar de sua vocação pela transparência “uma condenação de destino a ser claro” para complementar a suposta obscuridade de Lacan (2003)
- nem sempre consegue, ou não totalmente.
Talvez a melhor definição da intervenção milleriana sobre o ensino de Lacan possa ser dada pelo poeta
Fernando Pessoa (2006:381), quando sustenta que “a arte que dá ao obscuro uma expressão lúcida não a torna
clara, e sim torna clara a obscuridade”. Sempre estranha esta familiaridade entre os opostos de um oxímoron.
Tradução: Leonardo Scofield
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2 Poubelication traduzido para o português como publixação é o trocadilho formado pelos termos poubelle (lata de lixo, lixeira) e publication
(pllblicação).
3 Sublinhado pelo autor.
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