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EDITORIAL

Caros leitores!
Com muito gosto apresento a vocês o quarto número da
REVISTA LACAN XXI!
Esse número me alegra de forma especial porque nele vocês
poderão encontrar notícias do que ocorreu em Buenos Aires há
pouco mais de um mês, e também, textos que nos preparam para
o XI Congresso da AMP, que ocorrerá em abril de 2018, em Barcelona.
Começamos com um texto de Anna Aromí e Xavier Esqué.
Eles nos apresentam um panorama atualizado do tema do
nosso Congresso: “Cada vez mais o campo do ordinário cresce e a
exigência diagnóstica muda de acento”. Abordam essa exigência
apontando para a necessidade de que nos perguntemos como cada
um, na clínica, se vira com o real. Eles se interrogam: “Então,
todos ordinários até que não se demonstre o contrário? E como
demonstrar o contrário?”
Dão consequências a essas perguntas afirmando que é preciso demonstrar a neurose, que o Nome-do-Pai é a espinha dorsal
de toda neurose.
E mais ainda, que em uma psicose ordinária, ao contrário,
“Pode-se captar o esforço singular do sujeito para fabricar ou
sustentar a função de amarração de um sintoma para defender-se
do real. E que o faz sozinho, com o sintoma, porém sem o pai.”
Acrescentam que o Congresso de Barcelona coloca à prova
um Che vuoi analítico porque faz surgir os impasses dos analistas
Lisa Erbin. EOL- AMP .Técnica Mixta. Óleo e colagem
na clínica que praticam.
Em seguida, duas referências orientadoras sobre o tema das psicoses ordinárias. Uma entrevista de Eric
Laurent, publicada na Revista Virtuália número 16, e um texto inédito de Graciela Brodsky.
Graciela retoma os vinte anos de estudos sobre o tema no Campo Freudiano localizando três datas:
1998 – A convenção de Antibes escande o terceiro tempo de uma série que se abriu em 1996. Destaco a
pergunta: se tratou do uso pragmático de uma expressão da língua comum para nomear um campo de fenômenos
próprios de uma clínica que não se deixava tomar completamente?
2008 – Jacques-Alain Miller convida a todos para dar o seu sentido e sua definição da psicose ordinária,
numa aposta de que essa expressão pudesse provocar um eco na clínica. Graciela avança com uma conclusão
decisiva: “A psicose ordinária não é o nome lacaniano do ‘borderline’, não é uma entidade intermediária entre
a neurose e a psicose.”
2018 – “[...] a psicose ordinária seria uma manifestação clínica do declínio do Nome- do-Pai e da foraclusão generalizada.”
Na entrevista de Laurent podemos retomar pontos fundamentais a partir dos quais a pesquisa do tema se
desenrolou. Ele diz: “A relação com a língua é desencarnada, com efeito. É uma variante do ‘a céu aberto’...
Não há mais proteção. Não há mais as coberturas, não há mais as seguranças que dava o fato de que as palavras
querem dizer uma coisa, porque em última instância o pai o disse.”
Para quem leu uma boa oportunidade de retomá-la. Para os que não a conhecem, uma leitura necessária!
A FAPOL elegeu o Observatório “A violência e as mulheres na América Latina” para nos fornecer o panorama do trabalho fecundo que ocorre nos Observatórios, dando ênfase ao tema do XI Congresso da AMP. Três
belíssimos textos!
Ondina Machado, no texto, “As loucuras violentas e o feminino”, nos diz que “Para a psicanálise a violênFEDERAÇÃO AMERICANA
DE PSICANÁLISE DE
ORIENTAÇÃO LACANIANA
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cia que envolve mulheres não pode ser reduzida à chamada violência de gênero”... “Para abordar as loucuras
violentas e o feminino vamos discutir alguns aspectos teóricos e uma ilustração na qual é uma mulher a responsável pelo ato violento dirigido ao feminino que a assombra. Aborda a “junção mais íntima do sentimento de vida
do sujeito” através de um caso: A Fera da Penha
Beatriz García Moreno, com o texto “Beleza feminina: paixões e violências...”, diz que “a beleza relacionada com o feminino pode converter-se em um ideal que incita não só desejo, mas também a violência...”. Os
casos de rostos queimados com ácido na Índia, Paquistão e na Colômbia, e a construção de dispositivos frente a
essa violência, são apresentados.
O texto investigativo de Jorge Chamorro nos conduz a meandros da diferença entre ideologia e lógica, coloca a vítima em questão por sua posição de sujeito: “[...] a categoria ‘vítima’, desresponsabiliza a mulher e a coloca como ‘reivindicadora’, que é o nome do apagamento do feminino”. A proposta psicanalítica de que “Escutar
cada sujeito sem preconceitos permitirá ao psicanalista separar a mulher e o homem dos universais, separar o
ato do ser, interrogar os sintomas que produzem os dispositivos de proteção da vítima” nos orienta nesse trabalho.
Podemos conferir tudo isso com um caso interessante!
Breves notícias das reuniões das Redes da FAPOL também poderão ser lidas aqui.
IUFI
Gastón Cottino nos apresenta o tema da reunião: “Aportes à formação e à pesquisa na Universidade desde
a Orientação Lacaniana”.
Na primeira mesa: “O ensino da psicanálise na Universidade”, na segunda: “Pesquisa em psicanálise na
Universidade”. Algumas diretrizes foram traçadas a partir dessa reunião.
María Victoria Clavijo enfatiza os trabalhos dos Cartéis, dispositivo utilizado para inserir esse trabalho no
seio das Escolas, com algumas questões levantadas: “Como é possível introduzir o analítico na prática universitária?”, “É possível conceber estas propriedades(do analista) para o professor(na Universidade)?” . “O que faz
um psicanalista na universidade?”
RPA
O slogan “Tudo por fazer”, esclarece a posição tomada pelos responsáveis por essa rede. O texto de Ricardo
Seldes esclarece do que se trata esse trabalho recém iniciado, mas que promete frutos importantes para a FAPOL:
“intercâmbios de experiências de psicanálise aplicada, tanto clínicas como nas áreas da educação e da justiça,
onde se exerce a prática”. Os praticantes querem dar razões aos seus atos.
A primeira proposta é de caráter epistêmico e propõem a Revista Territorios Lacanianos – Territórios Lacanianos, “um nome bilíngue que inclui uma banda de Moebius.”
RUA
Lúcia Grossi apresenta as duas mesas de trabalho que ocorreram: “O ensino da psicanálise na Universidade” e “Adolescência: entre família e sociedade”. Confiram os resultados das discussões!
O ponto alto dessa Rede, que já funciona há mais tempo na FAPOL, foi o lançamento da Revista Cythère?
Os presidentes das três Escolas da América Latina nos brindam com “um saldo de saber” como ressonâncias
do VIII ENAPOL.
Para Clara Maria Holguin, o ENAPOL “É produto de uma família inédita que faz nó”. Gustavo Stiglitz nos
diz que “o campo freudiano tem ares de família, de uma família bem ativa”, e Fernando Coutinho nos acrescenta
que “desde uma nova leitura dos “Complexos familiares” até à do seu ultimíssimo ensino (de Lacan), a família
foi abordada por colegas que como sabemos se situam nos mais diversos momentos de suas formações de analistas, sendo essa, aliás, a grande originalidade desse megaevento”.
Por fim, DianaWolodarsky e Heloisa Prado Rodrigues da Silva Telles nos apresentam seus comentários
sobre os Escritos e Outros Escritos de Jacques Lacan. Imperdíveis, confiram!!!!!
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O campo ordinário

Nicolas Bertora. Mestrado ICdeBA-Unsam. Técnica: desenho.

A psicose extraordinária está cada vez mais rara nos consultórios dos analistas. É fato. A neurose comprovando-se para si mesma também já não é tão frequente como era. Pouco a pouco, o campo do ordinário vai crescendo e a exigência diagnóstica também muda de tom.

O elemento diferenciador

Em uma época, para localizar-se na clínica, os psicanalistas buscavam o pai em cada novo paciente: se tinha
tido ou não, se tinha operado e, se sim, com quais efeitos. O elemento diferenciador entre neurose e psicose era
buscado no pai.
Com o Nome-do-Pai, Lacan realiza uma separação com o pai da realidade, ou seja, com a novela edípica.
O assunto se complexifica com a pluralização dos Nomes-do-Pai e, com as psicoses ordinárias, estamos vendo se
renovarem, na clínica e no discurso, as perguntas sobre o desencadeamento.
Até pareceria que o elemento diferenciador para nos orientar se deslocou do pai para o desencadeamento.
O desencadeamento, entendido como localizador de uma irrupção do real, não apresenta problemas nas psicoses
francas – por isso, elas são francas –, mas há todo um debate em relação às psicoses ordinárias, para as quais se
cunharam os termos neodesencadeamento, desligamento, desconexão, etc.
A questão gira em torno de as psicoses ordinárias serem psicoses que já desencadearam tempos atrás, por
exemplo, na infância, ou que ainda não desencadearam ou que não seriam desencadeáveis – e, nesse caso, quais
seriam os elementos que as diferenciariam das neuroses.
Na clínica analítica, o elemento diferenciador das estruturas não se encontra diretamente. Ele não se localiza
senão através de suas consequências. É deduzido por seus efeitos, enquanto a clínica é aquilo que vem no lugar
dessa falta: a clínica do caso a caso.
Na clínica do caso a caso, tal como a entendemos orientada pelo real, o gozo não pode ser diferenciado
claramente, é um contínuo. Por isso, hoje, a clínica consiste em localizar precisamente como cada um se arranja
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com o real, como cada um se amarra, se desamarra e se reamarra. Trata-se daquilo que, hoje, consideramos diferenciadores de como cada um se amarra. O elemento diferenciador entre os falasseres é o sinthoma.

A igualdade clínica fundamental

Extra					
campo ordinário				
psicoses francas						

Extra
neuroses comprovadas

O que essa curva expressa é que não apenas a psicose desencadeada rareia nos consultórios. Isso também
acontece com a neurose em sua apresentação mais clássica. A neurose parece ter se ordinarizado seguramente
pelas mesmas razões que a psicose, ou seja, como consequência do discurso da ciência e efeito de uma medicalização generalizada.
Então, todos ordinários até que se prove em contrário? E como provar em contrário?
É por isso que é preciso comprovar uma neurose. Que a neurose não possa ser um “semblante compensatório” quer dizer que, como a psicose ordinária, tampouco ela deveria ser um buraco sem fundo onde colocar
casos duvidosos ou imprecisos. As dúvidas devem ser expostas e resolvidas, as imprecisões têm que ser definidas.
Comprovar quer dizer isso.
A neurose é algo construído e preciso, diz Miller, que tem estabilidade e constância4. É importante ressaltar
aqui o termo construído, porque remete à infância como tempo de construção de uma resposta para a existência,
para o real de uma existência sexuada. A neurose infantil é o tempo de tecer uma resposta com o pai para o enigma
do real. Para o real do sexo que, na neurose, se localiza, primeiro, na pergunta sobre o Desejo da Mãe e, depois,
no enigma do Outro sexo.
Comprovar uma neurose quer dizer demonstrar que o grampo entre os registros inclui o elemento paterno,
mas não de qualquer maneira, senão daquela forma precisa que Lacan chamou de Nome-do-Pai. É ao redor desse
1 MILLER, Jacques-Alain.La psicosis ordinaria. Buenos Aires: ICBA – Paidós, 2004.
2 MILLER, Jacques-Alain. “O inconsciente e o corpo falante”. In: Scilicet. O Corpo Falante. Sobre o inconsciente no século XXI. São Paulo:
EBP, 2016, p. 31.
3 Nesse ponto, encontramos inspiração na argumentação de Yves Vanderveken no texto “Hacia una generalización de la clínica

de los signos discretos”, Revista Mental nº 35, Paris, 2017.

4 MILLER, Jacques-Alain. “O efeito de retorno à psicose ordinária”. In: BATISTA, Maria do Carmo Dias; LAIA, Sérgio (Org.). A Psicose
Ordinária. A Convenção de Antibes. Belo Horizonte: Scriptum Livros, 2012, p. 417.
FEDERAÇÃO AMERICANA
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A verdade das coisas humanas, diz Jacques-Alain Miller, é a curva de Gauss1. Nessa perspectiva, existe uma
“igualdade clínica fundamental”2 entre os falasseres.
Se tomamos o binômio neurose/psicose não como uma oposição, mas como uma curva de Gauss3, ele deixa
de ser um binômio para, então, passar a se representar como um continuum em que o extraordinário se situa nos
extremos e o campo ordinário se expande ocupando a parte central.
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ponto que se organiza sua estabilidade e sua constância. O Nome-do-Pai sustenta o grampo do sintoma, que é a
espinha dorsal de toda neurose.
Salvador Dalí é, ao revés, um caso paradigmático nisso. Não se pode dizer que, para Dalí, seu pai não tenha
contado em nada. Contou e muito, como ele mesmo não deixou de constatar em seus escritos. Contudo, ele não
contou com um pai no qual se apoiar para responder a sua existência como ser sexuado, ou seja, para responder à
presença do sexo como alteridade absoluta do gozo. Para Salvador, desde muito jovem, ficou claro que, na relação
com o gozo, teria que se arranjar sem seu pai. Sua invenção genial foi construir-se uma vida e uma obra para se
converter no salvador da pintura.

Comprovar não é o mesmo que classificar. Há um passo, que é um passo de exigência analítica.
Miller propõe que são necessários pelo menos três critérios para comprovar uma neurose: encontrar provas
da relação do sujeito com a castração, encontrar uma diferença nítida entre Eu e Isso, e encontrar um supereu
claramente diferenciado5. Vamos por partes.
– É preciso buscar as provas da castração não no campo do próprio sujeito, mas no campo do Outro. É ali
que a castração pode ser comprovada.
Se seguimos com o caso de Dalí, fica evidente a ausência de qualquer registro da falta. Nada era impossível
para ele. É certo que ele reescreveu sua vida para ajustá-la conforme lhe fosse conveniente, como certamente cada
um faz, mas, no seu caso, não há registro da perda, registro no sentido de que uma perda causasse efeitos. Por
exemplo, não há registro de nenhum luto pela morte de sua mãe. Tampouco há ciúmes diante do nascimento de
sua irmã. A diferença está estabelecida, mas se trata de uma diferença baseada na imagem de um Outro enquanto
completo. O Outro não está castrado.
– É preciso buscar as provas de uma diferenciação nítida entre Eu e Isso na relação entre significante e pulsão, entre Outro e objeto. Aqui, o elemento diferencial remete à questão sobre onde o sujeito situa seu objeto: no
campo do Outro ou em seu próprio bolso.
Em Dalí, há uma prova irrefutável da confusão de ambos os campos na sua relação com a escritura: a metonímia, que encontramos em muitos de seus textos, é testemunho dessa não separação entre linguagem e pulsão.
Dalí não se faz perguntas: ele tem todas as respostas.
– É preciso buscar as provas da existência de um supereu claramente diferenciado, porque elas indicam a
inscrição da Lei. O supereu é um resto do Édipo, é um índice da incidência paterna e é aquilo que localiza o gozo
no sujeito. O imperativo superegóico “Goza!” é um índice de que o gozo não se encontra no campo do Outro,
mas no próprio corpo.
Sabe-se que o gozo do corpo não deixou de ser problemático para Dalí e que um dos modos de tratá-lo foi
com Gala. Mesmo assim, a localização mais nítida da ausência do supereu encontramos na nenhuma presença da
culpa. Em seu lugar, encontramos a ironia, que não falta em cada uma de suas intervenções e escritos.

Reconhecer a psicose ordinária

Há uma continuidade de gozo sobre a qual se apoia a igualdade clínica fundamental entre os falasseres,
representada pela curva de Gauss, mas também há uma descontinuidade entre neurose e psicose que responde a
uma necessidade não apenas diagnóstica senão de comprovação.
Para o Lacan da “De uma questão preliminar”, o desencadeamento rubrica a estrutura da psicose no sujeito. Ali já se manifestaram a desconexão do Outro e a regressão tópica ao estádio do espelho. Na psicose franca,
entendida como o outro extremo da curva, o desencadeamento é a comprovação a céu aberto de um real desamarrado.
Porém, a clínica deduzida do último Lacan, na qual o Outro está perfurado pelo real, torna-se irônica. A
metáfora paterna já não se distingue tanto daquela delirante.
Se todo mundo delira é porque falar é delirar sobre o real. Falar é inventar uma maneira de envolver o real
com a linguagem. Falar do pai, como falam os neuróticos em análise, é um delírio como outro qualquer, como
5 MILLER, Jacques-Alain. “O efeito de retorno à psicose ordinária”. In: BATISTA, Maria do Carmo Dias; LAIA, Sérgio (Org.). A Psicose
Ordinária. A Convenção de Antibes. Belo Horizonte: Scriptum Livros, 2012, p. 417.
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Dalí falava de Guilherme Tell ou de suas próprias deposições.
Se o fato de delirar não é privativo de uma estrutura, já que faz parte do aparelho da palavra, como reconhecer uma psicose ordinária?
Na neurose, o sintoma trabalha sozinho. Cumpre sua função de enodamento sem que o sujeito necessariamente tenha que se esforçar. Em uma psicose ordinária, no entanto, pode-se captar o esforço singular do sujeito
para fabricar-se ou sustentar a função de amarração de um sintoma para defender-se do real. E ele faz isso sozinho, com o sintoma, mas sem o pai.
A psicose ordinária redunda, então, em um localizador do sinthoma como tratamento do real.
Na neurose, esse real se desvela – e, na melhor das hipóteses, se comprova – no passe. Ou seja, um real
como produto de uma análise. A análise é um processo que conduz a uma desamarração dos elementos através
dos quais o real se encontra circunscrito: o sintoma, a fantasia, o pai... E, definitivamente, a linguagem. Uma
análise é fazer a experiência de captar “o que falar quer dizer” de forma radical. Nesse sentido, um fim de análise
tem algo de desencadeamento.
Seja como for, parece não haver sombra de dúvida de que a psicose ordinária não é só um revelador, um
localizador do sinthoma como grampo dos nós sem o auxílio do pai. Ela também se mostra como um localizador
do desejo do analista.
Por isso, necessitamos atualizar as referências ao desencadeamento para retirá-lo da clínica psiquiátrica em
que Freud e Lacan o encontraram. Faz falta afinar suas manifestações e seus contornos, porque o valor do desencadeamento para a psicanálise é sua operatividade clínica em relação com o real.
O Congresso de Barcelona põe à prova um Che vuoi analítico na medida em que faz surgir os impasses dos
próprios analistas na clínica que praticam.
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A psicose ordinária 1

Transcrição de uma entrevista realizada por Jacques Munier a Eric Laurent.
J. Munier, um interlocutor informado e advertido da encruzilhada em que se encontra a psicanálise diante da reconfiguração
atual do campo clínico, permite a E. Laurent expor as linhas de força que estruturam o referido campo e, a partir daí delinear com clareza os desafios com os quais
deve se confrontar a psicanálise. Um tom
reflexivo e com conhecimento do caminho
percorrido pela psicanálise no século passado em pontos cruciais da clínica com a
psicose, acompanha a análise de E. Laurent
dos efeitos na clínica do declínio da autoridade e o que pode esperar da psicanálise
sujeitos que não contam com os recursos do
Nome-do-Pai para dar um sentido a sua
G.A. EOL- AMP. “A céu aberto” . Fotografia
experiência subjetiva. Enfatizando os que
se localizariam a partir da psicose ordinária, com suas pequenas extravagâncias e invenções singulares. Por outro
lado, suas ideias, por exemplo, sobre o lugar do avanço no conhecimento biológico e na química do medicamento, assim como sobre a relação da teoria psicanalítica com categorias de pragmática da linguagem, podem servir
de orientação para trabalhar sobre esses temas, já que incidem de diversos modos na prática hoje.
(Jacques Munier começa a transmissão lendo ao público umas palavras proferidas por Jacques Lacan em
maio de 1976)
“Precisamente é na leitura de Freud que fica atualmente suspensa a questão de saber se a psicanálise é uma
ciência, ou sejamos modestos, pode oferecer para a ciência uma contribuição ou melhor, se sua práxis não tem
nenhum dos privilégios do rigor do qual se orgulha para pretender elevar a nota ruim do empirismo que sempre
desconsiderou os dados como os resultados das psicoterapias, para justificar também o pesado aparato que emprega, apesar de algumas vezes, e por sua própria confissão de desempenho mensurável”.
Jacques Munier: É então sob o signo do empirismo e da clínica que vamos a recorrer aos novos campos
abertos pela psicanálise ou ainda mais a evolução da prática analítica e da teoria, nos domínios mais tradicionais
como na psicose. Se trata por esta via de chegar a uma visão de conjunto da investigação clínica em psicanálise,
a fim de ver aparecer o que surge do consultório do analista neste tempos transtornados, e que fala muito sobre
o sobre estado atual da nossa sociedade. Você trabalhou sobre o tema da psicose a partir do texto canônico de
Freud nas Cinco psicanálises consagrado as “Memórias del Presidente Schreber” e a sua grave psicose paranóica.
Depois houve um longo caminho percorrido pelos psicanalistas, particularmente nos anos 50.
Eric Laurent: Este texto que você elegeu define nosso tempo . O campo das psicoterapias é com efeito
percorrido e renovado por uma nova tensão entre os defensores do mensurável e aqueles que criticam o aparato
conceitual da psicanálise e tentam demonstrar que este aparato conceitual não se sustenta, diante da medicina
baseada em provas de extensas séries estatísticas. No entanto, o campo da psicose ordinária se justifica pela
abordagem qualitativa que a psicanálise pode fazer, já que não é objetivável em comportamentos avaliáveis e
mensuráveis, e que dificilmente se integra nas séries estatísticas.
É interessante observar o caminho percorrido pela psicanálise a partir da segunda guerra mundial. No
movimento psicanalítico a situação era estranha. Em suas últimas obras (1939), Freud advertia aos psicanalistas
contra um entusiasmo terapêutico a propósito da psicose e lhes aconselhava a se concentrarem no núcleo da
prática das chamadas neuroses. No mesmo momento, na Inglaterra, uma psicanalista originária de Europa central,
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Melanie Klein desenvolvia com força a possibilidade de abordar e de tratar as psicoses, não somente a de criança
com a qual ela desenvolvia uma técnica particular aumentando a esperança de prevenção, mas também nas de
adultos. Formava também alunos como Wilfried Bion, por exemplo, que adaptava para o adulto um novo modo
de tratamento das psicoses. Tudo isto criou uma atmosfera muito efervescente nos anos depois da guerra, com
uma grande abundância dos métodos propostos, ou melhor, do desenvolvimento dos aparatos necessários para a
psicanálise para poder captar a originalidade do fenômeno psicótico.
Estamos aí antes do encontro dos neurolépticos, dos quais podemos dizer que é um pouco obra do acaso, antes da introdução de drogas no tratamento da psicose. Sabe-se que, por extensão das aplicações de um anestésico,
a clorpromazina, ia se ter o primeiro modelo de psicotrópico generalizado. É verdade que, a partir dos anos 60,
a prescrição de medicamentos permitiu manter o diálogo com sujeitos psicóticos muito mais do que era possível
anteriormente.
Jacques Munier: Tradicionalmente, a psicanálise recomendava não escutar muito o psicótico e fazer falar
o neurótico.
A psicanálise aconselhava não se deixar levar pelo delírio. O primeiro tratamento psicanalítico de um caso
de psicose extraordinária foi historicamente realizado por Jung. Ele encontrou muito cedo, em 1911, um psiquiatra psicótico que tratou. No princípio fascinado com o desempenho do tratamento, que se esgota rapidamente
termina escrevendo para Freud: “Eu não posso mais detê-lo”. Já não tem mais o poder de colocar um limite para
a produção hiperbólica imposta ao paciente.
Jacques Munier: A própria concepção de psicose evoluiu bastante. Tradicionalmente, este termo refere-se
a graves condições psíquicas, como paranóia, delírio paranóico, bouffées delirantes e esquizofrenia
Éric Laurent: São doenças muito graves. Vemos neste âmbito uma grande expansão da prática psicanalítica, das consultas psiquiátricas e da clínica na cidade. As pessoas, eventualmente, vão ver o psiquiatra depois
de falar sobre os sentimentos que experimentam com o clínico. A noção de depressão encontrou grande sucesso.
O senso comum do termo depressão tornou-se parte da linguagem de hoje. Agora é uma espécie de continuum
que vai de uma grande tristeza a depressão severa, melancolia, etc. Um novo acento é colocado na bipolaridade,
denominado maníaco ou melancólico, ou ambos ao mesmo tempo. Então, também encontramos uma espécie de
continuum ao lado da psicose. Não há psicose extraordinária como na clínica psiquiátrica clássica, que se destacou antes da entrada do medicamento; há também todo tipo de fenômenos nesse continuum. Na sua prática, os
psicanalistas vêem mais pessoas que estão mais do lado da psicose ordinária. Então, entre a neurose clássica,
de um lado, e a psicose extraordinária, de outro, encontramos fenômenos cruzados, mistos que não são facilmente classificáveis. Existe um campo da clínica que deve ser explorado qualitativamente. Mas, é preciso fazer
distinção entre neurose e psicose, como dois pólos completamente fundamentais.
Jacques Munier: É um fenômeno ligado ao estado atual de nossas sociedades ou à sua evolução? É um
interesse progressivo dos psicanalistas por este campo, é uma pesquisa que abriu perspectivas, ou ambas, ao
mesmo tempo?
Éric Laurent: Os psicanalistas não deixaram de manter um programa de pesquisa.
Jacques Munier: O próprio Lacan, em 1958, dirigiu um seminário sobre os psicóticos.
Éric Laurent: Lacan não abandonou a apresentação de pacientes com os quais ele formou gerações de psicanalistas na disciplina da entrevista com o sujeito psicótico.
Jacques Munier: Com a questão da interpretação...
Éric Laurent: Sim, e a questão de como se aproximar da singularidade do sujeito que se entrevistava.
Como ajudar este sujeito, como nesta entrevista, obter efeitos sobre a construção em andamento, seu eventual
delírio, ou como afastá-lo de uma passagem ao ato, e intervir da melhor maneira? Após o seminário do qual você
falou, Lacan produziu seu escrito intitulado “De uma questão preliminar a todo tratamento possível da psicose”.
Depois disso, ele não parou de buscar compreender o inconsciente mais além de sua estrutura e a disposição que
recebe na neurose. O programa de trabalho de Lacan consistiu então em fazer um inconsciente a partir do campo
da psicose, que é um campo mais amplo.
Jacques Munier: Interpretar a psicose, é ter um olhar sobre o inconsciente a céu aberto…
Eric Laurent: Sim, é um inconsciente cujo céu não está coberto pelo que Freud chamou de o complexo de
Édipo. O essencial já não é a tragédia de Sófocles, onde o menino quer matar seu pai para ter sua mãe pra ele sozinho e dormir com ela... É, além disso. O complexo de Édipo responde mais à pergunta que o filósofo colocou para
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a sua irmã em análise com Freud: “Quando Freud sabe que ele deve parar? Por que ele para na questão do pai? “
Wittgenstein se interrogava sobre a interpretação na linguagem. E mais que isso, o complexo de Édipo.
Na neurose, há um ponto que é nec plus ultra: não se vai mais longe. Isto quer dizer que existe um personagem
central que define a vida psíquica, o drama psíquico de cada um. É o pai, suas falhas, seus limites, tudo o que ele
tem para censurar.
Jacques Munier: O Nome-do-Pai?
Éric Laurent: Sim, este Nome-do-Pai faz um ponto de amarração, um ponto de capitón, diz Lacan. Mas
é precisamente esse ponto que não existe na psicose. Então, como é que isso para? Como funciona a certeza que
existe na psicose? É assim que se faz a passagem da psicose extraordinária para a psicose ordinária.
Jacques-Alain Miller apresentou o termo “psicose ordinária” há dez anos. Esta proposição mantém o termo
de psicose que data do século XIX, que a psiquiatria de hoje questiona. Mas esse termo, nós preservamos porque é
o legado da clínica psiquiátrica clássica, a de antes da medicação, aquela cujos praticantes - os alunos, e também
os professores – se interessavam pelos ditos do sujeito.
Jacques Munier: Se prestava uma atenção cuidadosa, se fazia interpretação....
Éric Laurent: Claro, se escutava para poder se orientar. Se pretendia alcançar certo real da doença, com
base nas palavras do paciente, enquanto a psiquiatria atual se dedica a uma investigação biológica que permita a
separação das afecções. É por esse outro viés que se busca hoje o real em jogo, que por outro lado, até o momento
não se tem encontrado.
Jacques Munier: Se fala então de “Psicose compensada”, “psicose suplementada”, “desencadeada” ou
“medicada”, ou ainda de “psicose em terapia”, “psicose em análise” ou de “psicose sinthomatizada “... Encontrei
esta lista de termos técnicos no livro A Psicose Ordinária. A convenção de Antibes, publicado em 1999.
Eric Laurent: É verdade que os psicanalistas encontram em sua prática todos os tipos de sujeitos psicóticos
neste continuum que evolui. Com a ação dos medicamentos psicotrópicos, há pessoas que poderão utilizar terapia
medicamentosa em dado momento formular uma questão, mas é desejável que possam prescindir dela o quanto
antes. Isso só justifica continuar ou formular uma questão sobre experiência que tem atravessado o sentido e como
se situa em relação a isso. O sujeito muitas vezes se encontra bastante afetado, para se contentar com conselhos
piedosos, tais como “Esqueça tudo isso”, “Está tudo bem”, “ Sua vida vai voltar ao que era”. Há fenômenos tais
que o sujeito que teve que viver, encontrará na psicanálise, na conversa singular com o psicanalista, a propósito
do que ele tem atravessado, recursos para se orientar em sua existência.
Jacques Munier: Hoje há um aumento dessas psicoses, dessas afecções?
Éric Laurent: Sim, há um consenso geral. Existe um aumento quantitativo. Existem menos neuroses
clássicas.
Jacques Munier: Menos histerias, menos neurose obsessiva?
Éric Laurent: Sim, ou melhor, com outras máscaras. É um debate. Há um deslizamento da clínica. A clínica não é constituída por espécies biológicas darwinianas que existiriam em um mundo conforme Linné com a
classificação das espécies. Os próprios biólogos criticam a noção justamente para situar a ênfase nos processos.
A clínica se move por razões que são as do saber, as da técnica. É claro que o impacto das medicações, dos psicotrópicos deslocou os antigos paradigmas e criou um novo.
Jacques Munier: Você eventualmente os utiliza nos tratamentos?
Eric Laurent: Claro. A prática psicanalítica contemporânea está em um mundo onde a medicina é onipresente. Cada um de nós toma medicamentos para muitas coisas. Os sujeitos que sofrem podem recorrer a estes
medicamentos. Existe esse ponto no saber, mas há também deslizamentos socioculturais. Em nossa sociedade,
a questão do pai se modificou de cima a baixo. Podemos deduzir disso que, se esse horizonte do complexo de
Édipo é fundamental, a noção de pai é, no entanto, trabalhada em nossas sociedades de uma maneira particular.
A questão do declínio da autoridade tem destaque, etc. Cada vez mais, os sujeitos não têm confiança na tradição,
nas formas de fazer, nos costumes. Isso dá um certo número de fenômenos que os sociólogos isolaram como a
auto-fadiga, o crepúsculo do dever, que evoca os títulos dos livros de Alain Ehrenberg e Gilles Lipovetsky. Este
tipo de fenômeno que os sociólogos demonstram, enfatizam o peso de reinvenção que cada um deve suportar.
Jacques Munier: Seria como se nesta sociedade de individualistas cada um criasse seu próprio modelo...
Éric Laurent: Porque ela se situa de outra maneira trabalha com entrevistas, com questionário, etc., a sociologia é levada a subestimar o que poderíamos chamar de loucura ou incompletude do outro e os efeitos a que
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isso induz. Não é apenas um efeito de fadiga e de depressão, mas também um efeito da loucura ordinária. É o que
a psicanálise traz para esse campo.
Jacques Munier: Entre a psicose ordinária e a loucura ordinária, há apenas um passo no nível da expressão.
Em todo caso, isso coloca a questão de finalmente saber: “Quem é louco? O que é um louco? “Para responder a
isso, Lacan preconizou o tornar-se “secretário do alienado”.
(Jacques Munier lê um fragmento do Seminário O Sinthoma ao público)
A partir de que momento se está louco? Vale a pena colocar esta questão, mas no momento, a pergunta que
faço é esta, Joyce estava louco? Louco, por que, depois de tudo, Joyce não teria sido? Isto é pela razão de que
não é um privilégio, se é verdade que, na maioria, o simbólico, o imaginário e o real são embolados até o ponto
de continuar uns nos outros, na ausência da operação que os distinga [...] Por esta razão, não é um privilégio ser
louco. [...] Por que não conceber o caso de Joyce nos seguintes termos? Seu desejo de ser um artista que ocupará
todo o mundo, o maior número possível de pessoas em todo caso, não é exatamente o que compensa o fato de seu
pai nunca ter sido pai dele? [...] Não há algo como uma compensação por essa renúncia paterna, desta verwerfung
de fato, no fato de que Joyce se sentia imperiosamente interpelado?
Lacan faz alusão verwerfung, a foraclusão do Nome-do-Pai. É um trecho do seminário, Livro XXIII, O
Sinthoma, (1975-1976)
Eric Laurent: Estamos no cerne deste problema. Lacan diz: “Não é mais um privilégio ser louco”. Certamente, que privilégio estranho! É um desejo de não abordar a questão da loucura como um déficit, mas a partir da
forma original de linguagem. Sabe-se que Joyce não apresentou na sua vida sintomas que tenham tornado necessário recorrer à psiquiatria (infelizmente, este não foi o caso de sua filha que passou anos internada no hospital). É
em um continuum que a questão pode ser colocada adequadamente. É o desejo de Lacan de manter o inconsciente
e seus modos de distribuição nas categorias do real, do simbólico e do imaginário. Resumindo: o imaginário é o
corpo; o simbólico, são as palavras que se diz; O real, são os efeitos que tem o gozo no corpo, os acontecimentos
que atravessam este corpo que é tomado pela substância gozante. Trata-se de compreender esta distribuição a partir de um modo de generalização suficientemente poderoso, que permita prescindir qualitativamente da partição
muito simples entre as categorias de psicose extraordinária e neurose clássica.
Jacques Munier: O tratamento é muito mais uma questão de escuta e interpretação, o que coloca também
toda a questão da linguagem. Lacan insistiu nisso. Você recordou que uma série de avanços no campo da biologia, da química dos medicamento fizeram evoluir nosso olhar sobre a psicose, mas igualmente também tivemos
teorias da linguagem e, particularmente hoje, a pragmática, a análise dos discursos. Esta evolução científica nos
permite levar outro olhar sobre a psicose.
Éric Laurent: Há também na obra de Lacan um giro pragmático. Ênfase nos discursos, que são a maneira
de fazer, que define o significado das palavras, seu uso em determinada sociedade para além da tradição. No início
dos anos setenta, ele propôs quatro discursos, que ele definiu como discursos que sustentam, modos normatizados, para além da questão das tradições, de estabelecimento da ligação entre palavras e o que estas querem dizer.
Este giro pragmático é crucial para o programa de pesquisa da psicose ordinária. Trata-se de ver como os sujeitos tentam manter juntos os efeitos do parasitismo da linguagem que atravessa seu corpo, e os acontecimentos
extraordinários que eventualmente ocorrem. Como manter isso junto sem o apoio de um discurso estabelecido?
Na psicose ordinária, a pragmática está em primeiro plano. É também o que nos permite separar-nos da abordagem da psicose por comportamento ou behaviorismo psicótico. Com efeito, se as psicoses extraordinárias foram
reveladas por distúrbios comportamentais maciços, os comportamentos com os quais temos de lidar na psicose
ordinária muitas vezes não apresentam nada disso. Eles são raros: estilo de vida particular, invenções. Querer
tratar a partir do comportamento pode produzir fenômenos estranhos, a partir do momento em que se deixa de
lado o modo próprio como o sujeito se define, no que fala de si, e falando se constrói como sujeito num mundo
totalmente banhado pela linguagem.
Jacques Munier: estudos recentes sobre a pragmática da linguagem se juntam, especialmente em certos
linguistas pós Chomsky, para dizer que, no fundo, você nunca sabe o que diz. Pode-se apenas sabê-lo por meio da
conversação, do intercâmbio linguístico. A pragmática, esse foi o caso de Lacan, traz à teoria psicanalítica para a
abordagem da psicose uma luz importante.
Eric Laurent: essa abordagem é linguística e lógica. A formulação que você sugeriu que alguns propõem
resumir, a problemática da leitura cética de Wittgenstien que o filósofo americano Saul Kripke desenvolveu
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bastante (estamos falando do paradoxo de Kripke), é que não se sabe o significado de uma palavra, finalmente,
mais do que em uma estabilização dos usos e que é em vão querer definir isso fora de um espaço de conversação.
É o que a psicose ordinária justamente convida; sem acompanhar o sujeito em grandes desconstruções,
eventualmente delirantes, que permanecem singulares, se trata de manter uma conversação sobre os acontecimentos
de corpo que poderiam encontrar em grau de certeza, e sem reduzir isso aos comportamentos ou ao estilo de vida
do sujeito em sua particularidade, eventualmente bizarra.
Jacques Munier: evocamos a foraclusão do Nome-do-Pai. Lacan enfatiza que essa foraclusão desnuda a
relação com a língua. Daí a importância do intercâmbio entre o psicanalista e o paciente...
Éric Laurent: porque a relação com a linguagem é nua, na verdade. É uma variante do “a céu aberto” que
Freud instalou. Não há mais proteção. Não há mais cobertura, não há mais garantias de que as palavras querem
dizer alguma uma coisa, porque, em última análise, foi dito pelo pai, coma declinação do Nome-do-Pai e da tradição. Há uma conversação que não deve encerrar-se no fechamento delirante, mas sim permitir uma abertura, um
percurso sobre o significado da experiência.
Tradução: Jussara Jovita Souza da Rosa
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Notas
1 França-Cultura, “Os caminhos do conhecimento”, segunda-feira, 4 de setembro de 2006. Transcrição: Marie-Christine Jannot | Tradução do
francês ao espanhol: María Inés Negri. Publicado em Virtuália 16. http://www.revistavirtualia.com/articulos/501/formas-contemporaneas-de-la-psicosis/la-psicosis-ordinaria
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“Esses loucos normais...”
Graciela Brodsky - EOL - AMP

A pedido de Jacques-Alain Miller, M.-H. Brousse organizou em julho de 2008 um seminário anglófono sob o lema de
“A psicose ordinária”. Nesse momento haviam passado dez anos
desde que a expressão “psicose ordinária” fora pronunciada pela
primeira vez no decorrer da Convenção de Antibes1.
Em abril de 2018, quando se realizará o XI Congresso da
Associação Mundial de Psicanálise que tem como título “As psicoses ordinárias e as outras, sob transferência”, terão passado
vinte anos durante os quais a referência à psicose ordinária reordenou a clínica e reorientou a prática da psicanálise entre aqueles que, dentro do Campo Freudiano, orientam-se pelo ensino de
Lacan.

19/09/1998. A Convenção de Antibes escande o terceiro
tempo de uma série que se abriu com o Conciliábulo de Angers
(1996)2, seguiu com a Conversação de Arcachon (1997)3 e se
concluiu em Antibes. Em três anos, a reflexão sobre as psicoses
passou dos “Efeitos de surpresa na psicose” aos “Casos raros, os
inclassificáveis da clínica psicanalítica”, e desembocou em “A
psicose ordinária”. Da surpresa, passando pelos casos raros, aos
casos frequentes, comenta J.-A. Miller na abertura, e conclui:
“’Estava, ontem à noite, me perguntando:‘como chamaremos o Mónica Biaggio. EOL- AMP. “O Sintoma”. Óleo sobre tela.
livro que poderá resultar dessa jornada?’ [...] E me dizia: ‘no fim
das contas, falamos da psicose ordinária’”4.
Assim, em 19 de setembro de 1998, a psicose ordinária entrava em nosso vocabulário.
Tratou-se, nesse momento, da irrupção de uma nova entidade clínica seja porque não existia ou então porque havia passado despercebida até o momento? Foi a construção de um conceito novo para capturar uma série
de fenômenos da clínica em uma classe definida? Ou se tratou do uso pragmático de uma expressão da língua
comum para nomear um campo de fenômenos próprios de uma clínica que não se deixava capturar por completo?
Tomemos provisoriamente esta última possibilidade e deixemos para mais adiante a consideração das duas
primeiras.
Em 1998, em Antibes, no momento de seu nascimento (não das psicoses ordinárias, mas da expressão “psicose ordinária”), Miller emprega o termo “ordinário” para nomear esses casos cujo traço mais específico é ser
distinto de Schreber: casos mais modestos, que podem fundir-se numa espécie de média e que podem receber
– e de fato receberam – outros nomes: psicose compensada, psicose suplementada, psicose não desencadeada,
psicose sinthomatizada, etc. Em síntese, uma clínica fluida, sem fronteiras claras que permitam decidir se um elemento pertence ou não a uma classe, uma clínica do mais e do menos que, antes de se encontrar em um discurso,
localiza-se em uma curva de Gauss cujos extremos se posicionam em um contínuo entre o normal e o patológico,
psicoses débeis onde o contraste entre o antes e o depois não é muito marcado.
Se tomarmos o paradigma de Schreber, a psicose ordinária nomeia casos em que os desencadeamentos, no
sentido schreberiano, não estão presentes. Se tomarmos a histeria como paradigma, a psicose ordinária nomeia
casos em que os fenômenos no corpo não são conversivos. Se levarmos em conta a transferência, são casos em
que a erotomania não está presente. São casos de “neodesencadeamentos”, “neoconversões”, de “neotransferência”. Novas manifestações em relação às referências que servem de tábua de orientação na clínica diferencial.
Trata-se de uma clínica cujo paradigma é Joyce. Há casos “a la Schereber”, há casos “a la Joyce”. Há ma-
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neiras de tentar resolver o problema que o gozo coloca à existência ao modo de Schreber, há maneiras de tentar
ao modo de Joyce.
Julho de 2008. Passaram-se dez anos, estamos em julho de 2008 e Miller toma a palavra em Paris para
pronunciar o texto “Efeitos de retorno sobre a psicose ordinária” e um Seminário Anglófono sobre a Psicose
Ordinária.
Ali Miller responde a nossa segunda pergunta: “Todo mundo é bem-vindo para dar sua opinião e sua definição da psicose ordinária. Não inventei um conceito com a psicose ordinária. Inventei uma palavra, inventei uma
expressão, inventei um significante, dando a ele um esboço de definição que pudesse atrair diferentes sentidos,
[...].Fiz a aposta de que esse significante podia provocar um eco no clinico”5.
Ainda assim, nesta intervenção, algumas coisas são precisadas em relação a essa clínica fluida que Miller
apresentava em Antibes. Se há uma curva de Gauss está já não se estende entre a normalidade e o patológico, mas
é interna à psicose. E esta segue sendo descontínua em relação à neurose. Uma conclusão decisiva se deriva desta
precisão: a psicose ordinária não é o nome lacaniano para borderline, não é uma entidade intermediária entre a
neurose e a psicose. É uma questão de intensidade dentro da psicose mesma.
Abril de 2018. Será possível encontrar aí uma resposta a nossa primeira pergunta? Retomo-a.
Em 1998, a psicose ordinária foi a irrupção de uma entidade clínica nova, assim como a AIDS fez sua aparição em 1984, ainda que, talvez,tenha existido casos desde 1950 que passaram despercebidos?
Teríamos casos de psicose ordinária desde sempre diante de nossos narizes só que não os identificávamos
porque nos faltava a palavra que os nomeassem? Ou a psicose ordinária é uma “enfermidade” da época, uma nova
apresentação da psicose de acordo com as coordenadas de um novo mal-estar na civilização? Ou talvez seja da
época porque responde a um momento, não da civilização, mas sim da elucidação do ensino de Lacan dentro do
Campo Freudiano nos dando ferramentas que, antes, não tínhamos para abordar os fatos da clínica?
Se sempre a tivemos diante dos nossos narizes e não a reconhecíamos, talvez tenha sido porque a confundíamos com a pré-psicose já que suas manifestações discretas costumam ser similares. Mas a pré-psicose só se
reconhece como “pré” uma vez que nos encontramos com a psicose franca e então nos interessamos pelos signos
velados que a precederam. Em poucas palavras, ainda que a pré-psicose anteceda temporalmente o desencadeamento, ela é logicamente posterior, só identificável retroativamente. Por outro lado, uma vez nomeada a psicose
ordinária por Miller, seria possível advertir a tempo o que antes advertíamos tarde: o que antecede o desencadeamento ou – como no caso da solução ao modo de Joyce – o que não desencadeia.
Esta perspectiva abarca o que é próprio da época à elucidação do ensino de Lacan: foi necessário adentrar-se
nos miolos de seu último ensino para descobrir que havia soluções diferentes das que Schreber encontrou para
manter os limites do seu corpo depois de uma noite de incontáveis poluções sem dispor da significação fálica para
dar-lhes sentido. Podia-se, simplesmente, deixar que o corpo caísse como uma casca, soltá-lo e seguir viagem
com bastante tranquilidade. Neste caso, as coisas estavam aí, mas não dispúnhamos de instrumentos para lê-las.
Por outra parte, se as manifestações, as peças soltas que agora podemos nomear como “psicoses ordinárias”
fossem um sintoma da época no sentido forte, as coisas tomariam outra cor. Nesse caso poderíamos defender a hipótese de que não se trata simplesmente de que tenham passado inadvertidas porque não dispúnhamos da categoria epistêmica para identificá-las, mas sim que é um fenômeno novo, produto de um momento da civilização que
chamamos como podemos, que resumimos com a fórmula “a época do Outro que não existe” e que não só descreveria o estado do mundo, mas também transformaria a clínica mesma, para além de nossos recursos para lê-la.
Brevemente, se nos inclinamos nessa direção, a psicose ordinária seria uma manifestação clínica da declinação
do Nome-do-Pai e da foraclusão generalizada. Não a percebíamos porque a foraclusão só afetava uma pequena
população, essa que tinha decidido não crer na impostura paterna e que pagava caro pela sua insondável decisão.
Talvez agora, quando a descrença nos semblantes que ajudavam a se virar com o real se generalizou, quando
cada um se vê obrigado a inventar uma solução singular para lidar com o real, isso que, seguindo Miller, chamamos de psicose ordinária tenha chegado para instalar-se como um tratamento novo – menos segregativo, menos
manicomial, ao alcance de todos – do impossível de suportar.
Tradução: Flávia Cêra

FEDERAÇÃO AMERICANA
DE PSICANÁLISE DE
ORIENTAÇÃO LACANIANA

Publicação FAPOL

19

R E V I S TA FA P O L O N LI N E

VOLUME 4 - OUTUBRO 2017

LacanXXI
R E V I S TA FA P O L O N LI N E

Notas
1 Miller,
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J.-A. et al. A Psicose Ordinária. A convenção de Antibes. Batista, Maria do Carmo Dias; Laia, Sergio
(Orgs.). Belo Horizonte: Scriptum, 2012, p. 241-2.
2 Miller, J.-A. et al. Os casos raros, inclassificáveis da clinica psicanalítica. A Conversação de Arcachon. São Paulo:
Biblioteca Freudiana Brasileira, 1998.
3 Idem.
4 Miller, J.-A. “A clínica fluida”. Em A Psicose Ordinária. A convenção de Antibes. Batista, Maria do Carmo Dias;
Laia, Sergio (Orgs.). Belo Horizonte: Scriptum, 2012, p. 241-2.
5 Idem, p. 401.
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As loucuras violentas e o feminino

Observatório da EBP – A violência e as Mulheres na América Latina
Para a psicanálise a violência que envolve mulheres não
pode ser reduzida à chamada violência de gênero, uma vez que a
sexuação depende da forma como cada sujeito experimenta em
seu corpo uma divisão entre um gozo reconhecido e um gozo
Outro, rejeitado ou desconhecido. Essa divisão – traçada nas tênues bordas que permitem ao sujeito assumir, ou não, que ‘tem’
um corpo assim como se virar com ele – promove tanto defesas
psíquicas sintomáticas como passagens ao ato inesperadas. Assim, corpos são muitas vezes violentamente atingidos por serem
ilustrações da alteridade de gozo que cada sujeito evita encontrar
em si mesmo, independente de serem sujeitos com sintomas neuróticos ou delírios psicóticos.
Nesse sentido, para abordar as loucuras violentas e o feminino vamos discutir alguns aspectos teóricos e uma ilustração na
qual é uma mulher a responsável pelo ato violento dirigido ao
feminino que a assombra. Dessa forma, tentamos mostrar que,
independentemente do gênero daquele que comete um ato violento, tal ato visa atacar e/ou se defender do gozo feminino.
Vamos tomar como base teórica o aforismo lacaniano sobre
a inexistência de A mulher assim como as fórmulas da sexuação1
para entender o Outro gozo – gozo feminino – pelas perspectivas
mais ampliadas dessas formulações com relação às loucuras do
feminino que não se inscrevem, necessariamente, no campo da
psicose. Considera-se que essas loucuras possam ou não promover um desencadeamento no sentido clássico do termo, ou seja,
uma ruptura com o laço social que modifique inteiramente a vida
do sujeito, ou nos dizeres de Lacan, promovam “uma desordem
[...] na junção mais íntima do sentimento de vida do sujeito”2.
Mas percebe-se também que desestabilizações possam ocorrer
em acontecimentos quase cotidianos, levando pessoas a tomaMónica Biaggio. EOL- AMP. “Corporeidade ” Aguada 4.
rem atitudes violentas, em graus diversos, quando confrontadas com um Outro que responde de forma, digamos,
inesperada ou que não corresponda às expectativas.

A mulher não existe e o empuxo à mulher

Lacan veio a dizer que A Mulher não existe3 dando um tratamento ao termo mulher diferente do que se pode
chamar de gênero. Ao dizer que A mulher não existe, ele se vale da lógica matemática diferente da classificação
tradicional apoiada nos atributos. Esse aforismo é então um dos postulados que partem de um “não há” e que
caracterizam o ensino dos últimos anos de Lacan cuja consequência foi precisar mais o registro do real para a
psicanálise. O real, desde então, passa a ser contingente, sem lei e vazio de significação. É neste sentido que o
autor poderá dizer que a relação sexual não existe, pois não há no real nenhuma significação para ela, nada que a
escreva, ou que conecte os sexos a partir de um saber previamente estabelecido. Pelo mesmo motivo, também A
Mulher não existiria. Nisso não há nada de discriminatório, pois para ele, o homem também não existe no real,
mas pode ser representado no simbólico pelo significante fálico – não mais como marca de uma presença –, mas
como pura diferença.
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Desse ‘novo’ real nasce uma lógica que não trata exatamente de presença e ausência, mas de modos de gozo.
Bassols4 esclarece esta nova lógica ao estabelecer a diferença entre o feminino e a feminilidade, propondo que
a feminilidade seria um atributo, enquanto o feminino seria uma lógica que diz respeito a um descentramento,
a uma borda infinita. Assim definido, o feminino não se encerra na lógica fálica, no binarismo significante, nem
tampouco nas identificações edípicas. Segundo o autor, ele é um espaço neutro e singular que escapa à linguagem
e está além dos gêneros. Deste modo, o feminino é o lugar de um rechaço para ambos os sexos, um exílio interior
para todo ser falante, ou como Miller situa há uma foraclusão do significante d’A Mulher5 que atinge todos nós.
A não relação sexual exige que alguma coisa compareça neste lugar onde o ‘não há’ faz furo. O recurso neurótico é disfarçar o furo com os semblantes eróticos do amor e da afeição. Qual seria então o recurso psicótico?
Podemos considerar, com Freud e Lacan, que a psicose engendra o delírio, por não contar com o recurso
dialético que engendra o semblante. Todos deliramos, a rigor, se considerarmos que no âmago da fantasia neurótica há uma asserção que recobre o “não há” do real. No entanto, não deliramos da mesma maneira, uma vez
que o delírio psicótico tem uma fixidez que dá consistência ao Outro, diferente do delírio reduzido e contido pela
fantasia, diante do qual o neurótico ora acredita em sua existência, ora duvida dela.
O empuxo à mulher foi primeiramente observado nos homens quando Freud, sob a denominação de feminização, o identifica em Schreber. Mas o modo como Lacan se refere a ele, em “O aturdito”6, já o coloca em outro
contexto, o da lógica do feminino, ao situá-lo na perspectiva de um gozo fora da inscrição fálica. Assim, podemos
considerar que o empuxo à mulher vai contra a premissa de que A Mulher não existe. Quando um sujeito não tem
recursos para dar conta da foraclusão deste significante a resposta costuma configurar um encontro mortífero com
a existência d’A Mulher.
A experiência do empuxo à mulher como consequência da foraclusão do significante d’A Mulher demonstra, como atesta Schreber e Aimée, que se trata de uma condição em que o sujeito é tomado como objeto do Outro.
Sabemos que esta é uma desconfiança que todos temos, porém, alguns têm certeza disso. Não é certo que todo
empuxo à mulher leve necessariamente a um sentimento de feminilização ao modo schreberiano, mas podemos
asseverar que em todas as situações em que, contingencialmente, somos confrontados com a condição de objeto, algo da angustia aparece, seja diante do não cumprimento de contratos firmados, seja nos abusos cometidos
contra as mulheres, seja na descriminação por cor ou sexo, seja nos maus tratos infantis e, agora, cada vez mais
frequentes, de idosos. Em todos esses casos, a citada “junção mais íntima do sentimento de vida do sujeito” é posta à prova. Se para Schreber esta foi uma experiência de passividade diante da vontade de gozo de Deus, outras
experiências podem ser igualmente desafiadoras.
Queremos partir desse ponto para pensar o “empuxo à mulher” como um efeito mais amplo que pode estar
presente tanto nos casos de paranoia assim como em outros, não necessariamente psicóticos, porém também desafiados pela incidência do Um-pai como sem razão7.
Neste ponto do texto, em que Lacan aponta a este Um-pai, ele está tentando nos fazer entender que o ‘para
todos’ é um universal por contar com o artifício fálico. Por esta perspectiva, o Um-pai com razão é uma extensão
do universo coordenado pelo falo, enquanto o Um-pai sem razão, estaria fora da organização propiciada pelo significante fálico, fora de um sentido comum. A correlação disso com o empuxo à mulher nos induz a pensar que,
no que tange à mulher, há outras coordenadas não diretamente dependentes do falo que não permitem um ‘para
todos’. Deste modo, Lacan vai dizer que na mulher há um gozo que ultrapassa as significações possíveis de serem
compartilhadas, ou seja, para cada uma, seu gozo.

O gozo ilimitado do feminino e o gozo da psicose

Para aclarar esta experiência em seus diversos graus, Maleval8 traz à nossa atenção a diferença entre o
gozo do psicótico e o Outro gozo do feminino. Se no primeiro caso o sujeito não pode fugir a ele, o mesmo não
podemos dizer dos sujeitos para os quais a foraclusão não aparece no real. Podemos usar o caso da mulher para
entender que se para ela o ilimitado é um aspecto do seu gozo, que está, tanto quanto o do psicótico, fora do
alcance fálico, longe de um dizer possível, universal e válido para todas, isso não quer dizer que não haja uma
outra parte abordável e articulada ao falo. Sim, há. É por isso que a experiência do ilimitado do gozo feminino
não faz da mulher uma louca; mesmo que Lacan assim as denomine, acrescenta “não são todas loucas, [...] não
são loucas de todo”9.
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A Fera da Penha

No dia 30 de junho de 1960, uma mulher de 23 anos sequestra a filha de 4 anos de seu amante; perambula
com ela pela cidade do Rio de Janeiro e por fim, em um matadouro de boi, atira na nuca da criança e ateia fogo
no corpo da menina. Após esse crime, Neyde é alcunhada como a “Fera da Penha”, referência à região carioca
onde ocorreu o crime.
Terá Neyde adentrado nesta zona de gozo perigoso? Sobre o sujeito Neyde nada sabemos e sempre restará
uma opacidade com relação a uma decisão tão subjetiva como um assassinato. Mas, tomaremos a personagem
“Fera da Penha”, retratada nos jornais da época, em programas de TV14 e em filmes15 para pensarmos sobre a
dupla vertente do amor no feminino.
Se a mulher é não-toda inscrita no gozo fálico, se ela se encontra ao abrigo da ameaça de castração, isso não
é sem consequências. Se o fetiche é um limite para o homem, na mulher como não há esse limite, ela vai mais
longe, muito longe nos caminhos e concessões amorosas. Muitas vezes vemos colocada em cena a “loucura feminina”, seu estilo erotomaníaco no amor, sobretudo quando um homem pode ser um parceiro devastação para ela.
Antes de conhecer seu amante, nossa personagem, segundo alguns relatos, vivia reclusa em sua casa e, mais
precisamente, em seu quarto, lendo romances policias e com poucos laços sociais, inclusive com seus pais com
quem residia. Havia um desligamento do Outro social, porém ela parecia muito bem alojada em sua solidão, uma
solidão como um fim em si mesmo, cuja finalidade talvez fosse manter silenciada a pulsão de morte e essa zona
de um gozo estranho que por vezes é ignorada pelo próprio sujeito.
No entanto, o acaso ou justamente por portar algo que causa o desejo de um determinado homem, conhece
seu amante em uma estação de trem. Logo se enamora perdidamente por ele e vive uma paixão em vários encontros. Nos quartos de hotéis, no apartamento de um amigo do amante, em passeios à praia, sonhos e planos são
construídos. A partir daí, Neyde parece ter ido cada vez mais longe visando “ser tudo para o amado”, supondo
assim garantir um lugar na fantasia desse homem.
No lugar de ser uma figura do Outro para um homem, tal como diz Lacan a respeito das mulheres ao apontar
o gozo feminino como interrogante do gozo todo fálico, a “Fera da Penha” identifica-se ao objeto condensador
da satisfação desse homem, um pedaço de corpo apartado do próprio corpo e com o qual ele goza. Exige que seja
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As mulheres só são de todo loucas quando, no amor, pretendem um homem todo ou seja, a exceção do ‘ao
menos um’ que não é castrado. Mesmo assim, quando falamos de loucura no feminino, sempre existem nuances,
pois o que é a busca da histérica se não este homem todo? Na histeria, porém, esta busca é para não encontrá-lo,
para fazer com que não haja substituto do pai. Quando ela o encontra já estamos no campo da psicose. Nessa
direção, a histeria nos ensina bastante sobre a erotomania, classicamente situada na base da paranoia, mas que revela sua presença transestrutural, uma vez que, como nos apontou Jacques-Alain Miller “é impossível ser alguém
sem ser paranoico”10. Assim essa “paranoia moderada” do eu, “consubstancial ao laço social”11, também pode
ser considerada como decorrente do fato de que o amor e o ódio conferem ser ao sujeito, promovendo assim uma
forma de suplência à inexistência d’A mulher.
Na paranoia, estrutura clássica de base para entender a erotomania, vemos surgir a incidência de Um-pai no
real sob a forma persecutória, mas que também aponta à problemática do amor, o que levou Lacan a considerar,
sobre a relação de Schreber com Flechsig, que o objeto entra em uma espécie de “erotomania mortificante”12.
Assim, se estabelece, na relação do psicótico com o Outro, um “ou eu, ou ele” que denota ao Outro poder gozar
dele. O caso Aimée, muito rico em manifestações de erotomania e detalhadamente trabalhado por Lacan, também
o demonstra quando ela atenta contra a vida de uma célebre atriz.
Na erotomania sob um ponto de vista mais transestrutural temos o “empuxo à mulher” com uma outra fenomenologia que poderíamos chamar de ‘empuxo a ser a única’13. Nessa manifestação de erotomania vemos que
os elementos estruturais da paranoia são conservados com uma pequena inversão. Temos a inicial negativa “eu
não o amo” sendo que, se na paranoia isso declina para “eu o odeio” então “ele me odeia”, sustentando o delírio
de perseguição, na erotomania, o “eu não o amo” declina para “ele me ama”. O que será próprio à psicose advém
do tratamento subjetivo dado a essas afirmativas, uma vez que, na psicose elas não comportam uma dialetização,
tornando-se certezas inquestionáveis. De toda forma, pela via da erotomania observamos que uma mulher pode
adentrar uma zona de gozo onde ela se torna perigosa para si e para o outro.
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a única – a única a se adaptar às condições de satisfação desse homem. É justamente a exigência de ser a única
que transforma o amor em demandas insaciáveis e infernais, tornando-a uma grande tirana para este homem, ao
mesmo tempo em que concede a ele um lugar muito importante. Tão importante que o transforma em um parceiro
devastação na medida em que faz dele um Outro que invade sua vida.
Depois de tantas concessões que fez e estava disposta a fazer, passa a ser puro dejeto quando descobre que
não era a única. Ele era casado e não tinha a menor intenção de se separar da mulher, pois tinha duas filhas, sendo
uma delas adorada por ele – seu bem mais precioso.
Se ele a levou a conhecer uma zona que lhe era desconhecida até então, onde ela é Outra para si mesma, não
a levou a restaurar a relação com S( A/ ). No mesmo ponto em que ela teve acesso a um gozo inominável deliciosamente arrebatador, podemos ver também a aparição da face odiosa desse gozo arrebatador.
Como aponta Éric Laurent, um gozo perigoso para o homem e para a
[...] mulher que pode ser impelida a uma zona onde ela se torna perigosa para si e para outrem. (...) há uma
zona dentro da qual não se deve alcançar o lugar onde há efetivamente, Outro de si mesma. É a zona passional,
o que Lacan chama de forma erotomaníaca do amor feminino, que se revela uma dimensão em que, certamente,
o homem pode participar adentrando-a um pouco demais, mas, ao mesmo tempo, às vezes, ele não se dá conta
da engrenagem em que meteu seu dedo, pode-se dizer. De fato, destruir o que se tem de mais querido é uma das
consequências da forma erotomaníaca.16
Se no encontro com este homem, nossa personagem encontrou um gozo fálico, ali também encontrou um
gozo mortífero – o gozo de ser privada. Se amar a falta é um traço de algumas mulheres que atrai alguns homens,
o perigo é que elas podem não só amar a falta, mas também gozar da falta e se fazer parceiras de sua solidão.
“Entre uma pura ausência e uma pura sensibilidade, não é de se surpreender que o narcisismo do desejo se agarre
imediatamente ao narcisismo do ego que é seu protótipo”17.
Assim, a “Fera da Penha” destruiu o bem mais precioso de seu amante, sua filha querida. Com isso também
mortifica o que lhe é mais precioso – este homem. Eis uma das versões do narcisismo mortífero! Uma das vozes
do supereu feminino, que provém deste seu gozo mais íntimo e desconhecido. E Lacan vai dizer que o supereu é
perigoso, pois ele empuxa ao crime como a “Fera da Penha” que devora o homem, ao matar sua filha.
Se um “homem pode realmente se fazer de ‘conector para que a mulher se torne Outro para si mesma como
ela o é para ele’, só o fará se levá-la a restaurar a relação com a inconsistência, com o indemonstrável, com o indecidível”18. Caso contrário, só poderá restar algumas vezes a via da passagem ao ato como solução para restaurar
a relação com a incompletude do Outro.
A “Fera da Penha” ficou presa por 15 anos e, após ter cumprido um terço de sua pena, como manda a lei
brasileira, foi libertada. As informações que temos de seu período na prisão e posterior liberdade, são que, desde
o assassinato, voltou à sua reclusão e solidão cujo fim parece ser o de defendê-la de qualquer possibilidade de
experimentar um gozo suplementar, uma vez que este lhe desarranjava o corpo, a vida, tanto sua como a do outro.
Talvez, a via da passagem ao ato tenha sido uma forma infeliz que nossa personagem encontrou para fazer
uma borda e limite a este gozo mortífero que lhe produz “uma desordem (...) na junção mais íntima do sentimento de vida” para repetirmos a frase de Lacan19; ao passo que se desligar do Outro social, do Outro corporal e do
Outro subjetivo, inclusive da vida sexual20, tenha sido sua “boa” invenção.
Notas
1 Lacan, J., O seminário, livro 20: Mais, ainda, Jorge Zahar, RJ., 1985.
2 Lacan, J., “De uma questão preliminar a todo tratamento possível da psicose”, Escritos, Jorge Zahar, RJ., 1998, p. 565.
3 Lacan, J., O seminário, livro 18: de um discurso que não fosse do semblante, Jorge Zahar, RJ., 2009, pp. 64-65.
4 Bassols, M., “O feminino entre centro e ausência”, Opção Lacaniana online nova série, n. 23. Disponível em http://www.

opcaolacaniana.com.br/.
5 Miller, J.-A., Perspectivas dos Escritos e Outro escritos de Lacan, Jorge Zahar, RJ., 2011, p. 58.
6 Lacan, J., “O aturdito”, Outros escritos, Jorge Zahar, RJ., 2003, p. 466.
7 Lacan, J. Idem, p. 466.
8 Maleval, J.-C., La foraclusión del nombre del Padre: el concepto y su clínica, Paidós, Bs. As., 2002, p. 296.
9 Lacan, J., “Televisão”, Outros escritos, Jorge Zahar, R.J., 2003, p. 538.
10 Miller, J.-A., “A salvação pelos dejetos”, Perspectivas dos Escritos e Outros escritos de Lacan, Jorge Zahar, R.J., 2011, p. 230.
11 Idem, p. 230.
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12 Lacan, J., “Apresentação das Memórias de um doente de nervos”, Outros escritos, Jorge Zahar, R.J., p. 223.
13 Lacan, J.,”O aturdito”, Outros escritos, Jorge Zahar, R.J., 2003, p. 467.
14 Programa de TV Linha Direta. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=u7DiHxrgGH0
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Beleza feminina: paixões e violências
O caso dos rostos profanados

Pode-se afirmar que a beleza relacionada com o feminino pode-se converter em
um ideal a se possuir que incita não somente o desejo, mas também as violências que se
enquadram dentro da ampla gama de crimes
contra a mulher, que têm se manifestado nos
últimos tempos. É o caso das mulheres cujos
rostos foram queimados com ácido, prática
frequente em países como a Índia e o Paquistão, e que, nos últimos anos, fez-se presente
também na Colômbia, primeiro ligado à guerra, porém agora em tempos de queda do Nome-do-Pai, como parte da lista cotidiana de
Manoel Mota. EBP.AMP. Seção Rio de Janeiro.
crimes contra a mulher. Nos testemunhos das
mulheres agredidas e dos agressores ao serem interrogados pelo fato, é comentado que o ato esteve acompanhado de frases como: “se não é minha, não é de ninguém”; ou “isso acontece por ser bonita”.
Tendo como referencia esse contexto, e com apoio no pensamento de Jacques Lacan e nas contribuições de
Jacques-Alain Miller e Éric Laurent, tomamos esses atos, a partir da afirmação que a ação violenta surge de uma
paixão gerada pela beleza, a qual se dá no cruzamento da impossibilidade de possuí-la, e o insuportável que ela
presentifica. Mas, o que é a beleza e que paixões a acompanham? Por que o lugar preferido para a agressão é o
rosto? É, por acaso, o olhar que incita a ação violenta? Diante da perda do rosto, que corpo se revela mais além
da imagem do corpo? Quais caminhos se abrem às mulheres cujos rostos foram profanados?
Éric Laurent em Los objetos de la pasión recolhe apontamentos de Lacan sobre as paixões, expostos em
diferentes momentos de seu ensino, nos quais diferencia paixões de afetos e coloca que à diferença de Freud, que
pensava estas em oposição à representação, Lacan busca enodar afeto e representação, e isso implica a presença
do corpo, e um espaço para introduzir o termo paixão, não entendida como o que se opõe à sabedoria, nem como
o que se deve evitar para sustentar a “justa medida” como era concebido na época clássica, mas como um enodamento entre o inconsciente e um real de gozo que se experimenta no corpo. Esse entendimento da paixão encontra
um momento inaugural no século XII quando aparecem as místicas e seus discursos, e o corpo se faz presente.
Lacan divide as paixões em duas: do ser e da alma. As paixões do ser se referem à falta em ser e estão
relacionadas com o Outro em nível fantasmático. São paixões de amor, ódio e indiferença que carregam ações:
amamos, odiamos, somos indiferentes. Elas poderiam estar relacionadas com a necessidade de converter o Outro
em um bem que se possui ou se rechaça, que, no caso das mulheres queimadas com ácido, pode se relacionar com
a expressão “se não é para mim, não é para ninguém”. A beleza se oferece a quem comete o ato violento, como
um significante ideal que poderia completá-lo como sujeito, tamponar a falta e abrir-lhe o caminho à felicidade
e à beatitude, as quais, segundo Lacan em Televisão2, fazem parte das paixões “da alma”. São paixão do parlêtre
que Miller, em Extimidad, trata como “paixões do objeto a”3, que vão mais além do corpo-imagem, e permitem
uma presentificação do gozo. As paixões desatam ações nas quais o objeto e o ideal se confundem, nas quais o
objeto a, ao mesmo tempo em que causa o sujeito, pode aniquilá-lo. No caso da queimadura dos rostos, parece
que, ao não poder alcançar o objeto, prefere-se apagar isso que perturba. Essa forma de paixão aponta a beleza em
conexão com o estranho, pois, ao ultrapassar a barreira do belo, tampona-se o buraco do real ao invés de bordeá-lo
e fazer existir a ausência4, como sugere a obra de arte que se vale da beleza nessa operação. Ao atacar o rosto que
singulariza uma mulher, se a universaliza se a desidentifica.
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Na relação entre os sexos, a beleza, concentrada de modo particular no rosto, faz parte da mascarada desde
que a mulher consinta em ser objeto do fantasma do desejo do homem, mas, quando se oferece como atração para
o amor, também pode se converter em empuxo para o ódio e a violência, não somente pela impossibilidade de
possuir o objeto desejado, mas porque a beleza, enquanto última barreira contra o real, como o propõe Lacan na
Ética da psicanálise5, não deixa de ser perturbadora, e no enigma que a encerra, não cessa de convidar a um gozo
não-todo, ilimitado, que não se pode localizar nem pegar, o qual empuxa a ir mais além da norma estabelecida.
Nesse Seminário, indaga sobre a função do belo, e o situa no cruzamento com o desejo cujo limite, diz: é
o ultraje. Seu argumento se desenvolve através da tragédia de Antígona, presa em uma ação que a situa entre a
vida e a morte, na qual o cruzamento do belo e do desejo se dá, diz Lacan, em uma relação ambígua: de um lado,
o belo aparece na mira do desejo, e, por isso, parece que o belo suspende o desejo, desanima-o, e, inclusive, faz
pensar que este poderia se eliminar do registro do belo. No entanto, complementa que ambos se cruzam de modo
misterioso em um limite designado como ultraje, diz ainda, o belo parece ser insensível ao ultraje. O belo em sua
função singular ao desejo, não engana, o desperta e o acompanha enquanto tem estrutura de atração. O cruzamento entre belo e desejo parece se dar na margem da dor, mas não da dor do masoquismo, que, de acordo com
Lacan, é um bem, mas de um belo com sua crueldade e sincronia.
Em seu desfile da morte, Antígona encarna um gozo Outro que não se pode alcançar um gozo que Lacan
relacionou com as místicas, com Joyce6, e com Marguerite Duras, conforme seu comentário em O arrebatamento
de Lol Stein7, a homenagem que ele fez à autora8. Um gozo deslocalizado, e que se apoia na alma, como indica a
palavra arrebatamento de Lol. V. Stein, quando é a beleza que opera, a beleza que, para a psicanálise, diz Laurent,
não é outra que a mesma presença de um corpo mais além da imagem especular e do destino simbólico passado
pelo Outro; e acrescenta que, ante tal situação, cada um compõe “complicados dispositivos” para se dotar de um.
No caso de Lol, a perda do corpo-imagem está relacionada com a cena, no início do relato, que ocorre no
salão de festas do cassino de T. Beach, quando seu noivo, Michael Richardson, que nessa noite estava destinado
a ela, e para quem ela se havia preparado com seu traje longo e sua nudez, como diz Lacan, na homenagem, é
raptado por uma mulher, Anne Marie Streter, a qual chega ao lugar acompanhada de uma filha que foge do baile.
Desde que entra ela prende seu noivo em uma dança que une seus corpos, e como assinala Catherine Lazarus-Matet, em um “instante fulgurante” captura seu olhar enquanto “sua atenção estava subjugada por inteiro”9. Assim,
Lol se fixa em um lugar, como nunca antes havia estado, e esse fascínio somente parece se romper quando o casal
sai do salão. Nessa ruptura, de acordo com suas palavras, que a situa em um não estar, em um lapso aberto que
durou dez anos, no qual se casou e teve três filhos e levou uma vida adaptada ao estabelecido. Sobre essa época,
ela diz a seu amante, Jacques Hold, “Sim, já não estava em meu lugar, eles me levaram [...], não compreendo
quem está em meu lugar.”
Ao final desses dez anos, Lol encontra, por acaso, sua antiga amiga e companheira de infância, Tatiana, que
também presenciou a cena do baile, e descobre que, ainda que esta esteja casada, tem uma relação secreta com ele
que é seu amante, Jacques Hold. Ela decide segui-los até a casa dos encontros onde se reúnem, e, da relva que havia enfrente olha através da janela aberta como Hold lhe tira o vestido e vê aparecer a mulher “desnuda, desnuda
sob seus cabelos negros”10. Essa cena, diz Lacan, mais que reatualizar o acontecimento do baile, refaz o nó que
é o que aperta e causa o arrebatamento de Lol, que a devolve a um lugar do qual não poderá mais se desprender.
Pode-se dizer que o objeto (a) olhar se converte em objeto de sua paixão, ele que dá o lugar que ela nunca teve, e
a converte em parte do quadro, em mancha que olha e captura; e que, a partir disso, captura os demais, o mesmo
que Lacan, na sua homenagem à escritora, belamente começa dizendo:
“Arrebatada. Evoca a alma e é a beleza que opera. Nesse sentido, ao alcance da mão, alguém lança como
pode, como símbolo.
“Arrebatadora é também a imagem que nos imporá a figura ferida, exilada das coisas, que ninguém se atreve
a tocar, e que se torna sua presa.”11
Hold também fica preso no arrebatamento, “disposto a amar a perfeita Lol ”12 e carregar com a angústia e o
arrebato que lhe acontece; e, desse modo, libera o leitor, que fica preso no brilho desta, em sua beleza, seu desejo
e seu gozo, e nesse corpo “a três” que se compõe.
Lol tem asas de anjo, como Lacan disse ao decifrar seu nome13, presa na paixão pelo olhar, fica petrificada
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em uma atitude de arrebatamento que, talvez, pode se relacionar com a beatitude. À pedra alude seu sobrenome,
Stein, enfatiza Lacan, e acrescenta, além disso, há o V. de Tesoura, o que parece assinalar um corte, asas cortadas.
Lol está fixa na cena. Seu esvaziamento ficou preso naquele momento do baile, porém sua atualização aconteceu
a partir da cena da amiga despida pelo amante, onde, a modo de mancha, o olhar aparece e a enlouquece. Ela
deixa tudo, sua família, seus filhos, para retornar a relva, de onde pode, através da fenda, do enquadre que lhe
oferece a janela, ver o que ali acontece.
Lol perde seu corpo quando ele é arrebatado por outra mulher que a deixa vazia, e somente o encontra na
amiga com seus cabelos longos e sua nudez, a qual não cessa de olhar de longe, enquanto seu amante a desnuda.
Lol constrói um corpo que vai mais além da imagem, um corpo buraco que dá no objeto a.
A agressão à beleza vai mais além do fato de afetar a imagem do sujeito que produz júbilo, e que oferece ao
Outro sua aprovação, ela atenta contra um gozo-Outro insuportável, que escapa e não se pode pegar.

O rosto, que é o foco da agressão com ácido, além de conter os traços e as marcas que identificam cada indivíduo, foi considerado historicamente como o espelho da alma; ele é o que deixa ver as virtudes e os defeitos,
enfim, as paixões de cada um. O rosto, prosopon, para os gregos, era o mais importante de cada sujeito, ele encarnava o enigma enunciado por Platão no Banquete, quando Alcebíades dizia sobre a beleza de Sócrates estar mais
além da aparência de Sileno, e se referia à pedra preciosa mantida, agalma, e isso é o que, como diz Miller14, cria
um ponto de estranheza, de extimidade, de real, que, ao mesmo tempo, atrai, intimida e repele.
No caso da mulher, o rosto é o que parece concentrar os traços de sua beleza. Nos jogos de amor, quando
se oferece a ser contemplado, o enigma não tarda a aparecer unido à perturbação, e, talvez, à presentificação de
algo sinistro, de um gozo que se oferece ao modo da cabeça de Medusa, o qual petrifica quem lhe dirige o olhar.
Trata-se do objeto a olhar que Lacan extrai e apresenta, como assinala Miller15, como o mais desagradável, o mais
evanescente, o que a tela tão somente prende mediante uma anamorfose, a qual requer um enquadre mais além
do ponto geometral.
Se o encontro com a primeira imagem no espelho produz júbilo pelo reconhecimento de uma forma que tem
a capacidade de preencher, como expõe Lacan no Estádio do Espelho16, ela não se sustenta por si mesma, mas
requer o reconhecimento do Outro, que lhe outorga um corpo simbólico, e uma modelação permanente ao longo
de vida, enquanto que é o objeto a em seu afã de satisfação, é o que a enforma17 e de-forma. No corpo-imagem,
aquele que o Outro reconhece e permite circular no simbólico, a pele se faz de invólucro. Ela bordeia cada um dos
buracos do corpo e dá conta das marcas produzidas pelo significante, pela palavra, pelo gozo. É a pele a envoltura
da imagem-forma no espelho que circula no simbólico e se esgota no tempo com a ação do real, o que consome
nele o encontro com o ácido, enquanto se põe de presente o corpo-saco, habitado e esburacado pela pulsão.
Os rostos queimados apresentam a perda da forma encontrada no espelho do corpo-imagem que o parlêtre
crê ter. Eles perdem a imagem que lhes dão consistência e descobrem o cruzamento de um limite, o ódioenamoramento, mas também o enigma do objeto a que enforma, de novo insistindo em se presentificar, em encontrar
outra aparência que não a sua primeira.
Os corpos-rostos-imagens agredidos e arrebatados pelo ácido cedem ao vazio do espelho e a um corpo-saco-pele informe esburacado, puro envoltório das paixões, o qual, ante a falta de consistência imaginária e do reconhecimento que lhes permite se localizar no simbólico situa-se em um limbo sem forma, o que, em um primeiro
momento, se oferece sem atalho algum.
Lacan, no Seminário 23, El Sinthome, quando fala de A Escrita do Ego18, diz que o parlêtre idolatra seu
corpo, e faz de tudo, para aparecer belo não somente a si mesmo, mas para ser olhado pelos demais; e, por isso,
quando o corpo-imagem-símbolo cai, requer ações diferentes para construir um corpo onde a pulsão se satisfaça.
Nos casos estudados das mulheres queimadas com ácidos se pode identificar ao menos duas respostas diante do
fato traumático, aquelas que tratam pela via da restituição, de construir seu rosto a partir do que restou, acompanhadas, muitas vezes, por mulheres que também sofreram o acidente, como querendo reconstruir umas às outras,
organizadas em fundações cujo propósito é reconstruir e fazer ações para que isso não volte a acontecer; e aquelas
que parecem identificar-se com a posição de vítima, e se convertem em buracos – gozo sem rosto para o desfrute
dos outros, como é o caso de uma mulher que perdeu seu rosto pelo ácido, e cobre seu rosto e sua cabeça para
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trabalhar em um cabaret, fazendo striptease, com o nome de “a mulher sem rosto”.
Tradução: Gustavo Ramos
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A violência e as mulheres na América Latina
Violência de gênero: uma investigação psicanalítica
Jorge Chamorro - EOL - AMP

1 - Ideologia ou lógica:

A lógica psicanalítica nos confronta
inexoravelmente com uma questão sobre as
categorias gerais que instalam a ideologia encarnada na violência de gênero, e que tem suas
origens no movimento feminista. Esta lógica
baseia-se na particularidade de cada sujeito
e aponta para a captura da singularidade de
cada um. Tal ideologia estabelece categorias
gerais que encobrem toda a singularidade.
Isso coincide neste ponto com o que Robert
Musil, denomina o homem sem atributos. A
Legislação orientada por esta ideologia natuManoel Mota. EBP.AMP. Seção Rio de Janeiro.
ralmente responderá a ela, arrastando as mesmas fraquezas, preconceitos e desconhecimentos. Em particular, alojando o problema no homem e constituindo
a mulher vítima natural de um crime provocado por ele.

Este lugar é ocupado por mulheres. É o resultado de várias condições. Se partimos do preconceito: “há
violência contra as mulheres”, não há nenhuma dúvida de que haverá. Se recortamos esse fenômeno e o destacamos certamente esse fato prevalecerá sobre outros. Se, além disso, construímos dispositivos e leis que respondam
a isso, teremos construído um real que não estava na realidade. Nesse sentido, é exemplar o relatório elaborado
no México pela consultora Irma Saucedo Gonzalez e a professora María Guadalupe Huacuz Elias, uma investigação sobre a incidência ideológica, jurídica e política do movimento feminista sobre a violência de gênero. A
psicanálise questiona a vítima, uma vez que para além dela existe um sujeito responsável. Esta formulação se
distancia totalmente daquilo que diz: “algo deve ter feito”. Entende-se por um sujeito responsável, a implicação
subjetiva, do desejo, do gozo que cada um tem com o que lhe toca. As figuras do feminino deverão dar conta de
sua articulação à vítima. Não há dúvida de que a mulher foi vítima do discurso predominante dos homens. Hipócrates, Aristóteles, os homens da igreja, Schopenhauer entre outros. A questão essencial é como se sai desse lugar,
certamente não é pela porta do desconhecimento das particularidades do feminino.

3- O agressor: homem violento

É uma categoria que identifica o ser do homem e a violência. Para conseguir isso, é necessário não levar em
conta as drásticas diferenças entre o ato e o ser. A passagem ao ato não define o ser, mas a ideologia os unifica e
da unificação emerge uma condenação acéfala que não calcula as circunstâncias, não distingue patologias. Por
exemplo, psicoses paranóicas, sempre dispostas à violência do gênero e outras.
É bastante notável como as leis e os dispositivos condenam a priori o homem como violento, o segregam e
o excluem.
A capacidade criativa dessas categorias são uma verdadeira ameaça: “SOS violento”. Sob esta categoria
vem de tudo, inclusive pais que pretendem exercer sua função. Ou seja: “são raivosos”.
No espaço do homem violento, entra um homem impotente, um esquizofrênico que mata cinco mulheres,
um homem que empurra sua esposa, que fecha a porta com uma chave e não a deixa sair, um paranóico que assume que sua esposa faz coisas na sua ausência, mas também um sujeito em análise que interroga seu ato e se
implica nele.
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4- O especialista em violência de gênero: um sujeito do universal.

É um sujeito envolto nas ideologias mencionadas anteriormente que conta com leis e dispositivos que o
acompanham, disposto a ignorar particularidades. Como conseqüência disso, se modela sobre os homens substancialmente diferentes a categoria: “violento”, constituindo-se uma vítima dos dispositivos, ali onde a lei supunha um agressor. Este não é apenas um exercício de nomeação. Traz conseqüências: proibição de contato com as
crianças, distância da mulher, ressarcimento econômico. Ao mesmo tempo, a categoria: “vítima”, desresponsabiliza a mulher e a coloca como “reivindicadora”, que é o nome do esmagamento do feminino.

5- A lógica do psicanalista e suas consequências.

Escutar a cada sujeito sem preconceito permitirá ao psicanalista separar a mulher e o homem dos universais,
separar o ato do ser, interrogar os sintomas que produzem os dispositivos de proteção à vítima. Outros dos objetivos do psicanalista: evitar o desencadeamento de protocolos que, com base em queixas às vezes inconsistentes,
avançam sobre a realidade dos fatos e, que por sua vez, colaboram no mapeamento do ato violento como crime. É
um preconceito que condena sem julgamento, o que é uma verdadeira exceção à ordem jurídica. Revelar que, por
trás do problema do tráfico, há uma condenação e punição que pune a prostituição sob o patrocínio da proteção
à vítima.

Este caso, oriundo de uma apresentação de pacientes realizado no Hospital Psiquiátrico da cidade de Tucumán, ilustra derivações especiais da chamada violência de gênero e suas conseqüências.
Encerra certa verdade da lógica da ideologia e suas conseqüências.
A céu aberto transmite o que poderíamos chamar: a defesa da vítima.
Está incluído em um marco judicial, sob custódia policial.
As autoridades hospitalares consideram a histeria como um possível diagnóstico e conseqüentemente se
inclinam para a alta hospitalar.
Sua apresentação:
Com um vestido longo de seda, com um corte extenso que mostra a perna. Uma atitude sedutora, muito
respeitosa, maquilagem no rosto, está pronta sem qualquer relutância para a atividade que se tem proposto.
Está sob proteção de um policial fardado e parece não se incomodar.
Cumprimenta os presentes com desenvoltura e cordialmente.
Do seu semblante, exerce muito bem o que poderia ser chamado de histeria demonstrativa.
A declaração: o que o juiz e a polícia não conseguiram ouvir.
Começa dizendo que vai contar algo que nunca contou, porque não havia encontrado a ocasião propícia.
Considera que esse momento chegou.
Diz que estava voltando do trabalho por um descampado, e teve um pressentimento de que ia aparecer um
homem, o que justamente aconteceu. Este homem colocou um revólver em seu pescoço para que não gritasse e a
arrastou para um terreno baldio. Ela o deixou fazer. Poderia ter impedido, me esclarece que sabe muito de artes
marciais, que podia ter batido e até mesmo matado, mas decidiu não fazê-lo.
Pergunto-lhe, por quê?
Por temer a vingança, já que supunha que havia quatro outros homens com ele. Esta suposição é sustentada
na medida em que viu algumas sombras. Finalmente, ele a estuprou, enquanto ela dizia: “Porco, assim não se
trata a uma dama”.
Depois ele a levou para a casa. Quando ele saiu da casa, falou com os outros quatro que estavam escondidos
em uma vala a 20 metros de distância.
Não os viu, mas via vultos e escutava vozes.
Nós temos nesta primeira abordagem de seu discurso, alguns elementos necessários para pontuar:
a) Um pressentimento não garante um diagnóstico. No entanto, isso nos permite começar a interrogar a relação deste sujeito com o saber, em particular, o grau de certeza e antecipação com que se mantém.
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A resposta a esta questão teremos mais na sequência de suas formulações do que na conjuntura que nos
ocupa neste momento. Nesse sentido, distinguimos o pressentir, o que este nome pode encobrir: a convicção inabalável de que “isso” acontecerá.
b) “Ser tratada como uma dama”: uma formulação interessante que evoca o amor cortês e sua figura sublimatória do gozo não regulado que a coisa encarna. No entanto, o caso mostra um corpo abandonado pela dama
para a violação. É um exercício da cisão psíquica onde tocamos as proximidades e distâncias da divisão do sujeito
ainda na belle indiference da histérica. O peso irônico da frase é inegável, é o instrumento pelo qual “A Dama”
deixa o corpo e se eleva, para assistir a paixão de um “porco” com o corpo inerte, sem dor, carne morta.
c) Fundamentos do laço libidinal: a mulher violentada. Ela viveu por fim 29 anos com o porco. Contou uma
longa série de maus tratos que incluíam queimaduras no corpo, nas costas e nas nádegas.
Com toda facilidade me mostra as queimaduras. Eu digo que não é necessário. A violência parece continuar
sob estas formas que se construíram no reconhecimento social a chamada “mulher violentada”. Estritamente falando, devemos dizer corpo violentado, com violências que, como se pode ver, não alcançam a Dama em questão.
Um estatuto do corpo que lembra o que Lacan reconhece em Joyce. Um corpo insensível ao espancamento. Suas
marcas não são o sofrimento subjetivo, mas o testemunho da impotência de uma violência cujas marcas devem
ser exibidas sem pudor, na medida em que não “mostra”, mas sim dá a ver. Pudor ausente que confirma a inexistência da divisão subjetiva, que a falta de dor antecipava.
O pudor é uma dimensão própria do sujeito como tal1.
d) Beleza e morte: uma estética de artes marciais.
Tudo isso leva à cena final.
O porco volta bêbado como outras vezes e ameaça matá-la e suas filhas, puxa seu cabelo, empurra-a, ela
começa o que podemos chamar de trabalho de precisão.
Primeiro olha para a hora de início da luta:
“São nove e vinte e cinco”, diz.
Toma uma faca, esclarece “uma serrinha”.
Ela responde com golpes precisos, mas sempre esclarecendo que não eram fortes, porque não queria machucá-lo, não queria que ele percebesse que ela conhecia arte marcial. Chutes com movimentos feitos de pé, sempre
esclarecendo que eles não eram golpes, mas empurrões para tirá-lo de cima dela.
Ele continuou a insistir até jogá-la na cama, de toda maneira ela conseguiu livrar-se , mas ele conseguiu
atingi-la no ombro.
Ela olhou para o relógio, haviam se passado 35 minutos.
Havia armazenado todos os talheres em uma bolsa para evitar grandes males. Em um desses empurrões ainda com faca na mão, ela cai sobre a bolsa, coloca a mão e encontra uma faca que não tinha fio. Mas quando pega
descobre que tinha, ele havia afiado. Ele volta a lhe ferir no ombro. A dama agora fora de cena calcula com precisão, o tempo e o golpe, lentamente as artes marciais se distanciam da defesa e se aproximam de uma estética da
dança fora de perigo. O gozo no lugar que anteriormente ocupava o corpo levará a mão para a sua meta. Sem ódio,
como antes sem amor, sem violência, com a fria precisão de um ato cirúrgico. Não há responsabilidade, não há
culpa, não há subjetivação do ato, nem mesmo na forma “me fazem fazer”: se faz e ponto. O gozo acéfalo decide.
e) A consumação: inocência. Ela o atinge com a faca três vezes no estômago e, como ele não cai, insiste com
dois golpes no peito. Finalmente cai. Neste momento, ela decide tomar um banho. Quando pergunto por quê? Ele
me responde: - como eu faço todos os dias. Depois de tomar um banho, peguei a chaleira para tomar um mate,
como sempre faço.
E ele? Pergunto-lhe.
Ela me responde: permanecia no chão, perdendo muito sangue.
Pergunto-lhe se falava?
Disse que pedia uma ambulância.
Perguntamo-nos: o estatuto deste “golpear” é uma tentativa de se desculpar? Na verdade, não há culpa ou
vergonha, é uma ausência do próprio corpo e do outro. O prazer “suaviza” o corpo, não faz diferença cortar, nem
furar para que o sangue flua, é o que poderíamos chamar de “corpo aberto” não precisa cortá-lo. Observamos
1 Lacan, Jacques. Seminario de un Otro al otro. Clase del 14 e Mayo de 1969. Inédito. 1968-1969.
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também que, tal como transmite, nada de extraordinário aconteceu. As atividades ordinárias continuam seu curso
habitual. Não há “acontecimento”.
f) Outra volta no parafuso: um prognóstico.
Finalmente, alguns vizinhos que ouviram o incidente vieram e pediram uma ambulância, que o recolhe e
o leva. Ela lava cuidadosamente o sangue para que os netos não vejam. Mas as facas, deixa sem lavá-las, como
prova para a polícia. Esclarece que não o atingiu logo de início porque não queria matá-lo, lembra que conhecia
artes marciais.
Vemos que, neste caso, o crime não é um ato na medida em que não há mudança do sujeito depois dele.
Diz que o marido tinha o vício de matar, e que havia lhe dito que já tinha matado duas mulheres antes, e
ninguém sabia.
É notável a idéia de vício, ela não mostra sinais desse vício, de fato sua ação parece um automatismo sem
subjetivação.
g) O testemunho não requerido:
Finalmente, dois dias depois, a polícia chega.
O policial lhe diz imperativamente: “Sobe no caminhão”.
Ela lhe diz: “Esta não é a maneira de se tratar uma dama”.
O mesmo que havia dito ao porco quando ele lhe ameaçava com revólver antes de lhe violentar.
Ela decide não subir e quando ameaçam lhe colocar a força, ela diz com tranquilidade que vai, mas vai caminhando, e que eles vão ao seu lado com caminhão.
Caminham por quatro quadras, finalmente o policial diz: “Senhora, por que não sobe?”
“Isso sim é uma maneira de tratar uma dama, abra a porta que vou subir”. De acordo com sua afirmação, eles
nunca lhe tomaram uma declaração.
Da delegacia de polícia, levaram-na ao hospital psiquiátrico, a psiquiatra sobe no caminhão e pergunta se
ela sabe o dia em que nasceu.
Ela responde: “E você se lembra?”. “A estúpida pensa que eu estou louca”.
Eles queriam me dar uma injeção, eu recusei, depois aceitei.
A questão da Dama torna a aparecer demonstrando a validade desta posição.
A Dama não é marcada, nem pelo sêmen, nem pela lama, nem pelo sangue. Passa sobrevoando no mundo.
A Dama é uma sublimação da Coisa?
Tudo o que temos dito, indica que, como a sublimação é extremamente frágil, não vela o corpo, ou melhor,
o deixa no mundo à mercê do que quer ser.
h) O corpo: fora do tempo.
Diga-me, como as artes marciais começaram?
“Eu não posso te dizer isso.” Se incomoda. Diz que nunca disse nem ao seu pai, porque ele considerava que
isso era para homens e ele queria uma menina.
Diante da minha pergunta sobre o momento de se tornar uma moça, ela respondeu que ela sempre foi, menina e moça.
As artes marciais começaram aos 13 anos. Como resultado, o seu corpo não tem se modificado, não tem
marcas de passagem do tempo, nem das gestações.
Aos seis anos sabia o que ia se passar, por isso fez artes marciais.
Perguntei-lhe como sabia?
Diz: Vi o rosto desse homem, o porco, aos seis anos.
- Você é vidente?
- Sim claro.
- O que você vê para o futuro?
“Ah, doutor segredos, eu não vou lhe contar.
Aos seis anos, uma antecipação que não permite qualquer tipo de interpretação, é um real, que funciona
como um axioma que se repete e que irá criar suas conseqüências. Um corpo que, tal qual a Dama, não é afetado
pelo tempo, as marcas da puberdade. Há uma senhorita que foi é e será.
No entanto, a arte marcial, é o sinal de um pai enganado, em relação ao sexo de sua filha.
A Dama usa as artes marciais apenas para se sustentar como Dama, mas deixa o corpo da mulher nas mãos
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do porco.
i) Conclusão:
Uma antecipação inabalável, sem retroação, que se desenrola “para adiante” no tempo, permite ao analista
um espaço reduzido nesse caso. No entanto, o espaço existe, “tomar a declaração” que nem o juiz nem a polícia
podem escutar. Esta oferta precisa do sujeito renova o lugar do “secretário do alienado”.
Observatório
Coordenador: Jorge Chamorro
Responsáveis: Marcelo Marotta, Daniel Millas.
Colaboradores: Lucila Astorga, Andrea Berger, Mónica Biaggio, Graciela Campanella, Cristina Lospennato, María Fernanda Mina, Diana Paulovsky, Patricia Sawicke, Walter Sierra, Beatriz Stillo, Claudia Zampaglione, Paula Szabo, Liliana Szapiro, Gabriela Triveño, Cecilia Varela.
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Encontro da Rede IUFI:

“Contribuições para a formação e investigação na Universidade a
partir da Orientação Lacaniana”.
O primeiro
Encontro
rede IUFI foi denominado
“Contribuições para a formação
e investigação na Universidade
a partir da Orientação Lacaniana”.
A apresentação enfatizou
a relevância da rede constituída
por colegas ligados à FAPOL e
as Escolas em diferentes Universidades da América Latina. Além
disso, a Universidade é uma instituição de grande valor social,
cultural, econômico e político.
Daí a ênfase no caráter democrático e da potencialidade de nossa
rede.
Na primeira mesa, os traGerardo Arenas. EOL- AMP. Sem Título. Fotografia.
balhos apresentados pelos cartelizantes foram: “O ensino da
psicanálise na Universidade”, de Leonardo Rodríguez (Arg); “Como falamos da psicanálise na Universidade?”,
de Guillermina Laferrara (Arg.); “Sobre a leitura”, responsável Flávia Cêra. (Br.) e “Psicanálise e Universidade”
de Nancy Greca Carneiro (Br.). A coordenação foi de Gastón Cottino (Arg.)
A discussão ficou em torno de como a psicanálise toca os modos de ensino e de leitura na Universidade e
como cada um dos colegas incorporou esses modos em sua prática.
A mesa sobre, “Investigação e dispositivos clínicos da Universidade” contou com os trabalhos: “Pesquisa
em psicanálise na Universidade”, que foi uma produção coletiva do cartel composto por Laura Arias (Bs. As.),
Agustina Brandi (Cba), Guido Coll (Cba), David Albano González (Cba) e Fabián Naparstek (Bs. As.), Mais-um;
“Três pistas para pesquisa universitária em psicanálise”, apresentado por Gerardo Arenas (Arg.); e “Uma experiência clínica em uma instituição educativa”, de Héctor Gallo e Ulises Cuellar (Col.). Coordenação, Nohemí
Brown (Br.)
Os comentários, com base nas intervenções de Nohemí, se deram em torno do jogo do analista com o discurso universitário, pois ele não é analista ali.
Observou-se também que são as questões clínicas da psicanálise que fazem a pesquisa que lhe é própria;
bem como o impacto desta última sobre o que se realiza nas Escolas. Sublinhou-se o entusiasmo e a “transmissão
do desejo” por parte dos professores de psicanálise na Universidade.
O auditório participou com perguntas e comentários acerca dos diferentes trabalhos realizados na Universidade, nas matérias e nas pesquisas, que seriam passíveis de serem divulgadas através da Rede.
Em relação à reunião que participou Nohemí Brown, Gerardo Arenas é quem escreve, destaco os seguintes
pontos:
• Difundir o mapa da rede.
• Definir um espaço para publicação das diferentes produções dos cartelizantes (Diferentes pesquisas ou
textos IUFI sobre o tema?).
• Considerar a possibilidade de uma publicação para alojar as produções da pesquisa em psicanálise.
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• Se discutiu sobre as diferentes implicações da cartelização para a Rede no Brasil e na Argentina.
• Se falou da importância da articulação com a Rede RUA, através, por exemplo, da utilização de um espaço
comum no próximo Encontro, ou em alguma universidade.
• Se considerou oportuno que as pesquisas dos colegas da Rede na Universidade possam contar com uma
mesa de cartelizantes ou pesquisadores ligados à IUFI.
• Se avaliou como muito importante que nos coloquemos a trabalho para a promoção da Rede durante os
próximos dois anos.
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Encontro da Rede IUFI:

“Contribuições para formação e pesquisa na Universidade a partir
da Orientação Lacaniana: como a psicanálise contribui para o
ensino e a pesquisa na Universidade?
O primeiro encontro da rede IUFI foi realizado na EOL em 13
de setembro de 2017. Organizado em duas mesas, foram apresentados trabalhos livres de cartelizantes na primeira, e trabalhos da Rede
na segunda. As mesas foram coordenadas por Gastón Cottino (Arg.)
e Nohemí Brown (Br.).
O primeiro trabalho, de Leonardo Rodríguez (Arg), parte da
experiência docente na Faculdade de Filosofia da Universidade de
San Juan e desenvolve a seguinte questão: como é possível introduzir o discurso analítico na prática universitária? O discurso universitário formulado por Lacan não adquire tal natureza por situar-se
na Universidade, mas opera no momento em que o saber ocupa o
lugar dominante no discurso como um saber absoluto, é o que na
linguagem corrente se denomina “burocracia”. O discurso universitário é “o mesmo discurso do amo fortalecido pela ignorância”, de
tal modo que “quanto mais se sabe, quanto mais se conhece, mais
ignorantes nos tornamos para nós mesmos”. Sustentar o ensino de
Lacan implicaria não ceder ao real em jogo, isto é, indicar que o
sujeito pode ser capaz de preservar o enigma do saber.
Guilhermina Laferrara se apoia em Jacques-Alain Miller, em
sua apresentação do X Congresso da AMP, quando indica que analisar o parlêtre é uma prática que já está sendo feita, e o que ainda
falta é saber dizer. Da mesma forma, pode-se dizer que a psicanálise
Paula Husni. EOL- AMP “De plantas, flores e outras
na Universidade é um fato, mas fica pendente o saber dizer. Uma via
ervas.” I. Fotografia.
possível frente ao impossível de ensinar, na universidade se situaria
na pesquisa sobre o “saber ler” e o “bem dizer” articulado ao que Lacan denomina “desejo do professor”. Embora
sejam próprias do analista, seria possível conceber essas propriedades para o professor? Vale ressaltar um trecho
em que Lacan afirma: “Que alguém possa colocar a questão do desejo do professor é um sinal de que existe um
ensino (...). Ali onde o problema não se coloca é que existe um professor “(Lacan, Sem 10). Como conclusão de
seu trabalho, a autora afirma: “falar da psicanálise na Universidade é uma oferta que o professor faz a partir do
seu próprio desejo e que, longe de tamponar o impossível de dizer, lhe faz um lugar”.
De sua parte, Nancy Greca Carneiro (Br) pretende responder a pergunta: o que faz um psicanalista na Universidade? Foram Lacan e Miller que introduziram instrumentos universitários em sua Escola pelas vias da pesquisa no marco de mestrados e doutorados e com Miller, a formação do analista se estende ao Instituto do Campo
Freudiano. Conta como o seu amor pela psicanálise nasce na Universidade, e o desejo de Escola surge quando ele
pôde enunciar: “Venho para a escola, não pela via do saber, mas sim por uma verdade semi-dita”. No Brasil, não
se tem constado que o fato de que se ensine a psicanálise dentro do currículo da psicologia, que isso leve à absorção da psicanálise pela psicologia, apesar de que haja um risco permanente como alerta Jacques-Alain Miller
em várias ocasiões (Banquete dos analistas, Psicanálise pura, psicanálise aplicada versus psicoterapia). Tanto na
Escola como nos institutos, se aponta para uma transformação do saber suposto ao saber exposto; a Escola com
o passe e os Institutos em sua vertente de pesquisa clínica, a fim de evitar a alta absorção da psicanálise no saber
suposto. A universidade não seria apenas o lugar de seleção, mas de formação, uma vez que “a demanda de saber
se responde com o amor de transferência, a transferência à psicanálise que faz aparecer como aposta, o desejo de
saber”.
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Por outro lado, Flávia Cêra (Br) pergunta como introduzir a leitura de Lacan na Universidade, já que no
discurso universitário a leitura tenta obter um acúmulo de saber e os pontos de conflito são tomados como
impotência ou como um mal-entendido que deve ser suturado, quando no discurso analítico, a leitura é um procedimento de perda que encontra sua estrutura justamente no mal-entendido. É o próprio Lacan que aprofunda a
perspectiva de que a leitura não é garantia de compreensão, como encontramos na contracapa dos Outros escritos:
“A-NÃO-SE-LER”.
A segunda mesa abordou a questão da pesquisa na Universidade.
Héctor Gallo (Col) apresenta como se desenvolve uma experiência de formação clínica de psicólogos que
fazem atendimento psicológico no âmbito universitário no Departamento de desenvolvimento estudantil. Surgem
perguntas tais como: que clínica é possível em um contexto institucional educativo? Um princípio orienta este
trabalho: para além dos protocolos e a exigência de ajustar-se aos padrões da instituição, se trata de assumir a
responsabilidade pela formação clínica, que é sustentada pela ética do desejo.
David Albano (Cba) apresenta um texto produto de um cartel sobre “Pesquisa em psicanálise na Universidade”, a partir do qual se desenha uma perspectiva interessante sobre a pesquisa, que difere da leitura ou estudo da
psicanálise; a pesquisa consistiria em “furar S1 no lugar do agente, furá-lo e encorajar-se para que saia algo fora
do tedioso copy and paste”. A especificidade da psicanálise, como provém de uma experiência singular, marca
também o que deveria ser tomado como orientação na pesquisa, a saber, que a pesquisa em psicanálise vincularia
clínica, política e episteme. Dois obstáculos à pesquisa em psicanálise: a adaptação da pesquisa psicanalítica na
linguagem que a ciência exige, e a falta de legitimidade da psicanálise, devido à escassa presença de psicanalistas
nas instâncias de avaliação das Universidades.
Gerardo Arenas (Arg) parte de uma premissa: “se pesquisa pouco em psicanálise”, e estabelece três pistas
de pesquisa, que buscam limitar o risco envolvido na pesquisa em psicanálise, a saber, “ser absorvida pelo discurso universitário” o que pode ocorrer pela tensão entre dois laços: o analítico e o universitário. A primeira pista:
incluir na pesquisa, as razões porque se investiga, caso contrário, o que se investiga seria “objetivo”, separado
do próprio sujeito. A segunda, evitar a avaliação e com isso o uso de estatísticas, o instrumento do novo mestre
que se alinha com o saber para fazê-la passar por ciência. Não é preciso dizer que a psicanálise não é ciência
nem pretende ser, pois toma como sua razão de ser justamente o que é rechaçado pela ciência: o sujeito e o que o
faz singular. A terceira pista: ao pesquisar, não perder de vista a relação que os conceitos têm com os problemas
clínicos que estão em sua base.
Tradução: Jussara Jovita Souza da Rosa
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RPA – Rede de psicanálise aplicada
“Tudo por fazer”
Ricardo Seldes - EOL - AMP
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... Hoje, está prestes a enraizar-se na psicanálise uma rotina de uso, como Lacan expressou que faz com que
o efeito terapêutico seja o começo e o fim da disciplina, e inclusive sua justificativa. (...) dar esse caráter central
à ação terapêutica nada mais é do que ceder ao que o mundo exige da psicanálise para seu próprio fim, para seus
fins utilitários, para seus objetivos de governo. Caso contrário, estaríamos cedendo, abrindo as portas da cidadela
psicanalítica e deixando que esse preconceito se espalhe por ela. O preconceito terapêutico é o cavalo de Tróia
através do qual o discurso que prevalece no mundo entra no que denominamos de cidadela analítica, na Escola
Analítica, no Campo Freudiano. Acreditamos que saímos do nosso meio, quando na verdade deixamos nosso
meio lá fora. Nós não saímos, deixamos entrar. Além disso, o cavalo de Tróia é a figura mítica do presente envenenado.” (J-A Miller - Página 16 de Sutilezas analíticas)

A Rede de Psicanálise Aplicada (RPA) da FAPOL realizou sua primeira reunião em 13 de setembro na sede
da EOL sob o slogan “Tudo por fazer”. O auditório foi preenchido pelos membros, aderentes e participantes das
três Escolas* que demonstraram previamente seu interesse de participar, no mesmo espírito que o ENAPOL, em
uma desejada rede de trocas de experiências de psicanálise aplicada tanto na clinica quanto nas áreas da educação
e da justiça onde exercem sua prática.
É uma rede praticamente virtual, pois compreende vários países, idiomas e dialetos que existem na analisante América Latina.
Depois de uma breve apresentação dos responsáveis pela RPA, houve um belo debate em portunhol com
intervenções dos participantes, que transmitiram as preocupações e os avanços que se produzem nas cidades e
instituições onde desenvolvem seus trabalhos. Queremos saber quem somos, o que fazemos e por quê. Dar razões
para nossas ações. A Rede visa garantir que a formação dos praticantes sempre implique a possibilidade de uma
melhor atenção para aqueles a quem dedicam seu trabalho, a tempo de ser uma trincheira de defesa da psicanálise frente as terapias cognitivas comportamentais e, pior ainda, contra as ideologias religiosas que rejeitam a
dimensão subjetiva e o gozo singular dos indivíduos.
O desafio da RPA é fazer uma psicanálise aplicada com qualidade.
É uma entrada no Outro da cidade, da cultura e, ao mesmo tempo, é uma maneira de fazer o Outro entrar
em nossa língua, que visa não ser uma geringonça segregativa. Os participantes concordaram com a necessidade
de construir esta Rede, porque entre todas as correntes que povoam as instituições, os analistas lacanianos são
destacados pelas melhores razões. Os observatórios da FAPOL terão muitos pontos de acordo. A RPA tenta ser
um abre portas para coisas novas, para conhecer e compartilhar as dificuldades e inovações obtidas.
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Como construir uma rede, uma interação consistente que permita produzir esses efeitos, apesar
das distâncias geográficas, das línguas, dos usos e
dos costumes?
Nossa primeira proposta é de caráter epistêmico: a Revista Territorios Lacanianos - Territórios
Lacanianos, um nome bilíngue que inclui uma banda de Moebius. Os responsáveis pela revista serão
Aliana Santana, Marcelo Veras e Ricardo Seldes. A
primeira editora Celeste Viñal acompanhada de Paula Borsoi e Rosa Lagos.
Contará com assessores êxtimos. Foram propostos vários temas (entre eles destacamos o tempo
e o dinheiro na psicanálise aplicada).
A conversação se produziu em um clima descontraído e alegre. Localizaremos alguns pontos que dão conta das experiências propostas:
- inclusão de psicanalistas lacanianos no discurso médico
- lugar para fazer reflexões clínicas
- o lugar dos psicanalistas lacanianos e sua época nos pré-pagos
- a questão do atendimento gratuito, vantagens, problemas
- o lugar dos analistas diante da urgência que surge da violência na sociedade. Foi dada especial ênfase às
dificuldades de exercer a pratica na sociedade venezuelana
- práticas em diferentes centros de atendimento
- inter-relação da psicanálise aplicada e psicanálise pura
- colocar a psicanálise “ao alcance”
- Criar uma rede de textos de referência
- o tempo como realidade na psicanálise aplicada
- fazer um entrelaçamento de conhecimento
- a psicanálise diante da velhice e da morte
- assunto de entrevistas obrigatórias
- o valor de uso da rede com jovens praticantes e estudantes
- o problema da formação analítica e aplicado
- como encontrar-se com um analista
- tempo e dinheiro
- o problema das conclusões
- a violência
- Surpresas das apresentações pacientes
- como provocar transferência na cidade
- diferença entre a prática em instituição analítica, da prática de analistas em instituições não analíticas
- as invenções
- a inclusão dos Institutos do Campo Freudiano para organizar a transmissão epistêmica àqueles que exercem a prática em nome da orientação lacaniana.
- apresentações de pacientes que conseguem interferir no gozo da cronicidade e o assistencialismo
- exploração analítica de diferentes aspectos na sociedade
- sofrimento no trabalho
- O problema do autismo
- os analistas com práticas clínicas em centros universitários
- o conceito de uma cura em saúde mental
- Como fazer com o fato de que as instituições periféricas produzem efeitos de formação analítica quando a
formação de analistas é uma questão específica das Escolas. É um problema recorrente. Como tratá-lo?
Foi proposto a inclusão na Rede dos não-membros e aderentes que estão trabalhando de forma direta com
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alguns dos Institutos ou Centros de Assistência. Também foi proposto que os Centros Psicanalíticos possam solicitar a admissão à Rede. Estes pontos serão definidos em breve. A reunião encerrou com a marca para continuar
com a idéia de “Tudo por fazer”.
* e a inclusão de membros do grupo Lacanian Group Montevideo (GLM) associado à FAPOL
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RUA - Rede
Universitária
da América

As duas mesas dedicadas aos trabalhos da Rede Universitária da América aconteceram na quarta-feira dia
13 de setembro em Buenos Aires.
Tivemos uma primeira mesa
cujo tema foi “O ensino da psicanálise na Universidade”, composta por
Nieves Soria (EOL), Claudia Henschel de Lima (EBP) e Suzana Strozzi
Natalia Ortiz. NEL – AMP. Santiago de Chile. “Encontro”, Fotografia com câmera analógica.
(NEL).A coordenação da mesa foi de
Fabián Schejtman.
Os colegas da EOL e da NEL trabalharam em suas intervenções as possibilidades de transmissão, os efeitos
de divisão dos sujeitos pelo discurso analítico, a questão do saber suposto e do saber exposto na universidade.
Nossa colega Claudia, do Rio de Janeiro, deu um tom mais político à sua intervenção, focando o caso Brasil,
ou seja, a história da psicanálise na Universidade Brasileira. Lembrou que a Psicanálise existia na Universidade
Brasileira nos tempos da ditadura militar (de 1964 a 1986) e neste tempo o professor podia ser um interventor.
Num primeiro momento havia vigilância mesmo dentro das salas de aula.
No entanto, a Universidade permanecia um espaço de resistência ideológica. A partir de meados dos anos
80 temos o movimento de “abertura” e democratização. Mas a verdadeira democratização da universidade se dá
a partir de 2002, com uma política de ampliação da universidade pública (14 novas unidades espalhadas pelo
território brasileiro), cotas para estudantes da escola pública, para negros e índios.
Alguém aponta o esvaziamento do espaço universitário hoje no Brasil, a situação financeira caótica das
universidades, principalmente no Rio de Janeiro, por falta de recursos financeiros. Há um projeto de privatização
das universidades, o que de certa forma ameaça o espaço da psicanálise na universidade. “A universidade no
Brasil está agonizando”, afirma Claudia. Ela coloca então duas questões: “Seria possível a psicanálise sem a
democracia?” e “Qual é o espaço da psicanálise neste contexto de esvaziamento?”
Dentre os comentários ressalto a pontuação de Sérgio Laia (EBP) que nos lembra o rebaixamento do significante mestre e ascensão do mercado no interior da Universidade. O mercado se impõe ao saber e o discurso
universitário escamoteia esta subversão
Foi lembrado o breve texto de Lacan, publicado em 1978 “Lacan a favor de Vincennes”, que está publicado
na Correio n.65.
A segunda mesa se dedicou aos projetos de pesquisa inscritos em RUA. O tema da mesa foi: Adolescência:
entre família e sociedade.
Os trabalhos foram apresentados por Eduardo Suárez (EOL), Cristiane de Freitas Cunha Grillo (EBP) e
Mario Elkin Ramirez (NEL)
Interventores: Inés Sotelo e Olga Molina e a Coordenação de: Mariana Gómez.
Cristiane trouxe o trabalho que vem sendo desenvolvido na Faculdade de Medicina com adolescentes, muitos deles usuários de drogas e em conflito com a lei. O projeto “Janela da escuta”
Ela ressalta que as políticas públicas voltadas para a juventude habitualmente exigem adesão ao tratamento
e ao cumprimento de medidas socioeducativas, mas não consideram a singularidade e não estabelecem uma interlocução viva com o adolescente, a família e o território. O dispositivo Janela da Escuta, alojado na Universidade
e orientado pela psicanálise de orientação lacaniana, propõe um acolhimento do jovem e de quem o acompanha.
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A partir disso, um trabalho de construção do caso pode ser feito, articulando a família, o território e as políticas
públicas. A oferta de um lugar de saúde e arte surpreende os jovens, marcados pelo fracasso em relação à adesão
e adequação às normas e protocolos. A prioridade do projeto não seria o abandono da droga ou o cumprimento da
medida, mas a emergência do sujeito desejante.
Houve uma breve discussão sobre os três trabalhos apresentados e Sérgio Laia extraiu, no final dos comentários, a diversidade da mesa, indicando que o trabalho de Eduardo trazia um projeto de investigação, o de
Cristiane, seria um trabalho de extensão aplicado à investigação e o de Mário um trabalho conceitual.
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O que a família
ensina.
Clara Maria Holguin – NEL- AMP

47

A família é uma solução, cada
época inventa seus recursos. O assunto
de família é o não familiar.
As conversações e intervenções
apresentadas no ENAPOL mostraram a
diversidade necessária para se aproximar do “assunto”. As soluções enfrentam o real do gozo do Outro.
A posição do analista, para estar
a altura da época, mais do que pronunciar-se contra ou a favor de soluções,
deve interpretar o real que o discurso
lhe ensina para localizar ali o singular.
Tal como demonstra a experiência não
se trata só de como a família fala, mas
de como se é falado por ela. “Em toda
a linguagem familiar, se fala a língua
bárbara do gozo”, sendo o sintoma
como formação, a sua condição de expressão.
Os ensinamentos dos testemunhos de passe dão conta da desfamiliarização onde o parlêtre é confrontado
com o estranho e o bárbaro do gozo
próprio, para saber-fazer com ele.
Mais que conclusões, se abrem
questões sobre o que ensina a família de hoje. Se pensarmos os assuntos
de família como soluções, quer dizer,
modos de enodamentos e tratamentos
frente ao próprio da loucura de cada
um, poderíamos dizer que o assunto de
família real - a língua - que é sempre
da ordem do não familiar, é a psicose
ordinária?
Tradução: Jussara Jovita Souza da Rosa

Manoel Mota. EBP- AMP. Seção Rio de Janeiro.

FEDERAÇÃO AMERICANA
DE PSICANÁLISE DE
ORIENTAÇÃO LACANIANA

Publicação FAPOL

VOLUME 4 - OUTUBRO 2017

LacanXXI
R E V I S TA FA P O L O N LI N E

Que saldo de saber me deixou o VIII Enapol?

Em primeiro lugar, que o campo freudiano tem um ar de família e de uma família
muito ativa. Tem ar de família porque, embora
aloje colegas conhecidos, temas conhecidos,
leituras conhecidas, é também o campo em
que nós psicanalistas encontramos as contingências da vida na comunidade analítica com
o que nunca terminamos de tratar. Como em
uma família.
Então, cada um, contingentemente em
sua análise, descobre que tudo o que é familiar para ele em sua vida, abrange um núcleo
de familiaridade perturbadora, índice de Um
real, que o familiar envolve. Penso que a conferencia de Miquel Bassols, A língua familiar,
permitiu orientar melhor o que já havia se deManoel Mota. EBP- AMP. Seção Rio de Janeiro.
lineado nas mesas simultâneas: que o familiar
é lalíngua. Quero dizer, que o familiar é um predicado que aplicamos ao que transmite lalíngua.
Não é que minha família vai transmitir a língua que falo, mas aquilo que transmitiu a língua que falo é minha
família.
Existe um contraponto muito interessante que ouvimos na abertura e também em algumas simultâneas: que
somos falados por nossas famílias e que fazemos disso o nosso destino, por um lado, e, por outro lado, que cada
um inventa a língua que fala para fazê-lo mais gráfico nossa família nos lança uma chuva de significantes no corpo e, com alguns desses significantes, cada um inventa sua maneira de falar.
Mas inventar um modo de falar é muito mais do que isso. É o modo de fazer laço com os outros, de construir ficções que nutrem o fantasma, que, finalmente, se reduzem a frases e a dar um invólucro formal ao sintoma.
O modo de falar que é tão próprio de cada um é determinante no laço social. Outra aresta desta idéia genial de
Lacan, é que o inconsciente é político, o que retoma a observação freudiana de que toda psicologia individual
também é psicologia social.
Em suma, este Encontro Americano me deixou claro que a família é uma máquina que incute a língua que
falamos.
O que se apresenta como condição de possibilidade para esse “novo ato psíquico” freudiano que não é outra
coisa senão a produção, em cada ser falante, da junção mais íntima do sentimento de vida.
Então, repito, uma idéia forte que eu tirei deste Encontro - e que tem muito a ver com as questões da época
como as novas configurações familiares e as diversidades sexuais - é que “família” passa a ser um predicado que
atribui ao familiar aquilo que transmite as peças com as quais cada um inventará sua língua, a partir do acontecimento de corpo que funda o corpo falante.
Então posso retomar o começo do texto que apresentei na mesa sobre as transformações da intimidade sob
transferência: entre o que foi dito pelas nossas famílias e que determina o nosso destino, e o que cada um inventa
a língua que fala, Lacan demarca o hiato da responsabilidade subjetiva diante real.
Finalmente, quero destacar algo que gostei muito no Encontro. É que nada do que foi trabalhado – a época,
as novas sexualidades, as variações familiares, a clínica conforme o primeiro e o último Lacan, a violência, nada
disso foi abordado fora de sua relação com a transferência analítica. Felicito uma vez mais a todos aqueles que
trabalharam para tornar possível esse Encontro, especialmente Ernesto Sinatra, Alejandra Glaze e Viviana Mozzi.
Tradução: Jussara Jovita Souza da Rosa
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Toques de ressonâncias do VIII ENAPOL sobre a EBP
Para todos nós do Campo freudiano, o VIII ENAPOL foi bem além
de ser mais um de uma série que já se
faz esperada não somente pelos membros da EBP, seus aderentes e correspondentes, mas também pelos alunos
dos nossos institutos e pelo grande número de colegas de outras instituições
psicanalíticas, que embora não tendo
uma inscrição oficial em nosso Campo, participam com entusiasmo de
nossas atividades, muitos deles, inclusive, servindo-se dessa frequentação
como porta de entrada para um posterior ingresso à nossa formação, como
membro.
A família, com suas histórias,
objeto central da psicanálise desde o
Alejandro Bilbao. UBA. “Distância”. Acrílico sobre tela.
momento de sua fundação, eixo central das pesquisas de seu criador, foi abordada nos seus mais diversos aspectos, seguindo a orientação de Lacan.
Desde uma nova leitura dos “Complexos familiares” até à do seu ultimíssimo ensino, foi abordada por colegas que como sabemos se situam nos mais diversos momentos de suas formações de analistas, sendo essa, aliás,
a grande originalidade desse megaevento, além de ser também seu maior mérito, acolher produções (individuais
ou realizadas em grupo) nos mais diversos níveis epistêmicos.
Apesar da grande diversidade de abordagens, uma ideia central prevaleceu: a origem da família foi deslocada do triangulo edípico em que estivera desde Freud (pai, mãe, criança) para um outro triângulo (Nome do pai,
Desejo da mãe, objeto a).
Intimidade, segredos e mentiras, novas configurações dos laços amorosos, avanços da ciência, etc., diversos
são os elementos que circulam em torno de um grande furo central, um grande vazio central, comum a todos nós,
sujeitos ou falasseres. Formações do inconsciente (freudiano) invenções e suplências, fatores humanos com a
finalidade de abordar esse grande furo central da não relação sexual, do impossível a dizer, do real.
O saldo foi bastante produtivo, pois todos saíram enriquecidos desses dois dias de trabalho intenso. A EBP
cresce, em sintonia com a “subjetividade do seu tempo” preparando-se para enfrentar os desafios da contemporaneidade, dos avanços da ciência, mas também do perverso matrimônio dela com o Mestre capitalista que nos
ameaça.
O papel da EBP, dos Institutos do campo freudiano e da FAPOL (como instância ou elemento centralizador),
tem sido fundamental, não somente como garantidor da prática da psicanálise tal como nos foi transmitida por
Freud e ensinada por Lacan, mas como assegurador do seu progresso.
Infelizmente não foi possível contarmos com a presença do Presidente da AMP, Miquel Bassols, que por
uma contingência de ordem familiar não pode vir a Buenos Aires, mas, generosamente e graças aos avanços da
tecnologia de nossos dias, nos enviou um vídeo com uma brilhante conferência que muito nos ensinou.
Concluído o VIII ENAPOL, a ordem agora é começarmos o mais breve possível a preparar o IX.
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O que ressoa entre escritos

Alguns textos de Lacan, especialmente os datados de 1967, apresentados em Outros Escritos, podem
ser tomados como uma série, não somente por estarem atravessados por
temas comuns, mas, sobretudo, por
permitirem uma leitura da posição de
Lacan no que diz respeito a suas proposições para o analista e sua Escola
e à psicanálise frente à civilização.
Entrever isto provocou um entusiasmo em empreender uma leitura destes textos visando localizar e ampliar
a interlocução existente entre eles. O
entusiasmo que surge quando encontramos um pequeno achado em um
escrito de Lacan, achado que se torna
uma ferramenta, uma chave de leituAlejandro Bilbao. “A Criança”. Acrílico sobre tela.
ra que relança não somente o entendimento da passagem do texto em questão, mas também o entendimento do contexto a partir do qual Lacan se
dirigia aos psicanalistas de sua época.
Dentre estes textos de 1967, temos “Alocução sobre as psicoses da criança”1, cujas primeiras leituras, mesmo antes de sua publicação em Outros Escritos, marcaram minha formação, uma vez ser considerado uma referência essencial sobre a formalização de Lacan acerca da posição da criança como objeto em articulação com
a fantasia materna – mesmo não entendendo absolutamente nada do que lia à época, naquela cópia em espanhol
com o título “Discurso de clausura”, sua leitura a cada vez me instigava mais. Trata-se de uma fala de Lacan,
em 22 de outubro de 1967, proferida como encerramento de um congresso organizado por Maud Mannoni– seu
grande mérito foi reunir psiquiatras e psicanalistas “de todos os horizontes” em torno do tema das psicoses da
criança. Ao tomar a palavra, de improviso, Lacan coloca em evidência o que pode presenciar nos debates travados ao longo dos dias do referido congresso: a ausência de um esforço em abordar teoricamente os aspectos ali
tratados, nas várias intervenções, tendo-se como referência o que a descoberta freudiana nos legou – notadamente
os conceitos de inconsciente e gozo.
Destaco, especialmente, este ponto – a ausência de uma articulação teórica – uma vez que pode ser considerado uma baliza para o entendimento do que virá a seguir.
Na primeira parte de sua fala, vemos Lacan travar um diálogo com os representantes da psiquiatria francesa
e da antipsiquiatria – Cooper e Laing, presentes neste congresso, inclusive – elencando aqueles elementos que
aparentemente deram sustentação às propostas debatidas naquela oportunidade. Partindo de sua já conhecida
contraposição à formulação de Henri Ey sobre “a loucura como um insulto para a liberdade”, Lacan chama a
atenção para o fato de que o congresso conjugou questões referentes a três termos - criança, psicose e instituição e criticará, a seguir, aquelas propostas que tentam, cada uma a seu modo, se sustentar em torno de uma articulação
da criança, da psicose ou da instituição com o tema da liberdade. Dirige-se aos colegas ingleses, apontando a
dimensão ideológica presente em uma prática onde “o sujeito é convidado a se proferir naquilo que eles entendem
como manifestações de sua liberdade”. E continua Lacan: “Mas, não será esta uma perspectiva muito estreita,
[....], será que essa liberdade, suscitada, sugerida por uma certa prática dirigida a estes sujeitos, não traz em si seu
limite e seu engodo?”2.
Esta passagem é paradigmática por apontar, com precisão, o engodo a que pode levar uma prática, sobretudo
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se a ela corresponde uma inconsistência teórica – e é isto justamente o que Lacan, a meu ver, busca denunciar
nesta sua intervenção. E podemos acompanhar, em seguida, nesta mesma perspectiva, as consequências para
uma prática que se apoia em uma “fantasia postiça – a da harmonia instalada no hábitat materno”3, fantasia esta
construída “às pressas e com folclore” pelos analistas. E continua Lacan: “É impossível aquilatar a que ponto esse
mito obstrui a abordagem desses momentos a serem explorados, tanto dos quais foram evocados aqui. Como o da
linguagem, abordado sob o signo da infelicidade”4.
Prepara desta maneira o terreno para indicar, por fim, que é a partir do objeto a que deve ser situado o que
se passa entre a mãe e a criança, indicando, ainda, de maneira enfática que “enquanto o mito que abarca a relação
da criança com a mãe não for suspenso” persistirá o preconceito irredutível do qual é sobrecarregada a referência
ao corpo5. Formalização que veremos ser ampliada e apresentada, de maneira excepcional, dois anos depois em
“Nota sobre a criança”6.
Estas passagens, extraídas da “A locução sobre as psicoses da criança”, ilustram a questão que construí no decorrer da leitura do texto: por que estaria Lacan, neste momento,
apontando para as consequências de uma prática que, mesmo seguindo as indicações
da psicanálise, não a articula com o fundamental da radical descoberta freudiana? Cito
Lacan:
Não menos notável é que nada tenha sido mais raro, em nossas colocações destes dois
dias, do que o recurso a um desses termos que podemos chamar relação sexual [...], inconsciente e gozo.
Isso não quer dizer que a presença deles não nos tenha comandado, invisível, bem como,
numa dada gesticulação por trás do microfone, palpável.
No entanto, nunca teoricamente articulada7.
A pedra de toque do texto passa a ser, na sequência, o tema da segregação– introduzido por Lacan justamente no momento em que afirma que se os problemas não forem situados e tampouco a referência de como tratá-los
for apreendida, cai-se no pior. Lacan inclui-se neste risco, coloca-se ao lado daqueles a quem se dirige. Sua frase
precisamente é a seguinte:
A questão é situá-los (os problemas) e apreender a referência a partir da qual podemos tratá-los, sem que
nós mesmos fiquemos presos num certo engodo, e, para tanto, dar conta da distância em que jaz a correlação da
qual somos prisioneiro8.
Apresenta sua análise de uma época marcada, como nunca antes, pelos efeitos do progresso da ciência e,
“não somente em nosso próprio domínio, o dos psiquiatras, mas até onde se estende o nosso universo, teremos
de lidar, e sempre de maneira mais premente, com a segregação”9.Desta maneira, Lacan subverte totalmente as
perspectivas que dominavam até então este congresso.
Assim, este parágrafo, que ocupou lugar central na leitura do texto, permite interrogar acerca do seguinte
aspecto: o que Lacan indica aqui, neste momento e neste contexto, como o que pode fazer face aos efeitos do
progresso da ciência? Ao que ele coloca nos seguintes termos: “como responderemos nós, os psicanalistas” à
“segregação trazida à ordem do dia por uma subversão sem precedentes”? 10.
Notemos que o tema da segregação, também referido em sua “Proposição de 9 de outubro de 1967 sobre o
psicanalista da Escola”11 – texto extremamente contemporâneo da “Alocução” – , toma aqui um aspecto bastante
singular: Lacan o situa também dentro do próprio domínio da psiquiatria, ou seja, chama atenção para o fato de
que algumas práticas, sobretudo aquelas que carecem de uma orientação precisa ou são orientadas de maneira
equivocada, produzem efeitos de segregação no seu próprio escopo. Esta é a sutileza que gostaria de recolher e
verificar seu alcance.
Além disto, o que mais há em jogo aí? Um dizer fundamental de Lacan, tal como nos faz ver Laurent: ele
está justificando, dando sustentação, à proposição de que existe um “nó entre a posição do analista e movimento
da civilização”12. Toma para si a responsabilidade de elucidar que as coordenadas tomadas como referências naquele congresso, sem respaldo teórico ou equivocadas dentro mesmo do campo da psicanálise, fracassarão frente
ao que deve ser enfrentado.
Ao propor que “toda formação humana tem, por essência, e não por acaso, de refrear o gozo”13, coloca de
maneira precisa uma das vertentes desta articulação entre civilização e gozo, articulação da qual os analistas,
mediante as transformações da época, não podem mais se furtar.
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Éric Laurent considera este texto um dos mais políticos de Lacan, junto com “Televisão”: “um texto que
promove perguntas que deslumbraram seus ouvintes”14. Para ele, esta visão de uma época planetária que surge da
destruição de uma antiga ordem social, tal como Lacan anuncia, já é uma crítica ao Édipo, e, como vimos anteriormente, circunscreve de maneira inédita a problemática em questão, tema do congresso, ao afirmar que “para
compreender como situar a criança somos obrigados a levar em conta o tratamento do gozo em uma escala que
não é a escala familiar”15 – ou seja, a escala circunscrita pelo Édipo e a metáfora paterna.
Há outro aspecto a recolher deste texto, ainda seguindo a leitura de Laurent: as considerações de Lacan a
propósito da criança, da liberdade humana e dos gozos retomam o que ele afirma em sua “Proposição de 9 de
outubro” acerca do lugar da “ideologia edípica no mundo”16.
Nesta sua “Alocução”,o esforço e a posição decidida de Lacan – não deixando de evocar Freud – ressoam
para mim na frase final do texto, também de 1967, “A psicanálise. Razão de um fracasso”: “Quando a psicanálise
houver deposto as armas diante dos impasses crescentes de nossa civilização (mal-estar que Freud pressentia) é
que serão retomadas – por quem? – as indicações de meus Escritos”17.
Desta maneira, as indicações de seus Escritos – entendidas aqui como o saber que se pode extrair de uma
práxis (a psicanalítica)como também o que Lacan propôs para o analista e sua Escola apoiado em uma “lógica
anti-identificatória” ou em “identificações não-segregativas”18– são as preciosas armas que dispomos.
Lacan, J. “Alocução sobre as psicoses da criança” (1967), Outros escritos, Jorge Zahar Editor, Rio de Janeiro, 2003, p 359-368.
Ibid., p. 360.
3
Ibid.,p. 365.
4
Ibid., p. 365. Nesta passagem do texto, temos uma crítica de Lacan acerca da noção de pré-verbal que orientou a intervenção de
um dos expositores – Daniel Lagache. Segue o parágrafo: “Mas o que pergunto a quem tiver ouvido a comunicação que questiono é se,
sim ou não, uma criança que tapa os ouvidos – dizem-nos: para quê? para alguma coisa que está sendo falada – já não está no pós-verbal,
visto que se protege do verbo”.
5
Ibid., 366.
6
Lacan, J. “Nota sobre a criança” (1969). Outros escritos, op. cit. p. 369-370.
7
Lacan, J. “Alocução sobre as psicoses da criança” (1967), op. cit. p. 362 (grifos meus). Na nota introduzida em 26 de setembro
de 1968, Lacan assim define sua explicita intervenção: a de “fingir uma conclusão”, uma vez que uma conclusão faltava àquele congresso – “Prestei-me a isto para homenagear Maud Mannoni”. E, ainda, encontramos na p. 368, a referência mais uma vez de Lacan à
“falta de um respaldo teórico” e como esta falta, justamente, leva de maneira errônea a questionar a psicanálise ou o próprio psicanalista.
8
Ibid.,p. 360.
9
Ibid.,p. 360.
10
Ibid.,p. 361.
11
Lacan, J. “Proposição de 9 de outubro de 1967 sobre o psicanalista da Escola” (1967), Outros escritos, op. cit. p. 263. O tema
da segregação será apresentado no terceiro ponto de fuga da Proposição, contextualizado a partir dos campos de concentração e dos
mercados comuns.
12
Laurent, É. “Le racisme 2.0”, Lacan quotidien, n. 371, 26 de janeiro de 2014.Disponível em lacanquotidien.fr.
13
Lacan, J. “Alocução sobre as psicoses da criança” (1967), op. cit. p. 362.
14
Laurent, É. “Existe um final de análise para as crianças” (1991). Opção Lacaniana – Revista Brasileira Internacional de Psicanálise, São Paulo, Edições Eolia, n. 10, abril/junho 1994, p. 28.
15
Ibid., p. 28.
16
Ibid., p. 28.
17
Lacan, J. “A psicanálise. Razão de um fracasso” (1967), Outros escritos, op. cit. p. 349. Pronunciamento realizado em 15 de
dezembro de 1967, no Magistério da Universidade de Roma. Um dia antes, em 14 de dezembro de 1967, Lacan apresentou o texto “O
engano do sujeito suposto saber” no Instituto Francês de Nápoles; e no dia 18 de dezembro de 1967, no Instituto Francês de Milão, “Da
psicanálise em suas relações com a realidade”.
18
Laurent, É. “Le Racisme 2.0”,op. cit. Laurent utiliza estes significantes “lógica anti-identificatória” e “identificações não-segregativas” para nomear o que Jacques-Alain Miller propõe em sua intervenção no I Congresso Científico da Scuola Lacaniana di
Psicoanalisi (em formação) em 21 de maio de 2000. Ver Miller, J.-A. “Teoria de Turim: sobre o sujeito da Escola”, Opção Lacaniana
online, nova série, ano 7, número 21, novembro de 2016.
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Situação da psicanálise e formação do psicanalista em 1956.

“[...] queremos dizer com isso
que a explicação deve ser buscada na
situação da psicanálise mais do que
na situação dos psicanalistas. Pois se
podemos definir, de forma irônica, a
psicanálise como o tratamento que se
espera de um psicanalista, é, no entanto, certamente o primeiro quem decide
da qualidade do segundo.”
Ainda que o texto seja datado do
ano de 1956, sua vigência é indiscutível.
Trata-se da situação do psicanalista e da formação do analista para
responder à pergunta inicial do texto:
como se pode ser psicanalista.
A ironia aponta à conformação
das sociedades analíticas. Para o conPaula Husni. EOL- AMP. “Barco quieto”. Fotografia.
forto de dormir acordado sustentado
por normativas e legalidades as quais ofereceriam a performance de um modelo de analista, segundo um Ideal.
Graus que garantiriam um lugar em relação ao saber.
Daí suas referências exaustivas à função das Suficiências, dos Sapatinhos Apertados, dos Bem-Necessários
e das Beatitudes. Estrutura assegurada que dê conta do estofamento com que é tecido o grupo analítico sustentado
no Nome-do-Pai. Modo de assegurá-lo no lugar da contingência.
Tudo previsível e quantificável, ajustável a um modelo.
Lacan localiza que o Nome do Pai e o Supereu devem ser lidos como termos aparentados, pois atacam a
condição sujeito.
Podemos supor que nesse texto dos Escritos encontramos o gérmen do Seminário Inexistente, as razões
da futura excomunhão da IPA, e a resolução dessa saída no Seminário XI, Os quatro conceitos fundamentais da
psicanálise.
Dará conta, com esse último, de uma distinta orientação, a qual enquadra a experiência analítica, a operação
analítica e o desejo do analista.
Situação da psicanálise e formação do psicanalista é um texto dirigido a diferentes interlocutores, como
bem assinala Lacan na epígrafe deste Escrito: Para alguns... e “a outros”.
Leio ali: a seus seguidores... e a seus futuros detratores. O pé de página deste Escrito se refere “aos outros”,
algo assim como: ... a outro cachorro com esse osso.
É um Lacan que não cederá ao convite de se deixar seduzir por um Ideal alienado às identificações.
Muito pelo contrário, Lacan responderá à consistência da Sociedade analítica com a noção de Escola, enquanto inconsistente.

Como se pode ser psicanalista

Miller uma vez mais nos orienta na resposta desde a perspectiva lacaniana.
Devemos ler para isso A teoria de Turín.
Ali encontramos a ênfase do pensamento de Lacan no que faz a base da psicanálise e dos psicanalistas. Uma
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política que se rege pelos fundamentos que orientam a direção do tratamento em tanto que se concebe a Escola
como sujeito.
Destacamos uma diferença crucial: sujeito não é indivíduo. Remete ao inconsciente e, enquanto tal, demanda interpretação, quando na vida da Escola o sintoma se coloca como uma cruz em seu caminho.
É também uma ênfase na leitura freudiana da Psicologia das Massas e Análise do Eu.
Não é que se considere que a Escola funcione alheia a um Ideal, seria ideal pensar que não há, que é eliminável. Mas esclarece que é um Ideal sob tratamento e que aponta permanentemente aos seus desvios orientados
no seu lugar de causa.
Se algo pode se tornar imperativo na demanda do sujeito Escola é que as tendências sejam interpretadas
ao grupo e que aqueles que a compõem se desagreguem do aglutinamento para dar lugar às enunciações da diversidade, da solidão que faz laço e da transferência de trabalho com respeito ao Ideal localizado como causa de
desejo.
Que uma Escola demande análise de seus membros como um aspecto essencial na sua formação, é a fim
de que se pronunciem desde uma posição de risco. E não é outra senão a de assumir a responsabilidade da enunciação. Do não-todo.

Como se devém psicanalista

A atualidade de 1956

Permito-me depreender do texto de Lacan por mim escolhido para esse comentário a noção de autoridade
analítica. Noção que não é dada, mas se constrói e está intimamente enlaçada ao conceito Escola.
A autoridade analítica não é agrupável, ela dá conta do singular. Sustenta-se no um por um e somente se
verifica por meio da enunciação. Ali onde se há de verificar de onde fala cada sujeito.
E é a resposta ao modelo identificatório que supõe o ser do analista.
Esta não se apresenta para todos da mesma maneira, não se encarna do mesmo modo e está enlaçada à transmissão de uma experiência. Seja a de uma análise (no passe), de uma prática (na garantia), de uma formação (na
admissão).
Este marco da Escola alcança sua máxima expressão no dispositivo do Passe e na Escola Una. Ambos operando a fim de assegurar e manter aberto o buraco de saber, o não todo que distingue a Escola. Esse recurso que
a torna feminina.
A função de extimidade é crucial para sustentar a inconsistência e verificar cada vez que não há uma última
palavra.
Supõe um Ideal vazio de sentido.
Tradução: Gustavo Ramos
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Em Meu Ensino, Lacan retoma a questão: “O fim de meu ensino seria fazer psicanalistas à altura dessa
função que se chama sujeito porque se verifica que somente a partir desse ponto de vista se compreende de que
se trata a psicanálise.”
Essa é a finalidade que estabelece esta banda de Moebius, borda entre psicanálise e psicanalista.
Lacan aqui propõe a relação de contemporaneidade entre a aparição da psicanálise como extensão das
funções da ciência para ressaltar que encontramos o sujeito na dimensão do inconsciente.

