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EDITORIAL

Queridos leitores,
LACAN XXI n°7 está
entre nós.
Uma vez mais, em sua
particularidade, propõe um
mergulho na temporalidade do século sob a luz da
orientação de Jacques Lacan. As consequências do
seu ensino se escrevem aqui
como bússola de leitura de
uma civilização que cada
vez mais revela distintas
formas de fazer presentes o
Lisa Erbin. ´Sem título´. Óleo e Colagem. Técnica mista. EOL- AMP
ódio, a cólera e a indignação nos acontecimentos do nosso século.
Os textos põem em ato esse ensino que espero possam apreender tomando ocasião por onde convier,
fazendo ressonar algumas notas deles para provocar, citando Borges, “que sua virtude toque direta e espantosamente o leitor”1. Essa virtude que Lacan propôs como equivalente ao não ensinável, ao que não se
deixa absorver por uma episteme, mas que se lê através de uma operação, “responder como convém a um
acontecimento enquanto significativo ... é fazer a boa interpretação”2, aquela que faça ressoar outra coisa
além do sentido, ali onde se pode medir, em suas consequências, além das intenções.
LACAN XXI, acompanhando estes movimentos, propôs variações ao seu conteúdo desde o número 5,
convidando para publicar, como explicita Rômulo Ferreira da Silva na apresentação do espírito renovado
da revista3, “textos que enriquecem as discussões em torno dos eventos que nos reúnen cada ano e nos colocam frente a temas urgentes que tocam de perto a psicanálise.”
O IX ENAPOL “Ódio, Cólera e Indignação” - Desafios para a psicanálise, que se realizará en São
Paulo, nos dias 13, 14 e 15 de setembro de 2019, nos dá, então, a boa ocasião. Três de seus diretores, cada
um com seu estilo, abrem o jogo pondo sobre a mesa, ressonâncias das propostas do Encontro. Poderíamos
lê-las como modos de responder à pergunta que fez Eric Laurent: por que falar das paixões hoje?4 Viviana
Berger avança retomando uma questão proposta no argumento do Encontro “É o ódio um modo de constituir ao Outro, ainda que não seja mais do que mediante sua exclusão?”. O ódio e as violências sancionadas
como sintoma social funcionam como forma do sujeto “(dividido, é claro!) buscar alguma identificação
diante da condição de mero dejeto em que há feito a sua existência”, produto das novas lógicas de gozo
que propõem a ciência, o mercado e a globalização. Essas novas lógicas de gozo são as que Andrea Zelaya
identifica nos efeitos de anulação e foraclusão do subjetivo, lógica que do lado da ciência em sua universalização, “empuxa a dispersão do que ela ignora, enquanto mantém nas sombras o inerente a condição de
imigrante do sujeito no Outro”.
Henri Kaufmanner destaca que a psicanálise, diferente de outros discursos, ao colocar em jogo a paixão, mantém a relação com o objeto, “estamos interessados nas ressonâncias de gozo geradas a partir do
significante, ou seja, das relações do sujeito e do objeto a”
A rubrica “Os desafios para a psicanálise” propõe um enodamento epistêmico, político e clínico para ler
os efeitos que as paixões, como desafio se atualizam em nosso campo. Este enodamento tem um quarto elemento,
a pergunta pela incidência da psicanálise no mal-estar contemporâneo que se mobiliza de modo renovado, pelo
acontecimento “Campo freudiano. Ano zero” na comunidade analítica. Como fazer passar as ressonâncias do ato
psicanalítico ao Outro social? Jésus Santiago enuncia que o analista, tocado por esta interpretação enfrenta o
desafio de “fazer-se presente, não apenas na clínica, mas também no campo político, não como partido político,
mas como psicanalista que, como diz Freud no Mal-estar, pode ‘oferecer algo à humanidade’ ”.
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Sendo a segregação, o ódio e as violências o que triunfa na cena do mundo5, estamos compelidos a intervir
nela, posição ética de cada analista que se orienta, como propõe Mauricio Tarrab ao “Circunscrever o insuportável do próprio horror”, modo de fazer existir um laço inédito como tratamento do resto pulsional que insiste em
toda formação humana. Um “haver-se” digno desse nome é o que Clara María Holguín transmite ao ler o desafio político que uma artista alcança enlaçando a singularidade, uma por uma das vítimas, e o coletivo, “escritura
que enoda trauma (farc) e solução (fragmentos)”.
A política da psicanálise é o relevo do sintoma, Fernanda Otoni, propondo a transferência como a operação
que subverte os destinos do gozo ilimitado, e o convite a falar “do que não existe, dá passagem ao que existe e
o força a se alojar numa forma que o acolha, o localize, o dirige e o sossegue.”.
Os trabalhos que temos reunidos sob a rubrica “¿O que está circulando sobre o tema?” apresentam elaborações precisas sobre as condições de laço do sujeito com o Outro, com o irredutível pulsional em sua base,
localizando nas paixões um tratamento possível. Alejandro Olivos aborda isso em termos do Outro para si mesmo
e sua articulação entre o ser e o saber. Marcela Mas situa a dimensão do odiaenamoramento em relação ao saber,
colocando em relevo o objeto mais de gozar que pode se revelar na ambivalência que supõe o conceito quando
se retira o véu dando lugar a “fenômenos de violência que a época mostra com crueza”
Micaela Parici verifica com uma vinheta o particular “modo em que cada sujeito tramita a violência que o
habita e a violência que recebe do outro”. A proposta do analista introduz uma diferença, apontando a causa do
sujeito mais aquém da posição de vítima que o discurso jurídico promove. Um bom caso que permite dizer com
Gisèle Ringuelet o quanto “estas paixões são índices de cartografias de uma época” e como tal se faz necessário
distinguir a verdade em jogo em cada uma. Essa distinção encontra Mariana Gómez para falarmos do riso em
suas derivações para estarmos atentos e advertidos quando “a segregação se disfarça de humor”. E de maneira
ainda mais perigosa, Eliana B. Castro e Lenita Bentes, desvendam o lugar que a religião em sua versão fundamentalista exerce um terror sustentado no gozo de um bando.
Jessica Jara lê imagens de nossa época que facilitadas pelas redes, oferecem “um saber gozar exposto” e aposta
que, pela via do amor ao saber, a indignação vire a resposta que possa se “transformar em causa, em pergunta ”. A
indignação se torna então uma chave que Ana Cecilia González resgata como resposta quando a subjetividade é questionada, promovendo a partir daí, “uma torção ética que dê lugar à dignidade em uma chave singular, por fora da
lógica segregativa”.
Elena Levy Yeyati e Maria Bernadette Soares de Sant´Ana Pitteri introduzem as consequências que os “progressos”, tanto do lado da ciência, como do lado da tecnologia, produzem silenciando o que é da ordem da particularidade.
Neste número, solicitamos a Guillermo Belaga, atual Presidente do conselho Estatutário da EOL, uma articulação sobre a Relação Escola-Instituto. Um texto que permite colocar à trabalho as consequências de uma interpretação,
Campo Freudiano-Ano Zero como um novo começo para a abordagem da complexidade da lógica coletiva.
A rubrica que encerra o número nos dá a gratificação da leitura renovada dos Escritos e Outros Escritos de
Lacan por três analistas que, com sua livre e preciosa eleição, ressonam com o tema da revista. Assim, um parágrafo
da “Nota Italiana”, causa em Alejandro Reinoso o trabalho de elucidar uma articulação possível entre amor, saber e
ignorância nos “trabalhos de Escola”. Antonio Beneti retoma o conceito avançado de Lacan, “kakon” reconhecendo
sua função atual em termos, como hipótese, de generalização do “matar ao outro” encarnado nos distintos fenômenos
que temos presenciado. Silvia Salman, em um salto aos anos 70 de um Lacan lógico, nos orienta a fazer existir o impossível na experiência da palavra “desfazer o nó do sujeito com o sentido”
Então, queridos leitores, resta desejar que se façam destinatários dessas letras, convidando-lhes a fazer sua parte!
Agradecemos a Eduardo Médici por autorizar uma de suas obras em nossa capa e por embelezar alguns de nossos
textos.
Este pintor argentino é Licenciado em psicologia e suas pinturas formulam uma interessante perspectiva sobre a
vida e a morte, como também sobre as misérias humanas.
Ao longo de seus desenvolvimentos, Eduardo Médici tem recebido numerosas distinções e suas obras figuram em
coleções oficiais e privadas de Buenos Aires, Santa Fé, Maldonado, Rio de Janeiro, São Paulo e Skopje.(artemedici@
yahoo.com.ar)
Obrigado, Alejandra Koreck, Daniela Teggi, Lisa Erbin, Luis Dario Salamone, Gabriela Melluso, Susana
Carbone, Azul Hada Costa, Alejandro Bilbao, Nicolas Bertora e Dolores Amden por suas valiosas colaborações
e generosidade para embelezar nossa publicação com sua arte.
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Notas:
1-Borges, J. L. , https://borgestodoelanio.blogspot.com/search/label/Pr%C3%B3logos
2- Lacan, J., O Seminário livro 2: O eu na teoria de Freud e na técnica psicanalítica. (1954-1955). Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 1985. p.31
3 Ferreira da Silvia, Rômulo http://www.lacan21.com/sitio/presentacion/
4-Laurent, E., Los objetos de la pasión Buenos Aires, Tres Haches 2004 p.8
5 Miller, J.A., Sutilezas analíticas 2008 Buenos Aires, Paidos 2014 p.35
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ALCANÇAR A VITÓRIA NA DERROTA

O argumento de nosso
ENAPOL 2019 lança uma
pergunta que me provocou.
Diz o seguinte: “O ódio ao
gozo do Outro é o que Lacan se refere como kakon.
Seria, então, o ódio, um
modo de constituir o Outro? Ainda que seja mediante sua exclusão?1” A questão faz pensar na relação
entre o ódio e o Outro, um
Outro ao qual se apelaria
a fim de constituí-lo, completo e consistente. O outro
polo, o amor, quando não
funciona na perspectiva do
odioamoramento, implica
coordenadas diferentes, ou
seja, justamente suportar a
inconsistência do Outro –
seria a versão do amor nos
Luis Darío Salamone. ´Sem título´. Fotografia. EOL- AMP
termos de um mais além dos limites do Outro.
Para a psicanálise, a relação do sujeito com o Outro é incontornável: não há possibilidade de que exista um
sujeito que não esteja em relação com o Outro – por isso, a pergunta sobre qual Outro um sujeito tem, se torna
tão fundamental na hora de escutá-lo. Evidentemente, o Outro do século XXI não é o mesmo que o do século
passado, de tal sorte que os sujeitos tampouco são os mesmos. Os Ideais caíram e já não se trata do protesto contra
o Mestre diante do qual se rebelar para desafiá-lo, para libertar-se dele. Agora comandam a ciência, a tecnologia
e a globalização, que incidem sobre o sujeito, constituindo uma nova lógica de funcionamento para o gozo. “A
hipermodernidade é caracterizada, segundo as palavras de Lacan e retomadas por J.-A. Miller, pela ascensão ao
zênite do objeto a. Corolário da queda do Nome-do-Pai, o imperativo de gozo aparece na cena da civilização com
sua face feroz e obscena. Recolhe-se, portanto, esta tríade, da fonte mesma que emana tal imperativo”2.
Seguirei com um questionamento sobre se, por acaso, o crescimento das violências no mundo não obedeceria a
uma tentativa de restituição do Outro – talvez como um dado de resistência do sujeito ao empuxo a sua própria objetalização. Se pensarmos nisso como sintomas sociais, seria preciso comprovar se não se trata de um modo de o sujeito –
frustrado, claro – buscar alguma identificação diante da condição de mero dejeto em que sua existência se transformou.
Ou seja, se a partir daí não se trataria de uma iniciativa de se resgatar e inventar algum laço sintomático com o Outro
que não existe. O paradoxo é que, capturado na própria tragédia de sua origem, acaba por se auto-realizar a identificação com o objeto segregado, da qual o sujeito pretendia se separar, mas sem conseguir.
A incidência da pulsão de morte está presente em toda civilização. Voltarei alguns séculos atrás, mais precisamente à história do povo de Numância, que caiu diante do poderio romano – é preciso ver se podemos falar
de “queda” em sentido estrito, porque de fato se tratou de uma queda na qual se fez uma sublevação. Podemos
pensar como, não sem coragem, o ato do povo produz uma torção a partir daquilo mesmo de que eles próprios
são feitos, que reconfigura a determinação trágica de seu destino, transformando-os em vitoriosos, ainda que na
morte, quando lhes coube a derrota.
Numância era uma cidade celtibérica que se destacou por ter resistido durante vinte anos ao avanço invasor
das hostes romanas. Era de tal maneira incrível para os romanos que um povo tão vulgar e insignificante zombas-
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se de seu poderio que, por fim, o Senado decidiu encomendar a missão a um de seus melhores generais – Cipião
– que, estrategicamente, ordenou que se levantasse um cerco para submeter a cidade pela fome e pela pressão moral. Contudo, o povo resistiu valentemente até atingir seu limite, quando extenuados e esgotadas as instâncias da
palavra, os numantinos desesperançados assumiram seu destino final. Diante do futuro iminente que os esperava
nas mãos dos conquistadores – indigno e ultrajante –, foram as mulheres que curiosamente convenceram o povo
a morrer em vez de entregar-se: faltava apenas ultrapassar o limite e salvaguardar a dignidade.
Assim, para fazer frente ao horror na posse do mais íntimo que os constituía – a capacidade de resistência,
o amor pela liberdade e sua dignidade –, eles destruíram todos os bens materiais da cidade, consumiram a carne
dos poucos prisioneiros restantes e se mataram uns aos outros em um doloroso assassinato coletivo. Ao entrar na
cidade, Cipião descobriu, estarrecido, um cenário dantesco, uma cidade de mortos, em chamas, coberta de sangue
e tomada pela peste; não encontrou nenhum despojo para exibir no glorioso desfile romano, apenas os restos do
massacre. Aliás, conforme reza a história, Cipião teve que pagar com seus próprios recursos os sete denários que
cabiam a cada um dos soldados romanos.
Alcançar a vitória na derrota: a fórmula usa significantes do discurso bélico. Sabemos que, para a psicanálise, não se trata de guerras, vitórias ou derrotas. Mesmo assim, é esse o vocabulário que se apresenta nas versões
mais cruas da manifestação da pulsão de morte. O próprio Freud falava de conflito, tensão, triunfo do eu sobre o
supereu, da inatacabilidade do eu, do eu liberado e vassalo, etc, um vocabulário de batalha e no contexto da ordem
paterna, sob o ordenamento da lógica fálica. A versão da pulsão de morte tomada a partir do fora de sentido, na
perspectiva do gozo do Outro, nos remete aos corpos, ao enlaçamento entre língua e corpo, aos afetos e às paixões
que fazem um sujeito palpitar.
Que forças estranhas habitam no homem e fazem com que ele funcione em detrimento de seu bem-estar?
O que há nessa divisão que lhe é constitutiva que o leva, para além da desgraça, à destruição? A psicanálise lhe
outorga um valor constitutivo, efeito intrínseco ao próprio mecanismo humano de funcionamento, uma dialética
do um “contra si mesmo” que, para além dos infortúnios da vida, agrega um plus de sofrimento à existência. A
fatalidade do mecanismo reside no ponto em que o sujeito se torna instrumento de sua própria mortificação, em
uma relação de jugo ao imperativo que faz com que se oriente contra seus interesses vitais, encontrando uma satisfação inconsciente em seu próprio mal – tenhamos presente na memória, que Freud localizava o masoquismo
como um estatuto fundamental do sujeito.
Em Lacan, o supereu encontrará seu lugar com o nome de gozo. “Nada força ninguém a gozar, senão o supereu. O supereu é o imperativo do gozo”3. Goza! é o imperativo da exigência de gozo, a face cruel e impiedosa
do supereu que manda o sujeito sofrer, num empuxo sem limite, incontrolável, alheio a sua própria vontade.
Assim, se consideramos o ódio, a cólera, a indignação como efeitos da quebra do laço entre S1 e S2 que se
impõem no corpo comandando os atos de um sujeito – deficitário em relação aos recursos do significante – como
sintomas de resistência ao embate da objetalização, qual seria uma possibilidade de saída desse circuito que restituísse ao sujeito, uma condição de dignidade e de valor? Há alguma chance de que a vontade de gozo sofra uma
interferência, produzindo um giro em seu destino?
Miller falou da salvação pelos dejetos, do resgate através do assentamento de uma singularidade que alcance
alguma realização através de algum laço com o Outro – “conquista, pelo sujeito, da dignidade de seu sintoma”,
diz o argumento. No Seminário 11, Lacan assinala que, por fim, a segurança do sujeito se sustenta “em seu encontro com a porcaria que pode suportá-lo, com o a minúsculo, do qual não é ilegítimo dizer que sua presença é
necessária”4. Trata-se daquilo que não muda, daquilo que se rechaça, do núcleo do gozo, da sua verdade.
Para concluir, perguntaria aquilo que Lacan costumava perguntar em suas apresentações de enfermos: como
você vê o futuro? Ray Kurzwell, um dos inventores, cientistas e futurólogos norte-americanos mais reconhecidos, anuncia que a humanidade está em um dos períodos mais emocionantes e de máxima transformação de sua
história. Ele prevê que haverá uma era em que a natureza do homem se verá enriquecida pela tecnologia, atingindo níveis de inteligência nunca antes concebidos, com progresso material e longevidade, onde se desvanecerá
a linha entre humanidade e tecnologia – a alma e o chip se fundirão. Kurzwell vaticina um matrimônio entre a
sensibilidade humana e a inteligência artificial que alterará, nas bases, a forma mesma de viver, para melhorar a
qualidade de vida.
Contudo, se consideramos tudo isso à luz da pulsão de morte – elidida na cosmovisão do norte-americano
–, não posso deixar de sentir um calafrio percorrendo o corpo.
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Notas:
1 Arenas, G., Carrijo da Cunha, L. F., Zapata Machín, G., “Ódio, cólera, indignação: desafíos para a psicanálise”. Argumento do IX ENAPOL, 2019.
Disponível em: < https://ix.enapol.org/argumento/>.
2 Ibidem.
3 Lacan, J. O Seminário, livro 20: mais, ainda (1972-1973). 2 ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 1985, p. 11.
4 Lacan, J., O Seminário, livro 11. Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise. (1964). Rio de Janeiro: Zahar. p. 250.
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UMA PAIXÃO, ALGUNS EFEITOS

A subjetividade de nossa
época se encontra sob o manto de um progresso universalizante da ciência, “estamos
imersos nele, que se volta para
nós de maneira cada vez mais
determinante, o que significa
causal”1. Neste efeito de globalização que Miller denomina de
“dispersão, dessegregativo”2,
vislumbramos a ilusória liberação contemporânea, consoante
à mundialização do mercado e
dos intercâmbios desses valores
no mundo. Porém, a ciência,
em comunhão com o mercado,
empurra à dispersão o que ela
ignora, enquanto se mantém
nas sombras, o inerente à condição de imigrante do sujeito
no Outro. Essa dispersão homogeneizante na subjetividade
se desordena quando “o real no
Outro se manifesta de todo não
semelhante. Há, então, sublevação. Então, surge o escândalo”.3
É assim que padecemos da propagação dos efeitos do racismo
e do ódio que isso acarreta.
Nesta perspectiva, me
servirei de uma citação de LaAlejandra Koreck. ´Sem título´. Colagem feita à mão. EOL- AMP
can da Proposição de 9 de outubro de 1967 sobre o psicanalista da Escola, que situa os campos de concentração como a “terceira facticidade real”:
[...] o que vimos emergir deles, para nosso horror, representou a reação de precursores em
relação ao que se irá desenvolvendo como consequência do remanejamento dos grupos
sociais pela ciência e, nominalmente, da universalização que ela ali introduz. Nosso futuro de mercados comuns encontrará seu equilíbrio numa ampliação cada vez mais dura
dos processos de segregação.4
Hoje podemos verificar, como consequência do progresso da ciência profetizado por Lacan, a anulação e a foraclusão da singularidade dos sujeitos que são substituídos por um valor quantificado. A aparência ilimitada e homogênea
da ciência tem um limite: não é possível fazer passar o modo de gozar de cada um pela maquinaria científica que tritura
o mais íntimo do sujeito.
O que põe em manifesto a crescente universalização dos mercados comuns é que esta concentra o gozo de
tal maneira que produz como efeito, a dispersão de sua concentração total em si mesma, semeando por toda parte,
o rechaço ao diferente que o ódio torna manifesto. Ali onde não se suporta o gozo do Outro, o que está em jogo é
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o próprio gozo do ser que se desloca ao outro, que habita em seu interior como algo êxtimo. Longe de se separar
daquilo que do próprio gozo se atribui ao Outro, dá-se corpo com a substância própria, para logo destruir, o que
instaura o ódio.
Byung-ChulHan, pensador contemporâneo, referindo-se à mitologia grega, localiza a violência como necessária e indispensável à origem da subjetividade. No lugar de uma coerção externa, aparece uma coerção interna
que se oferece como liberdade ao sujeito, o que é favorecido pelo modo de produção capitalista. A “auto-exploração”5 aludida por Hardt e Negri na obra mencionada converte-se no produto de uma sociedade do rendimento.
Esta tendência mortifica o opaco de cada sujeito; não só há o intento de anular o singular, mas também a subjetividade fica determinada pelo igual6, frente à transparência dos dados informáticos. Vivemos expostos ao que Joan
Fontcuberta definiu como “a fúria das imagens” na era da “googleização”.
No regime da auto-exploração, a agressão se dirige a si mesmo e incrementa o ódio como acumulação. Há
impacto nos corpos.
Em Psicopolítica7, Byung-ChulHan afirma que estamos determinados por uma “ditadura da transparência”,
dominados por esta era digital que cria a necessidade de obediência ao uso indiscriminado das redes. Ele nomeia
a época como o capitalismo da emoção, que favorece e constitui instabilidade. A emoção se converte em um meio
de produção extra limitado das coisas, em que o sujeito termina como um consumidor-consumido. Um sujeito
obediente que cristaliza seu gozo fixando-o em dita distribuição e dispersão.
As formas hegemônicas do capitalismo, sendo a obediência uma de suas caras, pode também ser pensada
a partir do livro de Agustín Neifert, Arendt, Von Trotta y la “banalidad del mal”8, cuja linha central destaca que
esta acontece quando os seres humanos se recusam ao discernimento e quando os atos estão determinados pela
obediência a um cumprimento sem juízo próprio, alienado a seguir, ao que outros indicam já atuar como peças
sem pensamento de uma prática monstruosa.
Hannah Arendt indaga, investiga e fundamenta “a terrível, indescritível e impensável banalidade do mal”.
O funcionamento do necessário do sintoma, enquanto o que não cessa de se escrever, permanece preso na
obediência ao Outro, desvela a renúncia a pensar por si mesmo, o que se converte em uma engrenagem de uma
grande maquinaria em que os homens podem se converter em supérfluos. Como indica Hannah Arendt, mas também como a psicanálise nos ensina, deixar de pensar em cada ato e em suas consequências é tomar distância de
um juízo íntimo, singular e elidir as responsabilidades.
Há mais de um mês, em uma noite do passe, Elena Levy Yeyati, cujas notas agradeço, recordou-nos a citação que M. Bassols realizou em sua conferência, “A impossível identificação do analista”9, sobre o que Miller
reformula da segunda máxima kantiana, para extrair dali suas consequências para a psicanálise: “pensar no lugar
de cada um outro” é como uma identificação, é como compreender ao Outro. Introduz uma ligeira modificação
para antes propor “colocar cada um outro em seu lugar de sujeito”, isto é, para fazer valer a “singularidade” de
cada um, a singularidade de seu sintoma. Este ponto é o que me interessa destacar, já que o sujeito alienado à
obediência das condições de gozo do Outro, identificado a esta posição, inclusive se a ignora, abandona seu juízo
íntimo e permanece subsumido ao necessário do sintoma. Governado pelo fantasma, fica preso à violência.
Se não emerge nossa voz, a de cada um, se cada um não se separar do necessário para poder fazer uso do
sinthoma, aberto à contingência, o ódio permanecerá no “zênite social como um novo objeto que brilha com sua
obscura presença que vem no lugar da coisa freudiana, das Ding, inominável e sem representação possível”10.
Um poema do dominicano Manuel Del Cabral11 abre um pouco mais de luz em nosso caminho.
Não caminhes comigo,
Não caminhes,
Mas quem és
que me odeias tanto?
Quem?
Não vês que sou tua voz.
Tradução: Fred Stapazzoli
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Notas:
1Miller, J.-A. “La teoría de la causalidad y el sentido”. Freudiana 83. Barcelona. RBA Libros S.A., 2018, p. 9.
2Miller, J.-A. “Enemigos éxtimos”. Página 12, Psicología. 8 de abril de 2010.
3Ibid.
4Lacan, J. “Proposição de 9 de outubro de 1967 sobre o psicanalista da Escola” (1967). Outros escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2003, p. 263.
5Han, B.-C. “Violencia de lo global” (2013) Topología de la violencia. Buenos Aires. Herder, 2017, p. 185.
6Wechsler, D. “¿Por qué hacer exposiciones?” (2017). Sublevaciones. Buenos Aires. EDUNTREF, 2017, p. 15.
7Han, B.-C. “La crisis de la libertad” (2018) Psicopolítica. Neoliberalismo y nuevas técnicas de poder. Buenos Aires. Herder, 2018, p. 20.
8Neifert, A. “Arendt y la banalidad del mal “. Arendt, Von Trotta y la “Banalidad del mal”. Buenos Aires. Ediciones Fabro, 2015, pp. 246-268.
9Bassols, M. “La imposible identificación del analista” (2017). Una política para erizos y otras herejías psicoanalíticas. Buenos Aires. Grama ediciones, 2018, pp. 37-38.
10Bassols, M. “La clínica del odio y la violencia” (2014). Psicoanálisis y el Hospital. Año 23 N°45. Buenos Aires. 2014, p. 157.
11Del Cabral, M. “No camines”. Los huéspedes secretos. Buenos Aires. Ediciones Carlos Lobilé, 1974, p. 95.
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PARLA! A PSICANÁLISE E O SILÊNCIO DAS
ESTÁTUAS

Ao nos falar sobre os
afetos na experiência analítica, Miller1, a princípio,
se pergunta se poderíamos
considerá-los, em si mesmos, um índice de que neles haveria algo que toca
a verdade. Referindo-se a
Lacan, em Televisão, ressalta que, para a psicanálise, é preciso verificar o
que de fato seria o afeto,
isso que –não há como não
reconhecer – toca o corpo,
de maneira distinta de um
acontecimento psicossomático, por exemplo. Os
afetos articulam alma e
corpo, respondem às variações entre o eu e o mundo. Para Miller, qualquer
registro das emoções não
Gabriela Melluso. ´Espelhismo´. Fotografia. Psicanalista. Mestrado ICdeBA Unsam
diria respeito a outra coisa
se não a essas variações.
Basicamente, a emoção seria alguma significação, não universalizável, que repercute esse dualismo.
No intuito de retomar a harmonia entre o eu e o mundo, os afetos transcendem as línguas, vão além dos
significantes; buscam adequar o sujeito às coisas e ser a resposta adequada às modificações do ambiente que o
interpelam.
Lacan, lembra Miller, desloca as questões do afeto do campo da emoção para o campo das paixões.
Como acontecimento translinguístico, não é difícil constatar que todo mundo compreende os afetos. Eles
comportam uma coalescência entre o significante e o significado, funcionando, em última instância, como signos.
Seria, entretanto, insuficiente dizer que o afeto é a voz do corpo falante, pois, na experiência analítica, é preciso ir
além disso que pode ser nomeado como o animal no homem; é preciso encontrar em quê o afeto é efeito de verdade. Para tanto, é necessária a torção, produzida por Lacan, da dimensão antropológica e psicofisiológica para
a dimensão ética. Sendo assim, caberia aos psicanalistas levar em consideração o quê do inconsciente prevalece
no afeto.
Para Lacan, trata-se de pensar os afetos como efeito do significante, tocando, portanto, a relação do sujeito
com o Outro, o que nos leva consequentemente a trazer para a cena, o gozo que está em jogo nessa relação. Desse modo, essa passagem dos afetos às paixões da alma determina um campo para a psicanálise, uma dimensão
ética bem distinta da antropológica. É do corpo que se trata nos afetos, porém diferentemente de uma leitura que
leva em consideração seu acontecimento como algo do animal no homem, ou ainda como uma categoria que se
enquadraria numa psicologia geral: “trata-se dos efeitos da linguagem sobre o corpo... da outrificação do corpo2”.
No que diz respeito à psicanálise, ao colocar em jogo a paixão, na medida em que esta mantém a relação com o
objeto, estamos interessados nas ressonâncias de gozo geradas a partir do significante, ou seja, das relações do
sujeito e do objeto a.
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Tal posição ética podemos encontrar desde Freud e desde a invenção da psicanálise. Vejamos seu esforço em
fazer uma leitura dos afetos que estariam presentes de alguma forma, curiosamente, numa escultura: no Moisés
de Michelangelo3. Freud se aproxima da escultura como se esta fosse um corpo, não desconhecendo seu estatuto
de objeto que, de alguma forma, transmite algo do desejo de seu autor, Michelangelo. Assim como Michelangelo,
Freud convoca a escultura de Moisés a falar. A cada instante, sua investigação interroga a verdade daquela obra.
Podemos acompanhar como ele se ocupa dos pequenos detalhes, pouco exuberantes, que se constituem numa
mostração da prática da psicanálise e de seu estatuto ético.
Freud discorda da posição sustentada pelos diversos investigadores que se debruçaram em um árduo trabalho de decifração da escultura, que apresenta, para ele, um certo caos e, principalmente, incongruências. Esses
autores, apesar de sua diversidade, concordam que Moisés estaria pronto para se levantar e partir. Para aqueles
que se inserem em alguma matriz religiosa, tal perspectiva revelaria que a estátua expõe o momento em que
Moisés, retornando do Monte Sinai, carregando as tábuas da lei, encontra seu povo em festejos de adoração ao
Bezerro de Ouro. Mesmo os autores que não se enquadrariam nesse matiz religioso concordam com a ideia de
que Moisés estaria prestes a agir. É exatamente nesse ponto que Freud localiza a sua discordância, o que lhe faz
insistir na presença de uma incongruência. Ele nos relata que, por diversas vezes, foi à Igreja de San Pietro in
Vincoli. A cada vez, constatava que, apesar da ira e do desprezo, Moisés permaneceria sentado ali para sempre. É
essa incongruência que Freud se põe a desvendar:
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(…)posso relembrar minha própria desilusão quando, durante minhas primeiras visitas
a San Pietro in Vincoli, costumava sentar-me em frente à estátua, na esperança de que
então a visse levantar-se sobre o pé alçado, atirar ao chão as Tábuas da Lei e dar vazão a
sua ira. Nada disso aconteceu. A imagem de pedra tornava-se cada vez mais imobilizada,
uma calma quase opressivamente solene dela emanava e eu era obrigado a compreender
que ali estava representado algo que permaneceria imutável; que aquele Moisés ficaria
sentado assim, em sua cólera, para sempre.4
Esse é o ponto principal que ordena a elaboração sobre a obra de Michelangelo. Haveria uma dissociação fundamental entre esse ardor interior que se revela em contraposição à calma exterior que se mantém. É a
partir dessa contradição que a investigação freudiana avança, ocupando-se dos pequenos detalhes. A “técnica da
psicanálise também está acostumada a adivinhar coisas secretas e ocultas a partir de aspectos menosprezados ou
inobservados, do monte de lixo, por assim dizer, de nossas observações”5.
É belo e instrutivo acompanhar a agudeza do exercício, atento a cada pequeno detalhe: a posição do corpo,
para que lado se vira a cabeça, o pé esquerdo, o pé direito, as mãos, os dedos e unhas, a barba e seus caracóis, a
face tensa, o olhar, as tábuas dos mandamentos e a fundamental percepção de que estas, na escultura, estão de
cabeça para baixo. Cada pequeno elemento funciona como um signo, algo que afeta o corpo e intriga Freud em
sua busca da verdade da obra. Para ele, não se tratava de uma simples escultura, mas de um acontecimento de
corpo. Um corpo e seus afetos, dividido pela experiência da paixão que sobre ele incidia.
Finalmente, conclui que a intepretação daqueles que acreditavam que a escultura representava Moisés admoestado pela visão de seu povo, desviado do estado de graça, deve ser descartada.
A escultura de Moisés comporia, com outras, uma parte do túmulo do papa Júlio II. Seria contraditório esculpir para um túmulo tal intensidade de ação. Freud sustenta, então, que teríamos diante de nós, na escultura de
Michelangelo, os restos de um movimento já efetuado.
Em seu primeiro transporte de fúria, Moisés desejou agir, levantar-se, vingar-se e esquecer as tábuas; de maneira a que se quebrem sobre as pedras, pois foi por sua causa especial
que controlou a ira; foi para preservá-las que manteve contida sua paixão. Ao dar expressão a sua cólera e indignação, teve que abandonar as Tábuas, e a mão que as retinha foi
afastada. Elas começaram a deslizar e ficaram em perigo de se quebrar. Isso o trouxe a si.
Lembrou-se de sua missão e, por causa dela, renunciou à satisfação de seus sentimentos6.
Para Freud, esse Moisés não é um Moisés da Bíblia, pois nesta, ele teria quebrado as tábuas. Esse é um MoiFEDERAÇÃO AMERICANA
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sés de Michelangelo, que o retratou como um guardião do túmulo. A mudança principal produzida por Michelangelo em Moisés, diz Freud, foi seu caráter. Michelangelo construiu um Moisés diferente daquele da tradição,
que era dono de temperamento tempestuoso e afeito a crises de paixão. Entre outras modificações, Michelangelo
preservou as tábuas de sua destruição. Criou um Moisés mais humano, de tal maneira que:
(...) a estrutura gigantesca, com a sua tremenda força física, torna-se apenas a expressão
concreta da mais alta realização mental que é possível a um homem, ou seja, combater
com êxito uma paixão interior pelo amor de uma causa a que se devotou7.

Notas:
1MILLER, J-A. Les affects dans l’esperiénceanalytique .La Cause du désir, n. 93, Paris, pp. 98-111, 2016/2.
2Ibid., p.109
3FREUD, S. O Moisés de Michelangelo (1914). Rio de Janeiro: Imago, 1974. (Edição Standard brasileira das obras psicológicas completas de, v. 13),
pp. 253-280.
4Ibid., p 263
5Ibid., p.265
6Ibid., p.272
7Ibid., p.275
8Vale lembrar que, como seu último trabalho, Freud escreveu Moises e o monoteísmo, em que uma leitura idealizada e transcendental do pai se mostra
bem mais esvaziada.
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Uma breve aproximação nos permite vislumbrar como a leitura que Freud exercita sobre a escultura de Michelangelo revela o momento em que ele se encontrava, bem como os pontos centrais que sustentavam a invenção
da psicanálise. Freud reconhece, na obra do escultor florentino, a função do amor ao pai e ao ideal, sustentáculos
simbólicos da dimensão da causa8. Ele se pergunta também sobre as razões de Michelangelo ao esculpir um Moisés tão mais humanizado e, por que não dizer, amoroso.
Vivemos em um mundo em que os objetos de consumo se precipitam sobre os corpos, na paixão capitalista pela mais-valia, padronizando ou suturando a alteridade do corpo. A voz do Mestre contemporâneo vocifera
seus imperativos on-line, em redes sociais, produzindo estátuas em série. As tábuas da lei já se quebraram, suas
palavras não resistiram à ação corrosiva das letras da ciência, e fundamentalistas buscam, por meio do ódio e da
imposição, uma colagem imaginária de seus fragmentos. Ódio, cólera e indignação são afetos, paixões que tocam
os corpos em um mundo em que a divisão – como a expressada de maneira eloquente pelo Moisés de Freud – e a
sua devoção à causa são silenciadas pelas ofertas de gozo contemporâneas. Estes são os desafios que se apresentam à psicanálise: operar na agudeza dos signos lançados ao mundo pelos corpos falantes e fazer falar a verdade
singular, o modo como o gozo de cada um ressoa, diante deste mundo que universaliza e silencia a experiência.
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PULSÃO DE MORTE, MOTÉRIALITÉ
DO LAÇO SOCIAL

A violência e a segregação são fenômenos contemporâneos que assumem uma importância decisiva na nossa agenda atual
de trabalho – Campo Freudiano
Ano Zero – agenda às voltas com
o princípio de que o psicanalista não é neutro nem indiferente
ao campo da política. Eis o desafio com o qual nos deparamos
no momento atual: fazer-se presente, não apenas na clínica, mas
também no campo político, não
como partido político, mas como
psicanalistas que, como diz Freud
no Mal-estar, podem “oferecer
algo à humanidade” 1. Cito Freud
para dizer que, apesar da atualidade desta diretiva, a psicanálise
se mostra confrontada desde muito cedo com a dimensão política
quando esclarece que sua prática
traz em si, uma “ética da escolha”, cujas raízes remontam ao
que Freud concebe como a fonte
última do laço social: a pulsão de
morte.
Se o Mal-estar na civilização se encerra com a afirmação
de que o domínio progressivo das
Eduardo Médici. ´O espelho´. Acrílico sobre tela. 1987
forças da natureza e das perturbações da vida coletiva contém os germes da destruição e da violência é para frisar o diagnóstico da ação
corrosiva da pulsão de morte sobre o futuro do gênero humano. Nossas sociedades, ditas modernas,
longe de poder civilizar completamente a pulsão de morte, consistem na mistura instável de tentativas
de preservar a tradição, seus valores e suas instituições, gerar novas ficções e frear a escalada crescente
das pulsões agressivas e da violência 2.
Qual é a política da psicanálise para a pulsão de morte, considerando que esta se encontra na base de
fenômenos civilizatórios, como é o caso da segregação e da violência? Para responder, podemos levar em
conta o sintoma como signo e deslocamento da satisfação da pulsão – tal como J-A. Miller o faz em “Crianças violentas” – que, por sua vez, induz uma concepção inédita do laço social.
A dimensão da política para o psicanalista assume um caráter singular na medida em que este porta
uma concepção do laço social calcada no sintoma cuja base é a satisfação da pulsão. Ou seja, tal como o
sintoma, o laço social é concebido como a instauração, pelo instrumento da linguagem, de certas relações
estáveis, que são produtos da “renúncia pulsional”3 [Triebversagung] e, portanto, formas de tratamento das
tendências destrutivas da civilização, as quais remetem ao que Freud designa como pulsão de morte.
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Freud recorre aos gregos para dar um fundamento conceitual à incidência da pulsão de morte no âmbito da
psicologia individual que é, desde o início, para ele, num sentido ampliado, psicologia social4. O pré-socrático
Empédocles de Agriento propõe a existência de um dualismo entre o amor [philia] e discórdia [neikos], concebidas como forças pulsionais distintas da natureza que desconhecem seus efeitos e finalidades.5
A invenção freudiana da pulsão de morte se inspira, portanto, na Neikos de Empédocles e na sua oposição
à Philia que se esforça para reunir o existente em unidades cada vez maiores. A Neikos é o que desliga e dissolve
as junções das formas antes geradas pela Philia.
A biologia freudiana se apoia nesse dualismo cosmológico para extrair o que Freud denomina “o princípio da discórdia, na medida em que faz equivaler a destruição à pulsão de morte, mais precisamente, à ânsia
[Drang] do ser vivente em retornar ao inanimado”6 . Se a discórdia resulta desse retorno ao inanimado, este
consiste na própria fonte da pulsão de morte, considerando que é ele que cria as condições para o surgimento do
conflito universal entre Eros e Thánatos.
É inegável que o dualismo pulsional, prisioneiro de uma concepção ontológica das relações entre a vida e
a morte, nos termos de que “a vida só pensa em morrer”7, constitui um pilar essencial para o entendimento que
Freud faz do laço social. Refiro-me a uma concepção ontológica porque se conceitua a pulsão sob o modo do
dualismo entre a pulsão de morte e a pulsão de vida, como se estas fossem realidades irredutíveis, distintas e dicotômicas. Desde a Direção do Tratamento8, Lacan se mostra completamente contrário a essa concepção da pulsão
de morte baseada na tentativa de inscrevê-la em uma teoria do ser. Logo, se não contempla nenhum dualismo
para a pulsão é porque busca desontologizá-la, colocando todo o acento no furo ou vazio que se gera na própria
satisfação da pulsão. Lacan também não é monista, pois desontologizar a pulsão é, sobretudo, torná-la acéfala
com relação ao seu modo de satisfação paradoxal.
Vida e morte tomadas como qualificações de duas modalidade distintas da pulsão não se prestam a captar
o gozo, por exemplo, que se faz presente na violência concebida como a satisfação da pulsão de morte9. Para
Lacan, não há diferença entre pulsão de vida e pulsão de morte e esta distinção só é verdadeira na medida em que
vida e morte são dois aspectos inerentes a uma mesma pulsão10. A ontologia da pulsão formulada nos termos do
dualismo é insuficiente para pensar as relações da vida e da morte com o gozo e, menos ainda, para dar conta de
suas implicações com a violência como gozo do fator destrutivo do laço social.

“MOTÉRIALISME” DA PULSÃO

Se a pulsão não se acomoda em nenhum dualismo cosmológico é porque há nela o que Lacan designa, por
meio de um neologismo intraduzível: “motérialisme”11. Ou seja, há na pulsão, um materialismo da palavra que
impacta o corpo sob o modo do eco que se gera por meio do dizer. Se o corpo mostra-se sensível a esse dizer é
porque contém alguns orifícios, como é o caso do ouvido, que não se pode tapar e fechar e, por esse viés, o corpo
ecoa a discórdia das línguas, signo maior da inconsistência do Outro. Minha hipótese é que se pode sustentar a
teoria da discórdia mais além do dualismo pulsional. A discórdia em Lacan remete às relações entre a pulsão e o
Outro da linguagem. É a discórdia das línguas que, para Lacan, não advém do Outro transcendente - como propõe
a narrativa bíblica - não advém da punição divina à ousadia dos homens em querer se aproximar dos céus com a
construção da torre de Babel. Não é Deus-pai que semeia a discórdia, pois ela é inerente à falta de fundamento
ontológico da pulsão. A discórdia das línguas é real na medida em que se considera que os atos da fala se fundem
no corpo pulsional, mais precisamente no furo que se cria entre a satisfação e o objeto, no trajeto de ida e vinda
da pulsão.
No Seminário 11, Lacan insiste em dizer que a pulsão é pura montagem, na medida em que a satisfação
tem lugar por apenas “contornar”12 seu objeto-causa; a satisfação jamais o esgota ou o elimina. A circularidade
e a heterogeneidade da ida e da volta, produzindo em seu intervalo um furo, é o que torna possível afirmar a
proximidade de toda pulsão com a zona da morte. Não é de se espantar que Lacan recuse o dualismo pulsional nos
termos da discórdia que se introduz entre a vida pulsional e o Outro. Mesmo a “curva da sexualidade” termina na
perda, isto é, a presença do sexo no ser falante está ligada à morte. No próprio engodo em que o ser vivo é induzido
à realização sexual, a satisfação se faz como pura perda do objeto e, portanto, o materialismo do psicanalista se
afirma na discórdia que se exprime no fato de que toda pulsão é, fundamentalmente, pulsão de morte13.
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Levar às últimas consequências essa desontologização da pulsão de morte é assumir que no gozo tomado
como a satisfação da pulsão há um furo, ou ainda que há afinidade entre o gozo e o trauma, como Lacan resume
através do neologismo “troumatisme”. Com efeito, não é o mesmo conceber o laço social por meio do efeito
primordial do Nome-do-Pai que se supunha traduzir pelo ordenamento simbólico e concebê-lo pela via do “troumatisme”, correlativo da nova definição do sintoma. No lugar do sintoma como metáfora, como substituição significante, retoma-se a definição freudiana do sintoma como signo de uma satisfação que não adveio14. O sintoma,
articulado à pulsão, perde seu caráter de ponto de basta, anteriormente ancorado no Nome-do-Pai e nos ideais e
crenças relacionados a ele. Se há disjunção entre o pai da realidade e sua função de suporte do Nome-do-Pai, isto
não quer dizer que o pai não possa estar associado à angústia de castração e à sua vertente catastrófica. A clínica,
cotidianamente, nos mostra que, se o sintoma não se ancora no Nome-do-Pai, pode-se dizer que a norma neurótica
construída sobre o significante da lei do pai perde o seu peso preponderante na atualidade da clínica psicanalítica.

O delírio da permissividade que se espalha pelos quatro cantos do mundo, nada muda quanto à estrutura do gozo. Uma vez que a psicanálise se desembaraçou do pai e de seu interdito com a pluralização dos
Nomes-do-Pai, tornou-se mais evidente o fato de que o próprio gozo comporta uma hiância, um furo. Logo,
não há necessidade de uma barreira, de uma interdição oriunda do pai. Toda a construção de Lacan vai mostrar que, de alguma forma, o gozo encontra seus limites nele próprio, sem necessitar da ação transcedente do
Outro. Se o gozo é traumático, ele inaugura, sob a forma de comemorações sucessivas, uma compulsão da
repetição que jamais se apazigua por meio da concórdia entre a fala e o corpo.
Retoma-se assim, a clínica do traumatismo desde Freud, transportando-a para o campo do gozo, a saber, o impacto de lalíngua sobre o corpo. É o próprio gozo – tese de Lacan no Avesso da psicanálise – que
contém um furo e comporta uma parte de excesso que deve ser subtraída. O pai freudiano, como o Deus do
monoteísmo – esse Universal supostamente pacificador da tendência destrutiva própria da vida civilizada
– não passa de vestimenta, de cobertura da entropia disruptiva da homeostase do gozo. Em definitivo, as
disrupções e os excessos do gozo não precisam de um pai que os interdite para encontrar seu próprio regime
de funcionamento. No fundo, esse funcionamento próprio a cada sujeito confunde-se com o sintoma tomado
como a via de solução para o impossível de suportar da vida. Não é sem razão que o sinthoma torna-se o
conceito fundamental da psicanálise.
Trata-se da apreensão do sintoma em sua dimensão singular, isto é, aquele que se fez signo do deslocamento
do gozo em jogo na economia libidinal do ser falante. Nesse caso, o deslocamento do gozo se faz com a ajuda de
elementos que não se conectam com o Nome-do-Pai, elementos que encarnam a função de limitação, propriamente vinculada ao sinthoma, e preservam uma articulação entre a operação significante e o gozo, articulação ligada
ao corpo. A sintomatização assume a função de limitação dos excessos do gozo, visto que é tributária de uma nova
acepção do sintoma, submetida à lógica do “Um a Um” e, por consequência, circunscrevendo-o como exterior
às normas vigentes no Outro. É preciso reconhecer que a perspectiva do sinthoma não é apanágio da clínica das
psicoses e não tem por objetivo, a criação de novas categorias clínicas, mas buscar em cada caso, a singularidade
da distribuição do real, do simbólico e do imaginário.

MODOS DE GOZO, LAÇOS SOCIAIS

A motérialité da pulsão com a qual lida o psicanalista não incide apenas sobre a concepção do sinthoma, ela
concerne também ao laço social. Ao admitir que o mais-gozar da pulsão se cria em função do furo, somos levados
a considerar que a singularidade do sinthoma ocasiona um mundo povoado por uma pluralidade de modos de
gozo. Em função disto, em Ou pior..., Lacan retorna à questão da discórdia por intermédio da crítica intransigente
de que se possa tomar o Um como um significante fusional de Eros. Afirma, então, ser um delírio pensar que
Eros possa ser fruto de uma união gerada pela libido em que Dois faça Um15. A discórdia em Freud surge com
os recursos da biologia – o retorno ao inanimado –, como meio para se postular a pulsão de morte como tributária de uma ontologia. Lacan, por sua vez, vale-se da lógica para propor a discórdia como o paradigma de que o
funcionamento da economia libidinal não obedece aos comandos do Outro, pois é marcada por divisões, falhas e
tropeços. Pode-se dizer, enfim, que Eros é múltiplo e diverso.
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Miller nos chama atenção que, desde muito cedo, em A função e campo da linguagem e da palavra, aborda-se o problema espinhoso da discórdia das línguas para retirar alguma idéia sobre o caráter e o estatuto do Outro.
Afinal, o Outro é completo ou dividido? É consistente ou inconsistente? O curioso é que para responder a questão
do Outro, neste momento inicial de seu ensino, Lacan lança mão não apenas da discórdia, mas também do saber
esotérico, mesmo sabendo que ele sempre se manifestou contrário ao psicanalista que vê no simbólico, apenas
símbolos. Não se trata de dar destaque à simbólica imaginária que atravessa as épocas e as diversas formas do
laço social. Miller esclarece que o interesse pelo saber esotérico, como é o caso da noção de “eixo”, surge para
interrogar a incidência do Outro sobre a ordem do mundo16 . Em outras palavras, para o saber esotérico, pressupõe-se que o eixo cumpre o papel de ordenação da “confusão” do mundo em que predomina a espiral da discórdia
que arrasta cada época na obra contínua de Babel. Segundo Miller, na resposta de Lacan já se pode antever a
função estrutural desta espiral da discórdia como parte integrante do Outro da linguagem. Em outras palavras, se
a linguagem é marcada pela discórdia, o Outro se afirma como incapaz de ofertar um eixo que ordene e unifique
o mundo. Enfim, o emprego da narrativa bíblica aponta que o essencial de Babel é a discórdia das línguas que,
por definição, mostra-se incompatível com o ideal esotérico de um eixo em condições de atenuar as oposições e
tensões do mundo, buscando-se, por meio delas, fazer Um. Apenas nestes termos pode-se tomar a discórdia como
um dos nomes da pulsão de morte.
A primeira consequência a ser extraída da formulação de que há discórdia entre o Outro da linguagem e Eros é
que o gozo da pulsão tem a sua fonte no trauma. Isto quer dizer que a discórdia pode ser tomada aqui na vertente do que
se conhece como o último paradigma do gozo em Lacan, a saber: “a não-relação”17. Com isto, rechaça-se a ontologia
da pulsão com a lógica da não-relação, o que requer do psicanalista, uma ética do bem-dizer sobre a discórdia, sobre a
pulsão de morte, capital na abordagem dos sintomas da civilização, seja a segregação ou a violência.
A segunda consequência é que o Um é solitário, sem o Outro, e, portanto, emerge no lugar do Outro do Outro. Neste momento de seu ensino, o acento no Um enquanto Um é a verdadeira resposta ao fato de que o Nomedo-Pai deixa de ser o único fator de metaforização e ordenação do gozo. Esse ponto de partida do gozo conduz à
clínica do Um-sozinho, ao gozo do corpo próprio, radicalmente separado do Outro.
Em Função e Campo, Lacan mostra-se convicto de que a prática analítica não é viável sem que o psicanalista
alcance a subjetividade de sua época, subjetividade que se instaura como efeito deste real da pulsão de morte que
concerne ao alicerce de toda forma de laço social. Portanto, as novas identidades e crenças devem ser concebidas
como formas de suplência deste real da não-relação entre o Outro e o gozo. Se até as novas ficções visam o Um,
o psicanalista embasa seu ato no fato de que não há nenhum universal capaz de abrandar o mal-estar da discórdia inerente à pluralidade dos modos de gozo que, em última instância, remonta à hiância traumática do gozo.
Assim, a não-relação confunde-se com o furo que se constitui como a substância do gozo enquanto separado do
Outro. Ao longo do último ensino de Lacan, ela também é tratada por meio da ausência da relação sexual entre o
homem e a mulher, acarretando, a partir dela, a estrutura diferencial do gozo fálico e do não-todo fálico. Desde
então, pode-se afirmar que a genealogia freudiana de Deus se acha deslocada do pai para o gozo feminino. É bem
provável que tenhamos neste deslocamento do pai ao feminino, uma pista para responder à questão fundamental
levantada por Miller no Banquete dos analistas, de que não se deve tomar a identificação ao significante paterno
como a base de operação de todo laço social18. O laço social estaria, portanto, assentado na proliferação contemporânea do “não-todo”?
A Escola de Lacan constitui uma das respostas possíveis à questão concernente às chances de uma contra-experiência, cujo horizonte é a lógica do não-todo e contrária a uma instituição baseado no Ideal-do-Eu
comum. Desde Freud, sabe-se que essas formas institucionais produzem processos grupais via identificação dos
indivíduos entre eles e com o Um que se apresenta como exceção. Suponho que a questão formulada acima, sobre uma possível contra-experiência a esses processos grupais, aparece com o intuito de se dar conta do que é,
propriamente falando, o laço social gerado pela Escola. Trata-se de um laço social que rechaça o ideal de “todos
iguais” em nome da “adição das solidões” em que cada um preserva sua singularidade, sem fazer uma norma
universalisante que se impõe para todos os outros19.
Diante do contexto atual do chamado Campo Freudiano Ano-Zero, admite-se que estamos em um momento
crucial da Escola-sujeito. É certamente um momento em que a Escola se aproxima do que Miquel Bassols designa, a partir do ensino de Lacan, como Outra para si mesma20, pois a marca deste momento de corte é distinta dos
dois outros: “retorno a Freud” e “retorno à clínica”.
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Observa-se que a marca desse terceiro tempo relativa a fazer existir a psicanálise na política diz respeito,
sobretudo, à política lacaniana para os sintomas da civilização. Obviamente, o psicanalista engajado – apesar de
incluir o psicanalista leitor de Freud e o que enfatiza a clínica – está para além desses dois momentos de cortes.
Se a lógica do discurso analítico é o que cria as condições para se dar esse passo, pode-se dizer que este não se
fez presente no passado da psicanálise. Dar esse passo supõe, portanto, levar em conta a especificidade da política
lacaniana no tocante à complexidade múltipla e contraditória dos mecanismos de identificação. Uma orientação
anti-segregativa e anti-violência para a vida civilizada, característica essencial do discurso analítico, supõe tratar
a ação destrutiva da pulsão de morte para além das políticas que se embasam nos ideais que alimentam a diversidade das formas rotineiras de tratar o problema no mundo atual.

Tomemos a questão da violência. Como esclarece Miller, a violência não é o ódio, visto que este último não
apresenta uma tendência destrutiva equivalente e, com efeito, mantém parcialmente preservados seus laços com
Eros. Sob esse ponto de vista, o ódio é sempre amódio. Por outro lado, para se entender a questão da violência,
se faz necessário admitir que as diversas configurações e manifestações da pulsão de morte dependem do modo
como estas são intermediadas pelo sintoma.
Para Miller, com base em Inibição, sintoma e angústia, isto se explica porque o sintoma se produz por meio
de um deslocamento do gozo da pulsão, ele é signo e substituto de um gozo que não adveio21. Se a morte e a vida
são partes integrantes da pulsão, o que contrapõe a força destrutiva da pulsão não é a vida ou o amor, mas o sintoma. Por mais que a morte seja a adversária do amor, apenas o sintoma é capaz de deter a insistência repetitiva
própria da pulsão de morte. O elemento estrutural fundamental da violência é sua expressão pulsional imediata
sem a mediação do sintoma. Trata-se, na báscula da medida introduzida pelo deslocamento do gozo ocasionado
pelo sintoma, na desmedida e nos excessos da exigência pulsional própria do poder ilimitado do supereu para
além do prazer. A violência, em suma, é o gozo da pulsão sem a mediação do sintoma e, nestes termos, a revelação, a mais prodigiosa, da face mortal da pulsão de morte.
Ao considerar que os sintomas civilizatórios oriundos da discórdia entre o Outro e o gozo estão na base dos
processos identificatórios propriamente segregativos, exige-se da psicanálise, não abdicar de suas armas e aprofundar aquilo que é sua orientação maior: o passe. Destaca-se, neste particular, o essencial do passe, a saber: a extração de um modo singular de aliança entre o mais íntimo e o discurso, concebido como laço social. Esta aliança
é o segredo da verdadeira contribuição da psicanálise à dimensão política, tendo em vista que se contrapõe com
o modo tradicional de concebê-la por intermédio da clivagem entre o público e o privado. Para o saber analítico,
nem a política é o domínio do público concebido como o exterior, ou como a realidade política e social externa,
nem o passe se constitui como as manifestações cruciais e mais íntimas da individualidade psíquica. A psicanálise
não é uma experiência apenas circunscrita ao íntimo, ao Um por Um, colocando-se como fora da discórdia das
línguas. Nesta experiência, se enoda o modo singular em que cada um vive a pulsão e suas montagens distintas
de satisfação, todas elas mergulhadas no caos do mundo, na Babel das discórdias22. Se a ciência não é capaz de
nos afastar da ordem discordante das coisas [rerumconcordiadiscors], tampouco se mostra habilitada a gerar o
horizonte em que as coisas poderiam se arranjar na discórdia das línguas.
A política lacaniana, quando se confronta com os sintomas decorrentes da ordem discordante produzida pelo
trabalho da civilização, como é o caso da violência que emana da segregação racial, não adota um ponto de vista
identitário. Por consequência, não é comunitarista e tampouco se alinha com a defesa das minorias identitárias, na
medida em que se incrusta em seu horizonte, o propósito da travessia das identidades. Nesta travessia, é o passe
que orienta a política lacaniana no sentido de que ela não se faz sem o recurso do sintoma. Postula-se o horizonte
do passe, pois este se apresenta como refratário à clivagem do público e do privado. No passe, afere-se a emergência do psicanalista e o psicanalista é uma modalidade de tratamento do real pelo ato da palavra que se faz via
discurso – o discurso analítico – também definido como o que faz laço social.
A psicanálise lacaniana se defronta com a questão sobre como levar adiante nossas atividades de investigação nas mais diversas instâncias, na Escola e no Instituto, em conexão com o horizonte do Campo Freudiano Ano-Zero. Quase sempre se pensa a investigação do lado do saber exposto, do lado matema e, portanto, em distinção
com o saber suposto e com o passe. Sempre se propugnou para ambos lugares – Escola e Instituto – duas lógicas
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Notas:
1 J.-A. Miller, Conferência de Madrid, 2017, in:
https://www.wapol.org/publicaciones/images/articulos/2798/17-05-13_Conferencia-JAM-de-Madrid_PT.pdf.
2 Freud, S., (1929), O mal-estar na civilização, pp 170-171.  
3 Freud, S., (1929), O mal-estar na civilização, ESB, vol. XXI, p. 95.
4 Freud, S., (1921), Psicologia das massas e análise do eu, São Paulo: Companhia das Letras, p. 14. O Freud chega a fazer a hipótese de que ele teria
lido os textos do pré-socrático
5 Reale, G.,História da Filosofia Antiga, Belo Horizonte: Loyola, vol. I.
6 Freud, S., (2017). ESOPCSF. Análise finita e infinita (1929). Belo Horizonte: Autêntica, p. 351. Freud aventa a hipótese que ele deveria abrir mão
do prestígio da originalidade de sua criação da “pulsão de morte”, pois não tem certeza se esta não foi fruto da criptominésia de suas leituras, nos seus
primeiros anos de vida do pré-socrático Empédocles de Agriento. Em outros termos, segundo ele, a verdadeira postulação do conceito de “pulsão de
morte”, teve lugar na Grécia antiga, com o autor citado acima.
7 Lacan, J., (1979, [1964]). O Seminário, livro 2, A teoria do Eu. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, p. 293.
8 Lacan, J., (1958) A direção do tratamento e os princípios de seu poder, p. 610.
9 Miller, J.-A. Crianças violentas, in: Opção Lacaniana, São Paulo, 2017, agosto, nº 77, p. 26.
10 Lacan, J., (1979, [1964]). O Seminário, livro 11: os quatro conceitos fundamentais da psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, p. 243.
11Lacan, J., Conferência em Genebra sobre o sintoma, in: Opção Lacaniana, 1998, Dezembro, nº 23, p. 10.
12Lacan, J., (1979, [1964]). O Seminário, livro 11: os quatro conceitos fundamentais da psicanálise, p.160.
13 Idem, p. 195.
14 Miller, Crianças violentas, ibid.
15 Lacan, J., (2012 [1971-1972]), O Seminário, livro 19: … ou pior. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, p. 104.
16 Citado por J.-A. Miller, in: Ponto de Basta,
17 Miller, J.-A., Os paradigmas do gozo, p. 27.
18 Miller, J.-A. El banquete de los analistas.
19 Stevens, A., Institution et invention,
20 Bassols, M.
21 Freud, S., (1926). Inibição, sintoma e angústia. ESB, V. XVII
22 Laurent, E. El Extranjeroéxtimo
23 Miller, J.-A. Campo Freudiano, Ano Zero. Lacan Cotidiano, Nº 718.
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de funcionamento que se justificam por princípios que mantém suas características próprias com relação ao saber.
Talvez não seja possível levar muito longe essa distinção quando se trata de atividades de investigação clínica que
tocam a subjetividade da época. Parece claro que, nesse caso, a atividade de investigação deve ir além do saber
exposto e da lógica da argumentação para se colocar mais próxima da orientação do passe como articulação entre
o íntimo e o laço social. Com efeito, a lógica da argumentação necessária em todo trabalho de investigação acolhe
o fato de que apenas a experiência analítica secreta as ressonâncias da fala no ser falante, aspecto que, por sua
vez, se transmite pela via do trabalho de transferência. Mostrar-se permeável ao saber suposto, ao que se motiva
e se produz, nele, por intermédio da transferência, é o que favorecerá a investigação genuinamente, ancorada na
experiência analítica. Uma tal maneira de postular a investigação clínica é também uma das vias pela qual se
apreende o que propõe Miller,23 a saber: a Escola, com o Campo Freudiano Ano-Zero, experimenta um momento
de passe, ousando dizer que estamos diante do passe da Escola-sujeito.
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UM RACISMO E O OUTRO

Não é sem uma certa
inquietude que abordo este
tema através de um parágrafo de Jacques Lacan do
Seminário 18, para trabalhar um tema inquietante:
“O racismo que me habita”
*.
As nascentes que levam a interrogar o fenômeno do racismo me excedem, como excedem à
psicanálise. Ainda que eu
acredite que a psicanálise
possa e, portanto, deva fixar
sua posição a respeito. Não
digo a minha nem apenas a
de cada psicanalista, já que
isso corre por conta de cada
Eduardo Médici. ´Sem título´. Acrílico sobre papel. 1990
um, mas que, frente ao racismo, a psicanálise deve fixar sua posição por ser parte desta cultura que o produziu, dele padeceu e padecerá,
em escala cotidiana ou de massas, sutil ou brutal.

O PARÁGRAFO

“Em todo discurso que recorre ao Tu, alguma coisa incita a uma identificação camuflada, secreta, que
só pode ser a identificação com um objeto enigmático que pode não ser absolutamente nada, o pequeníssimo
mais-de-gozar de Hitler, que talvez não passasse de seu bigode. Foi o quanto bastou para cristalizar pessoas
que não tinham nada de místico […] A questão era saber se num certo nível as pessoas ainda teriam seu pedacinho e foi isso mesmo que seu bigode bastou para provocar esse efeito de identificação.
É divertido que isso tenha assumido a forma de uma idealização da raça, ou seja, da coisa que estava
menos implicada na ocasião. Podemos descobrir de onde provém este caráter de ficção. Mas o que convém
dizer, simplesmente, é que não há nenhuma necessidade dessa ideologia para que se constitua um racismo:
basta um mais-de-gozar que se reconheça como tal”1.
Deste longo parágrafo, desprendo apenas algumas precisões. Com seu estilo de síntese brutal, J. Lacan
trata ali o racismo nazi, 25 anos depois de Auschtzwitz. E o faz com uma frieza e ironia que nos deixa estupefato. Nessa síntese, também trata a loucura identificatória ou, melhor dizendo, a que extremo de loucura
coletiva pode-se chegar com a identificação.
Mas, a novidade impactante do parágrafo é qual é o ponto de identificação em jogo que leva a essa
cristalização e que deriva, segundo J. Lacan, “curiosamente”, na idealização da raça. Aqui, J. Lacan realiza
uma modificação transcendente do esquema freudiano da “Psicologia das massas…”. Situa esse esquema em
seu contexto histórico: “revelou estar no princípio do fenômeno nazista”. Elogia-o enquanto diz que permite
situar as relações entre I maiúsculo e a minúsculo e, finalmente, chega até a dizer que é feito para que se
inscrevam ali os signos lacanianos. E isso é o que faz neste parágrafo que comento, ao substituir o Ideal pelo
mais-de-gozar como ponto de identificação a que se refere à cristalização da massa: “uma identificação camuflada, secreta, que só pode ser a identificação com um objeto enigmático que pode não ser absolutamente
nada, o [objeto] mais-de-gozar”. Uma identificação “camuflada” que outorga uma identidade comum – o que
por si só, ou é um oximoro ou é um impossível – e que é preciso entender também como uma pretendida hoFEDERAÇÃO AMERICANA
DE PSICANÁLISE DE
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mogeneização dos modos de gozar como saldo dessa identificação, o que dá o imediato resultado da segregação
de outros modos de gozar fora desse incerto conjunto.
Na continuação, J. Lacan redobra sua aposta: “não há nenhuma necessidade dessa ideologia [a idealização
da raça] para que se constitua um racismo: basta um mais-de-gozar que se reconheça como tal”.
Enquanto sugere que razões podem ser encontradas, possivelmente históricas, culturais, etc., J. Lacan situa
o lugar subalterno da ideologia, que fica do lado do semblante ficcional. A ideologia vem prestar justificativa,
neste caso, o semblante da raça do que o nazismo buscou desesperada e horrorosamente, fundamentos materiais,
ao que está em jogo. Dito isto, podemos pensar o racismo e “o racismo que me habita”, na condição de entender
que não se trata de uma pele ou de uma identidade, mas de pulsão, de morte.
Substituindo o Ideal pelo mais-de-gozar, J. Lacan desvela o segredo libidinal da identificação coletiva. É
rigoroso, fez o mesmo cada vez que resituou a função do Ideal, começando, por exemplo, com a transferência
analítica: “amo em ti mais que tu”.

“Em todo discurso que recorre ao Tu…”
Muito cedo, J. Lacan já formulava, mas como evidência clínica, o que depois retomará fugazmente em sua
tese sobre a “extimidade” – da qual Jacques-Alain Miller extraiu numerosas consequências sobre o laço coletivo
e que sustenta uma explicação lacaniana possível do racismo, desenvolvida especialmente na aula de 27 de novembro de 1985 de seu curso Extimidade.
No escrito “Formulações sobre a causalidade psíquica”, do ano de 1946, J. Lacan já dá uma pista decisiva:
“não é outra coisa senão o kakón de seu próprio ser que o alienado – já que está se referindo à paranoia - procura
atingir no objeto que ele fere”2. Esse kakón, reduto final da pulsão de morte, é o seu, o horror de seu próprio gozo
mal.
Dois anos depois e seguindo a intuição kleiniana, assinala que: “ao nos mostrar a primordialidade da “posição depressiva”, o extremo arcaísmo da subjetivação do kakón, Melanie Klein alarga os limites em que podemos
ver em ação a função subjetiva da identificação”3.
Mais adiante, em “A ética da Psicanálise”, a questão já não é o que se fere no outro como próprio núcleo
pulsional, mas que o Outro é Outro que está dentro de mim mesmo e que, finalmente, Das Ding subsiste como
núcleo estranho e irredutível no Outro. “… no momento em que é pronunciado, é inteiramente nesse Tu que reside aquilo que lhes apresentei em Das Ding”4.
Outro passo será a inclusão do mais-de-gozar no Outro, que se deduz deste movimento que desemboca no
conceito, por assim dizê-lo, necessário, de extimidade e que no Seminário 16 o será ao modo de um vacúolo estranho e incluído no Outro.
No entanto, voltando ao parágrafo, constituída aquela cristalização identificatória e situada a tese da extimidade em sua gênese, a agressividade imaginária não é suficiente para justificar o racismo. Isso tem a consistência
daquela velha e atual paixão do ser: o ódio. Neste caso, o ódio que aponta ao mais real no Outro. Movimento que
leva o semelhante a ser destituído de qualquer posição subjetiva que admitisse reconhecimento ou reciprocidade
para, finalmente, ficar reduzido ao objeto abjeto, reduzido a seu modo particular de gozo. O paradoxo insolúvel
é que, como formula J-A. Miller: se o Outro está em mim em posição de extimidade, a raiz do racismo é o ódio
ao próprio gozo.

O QUE FAZER COM ISSO?

O que fazer com isso? Indico apenas umas poucas referências das muitas que se podem encontrar no ensino
de Lacan.
Ainda aceitando que, como assinala Jean Paul Sartre, “o inferno são os outros”, creio que se pode dizer
que J. Lacan tinha a ideia de que a Psicanálise devia fazer algo com esse insuportável, já não o insuportável dos
outros, mas de si mesmo, o insuportável que me habita. Circunscrever o insuportável do próprio horror, de modo
que não seja jogar o Outro pela cabeça, fazendo-o objeto do meu ódio, o que é o germe do mecanismo do racismo
e das formas de segregações mais variadas. É mais, é o que J. Lacan exige do psicanalista na “Nota italiana”:
circunscrever a causa de seu horror, do seu próprio, o dele, separado do de todos, o que deveria levá-lo a saber
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ser um dejeto5. Para mencioná-lo com o termo que o mesmo J. Lacan utiliza na “Nota italiana”, trata-se de fazer
algo com isso “inumano” que nunca poderá entrar no laço com os outros, o que não é coletivizável de cada um,
em suma, o que funda o real de seu sintoma, o singular a subjetivar na análise.
Mas, não é preciso esperar a “Nota italiana”. Já a expressão que mencionava mais acima, do ano de 1948:
“o extremo arcaísmo da subjetivação de um kakón”6 já mostra essa posição de J. Lacan.
Mais adiante e para voltar sobre A Ética da Psicanálise, quando trata de situar a questão de Das Ding como
reduto persistente de um gozo mortífero, também assinala um certo caminho, cheio de ressonâncias, figurado por
um jogo de palavras: “… trata-se para nós de saber o que podemos fazer com esse dam para transformá-lo em
dame, em nossa dama”7.
E no Seminário 16, retoma esta via apelando ao Eclesiastes para tratar o incurável, ao tomar “as palavras de
um velho rei que não via contradição entre ser o rei da sabedoria e possuir um harém. Tudo é vaidade, sem dúvida,
diz-lhes ele, desfruta da mulher a quem amas. Ou seja, faz uma aliança desse oco, desse vazio que está no centro
de teu ser. Não existe próximo, a não ser esse mesmo vazio que há em ti, teu próprio vazio”8. Com este vazio que
é onde o sintoma não deixou de inscrever seu pathos e onde o sinthome advém como nó, sempre haverá que se
fazer algo para se haver com o incurável.

O RACISMO

Quanto ao racismo como acontecimento social, não o que me habita, não se trata de “se haver”. A esse racismo, é preciso se opor, detê-lo, a cada vez e onde ressurja. Detê-lo. Sempre.
*Comentário publicado na Revista Lacaniana N° 21, “O racismo que me habita”, convidado na seção Ler Lacan. Ano
XI, número 21, outubro de 2016.
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Tradução: Mª Cristina Maia Fernandes
Notas:
1 Lacan, J. O Seminário, Livro 18 (1971), De um discurso que não fosse semblante. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2009, pág. 28.
2 ______. Formulações sobre a causalidade psíquica, in Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1998, p. 176.
3 ______. A agressividade em Psicanálise (1948). In Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1998, p.118.
4 ______. O Seminário, livro 7, A ética da psicanálise (1959-1960), Aula de 9.12.1959. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1991, p.73.
5 ______. Nota Italiana. In Outros Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2003, p. 313.
6 Ibid
7 Lacan, J. O Seminário, livro 7, A Ética da psicanálise (1959-1960). Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1991, aula de 23 de dezembro de 1954, p.107.
8 ______. O Seminário, livro 16, De um Outro ao outro (1968-1968), Aula de 13 de novembro de 1968. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2008, p. 25.
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É POSSÍVEL DIGNIFICAR O GOZO? “FRAGMENTOS”: UM DESAFIO
ÉTICO E POLÍTICO
Clara María Holguín - NEL- AMP

A indignação, índice da dignidade, nos introduz no
campo do digno, e com isso, no registro da singularidade.
Apoiando-me na proposta artística de Doris Salcedo, Fragmentos,1 criada no contexto do processo de Paz na Colômbia,
me deixarei ensinar sobre um modo possível de dignificar o
gozo; uma maneira de fazer do abjeto, causa de desejo. Desafio político que, ao mesmo tempo em que dá lugar à vítima–
conforme o princípio analítico do um por um -, produz um
laço entre o singular e o coletivo.

A paz é “impossível”. Não se pode desconhecer a profunda destrutibilidade do desejo humano e o laço paradoxal entre
pulsão e civilização, onde o sonho de paz contrasta com o pesadelo da guerra, que Freud chamou miticamente de pulsão de
morte, e que Lacan dá o nome de gozo. A guerra é real, é uma
questão de corpo. Dela, restam apenas ruínas e restos, retorno
do fragmentado; os pedaços dispersos e a ruptura dos laços dão
conta do transbordamento. É traumática.
E depois da guerra? Sabemos do surgimento de instituições que põem em evidência a relação guerra-lei, mas também
do seu fracasso, com o desencadeamento do supereu.
Recentemente, se firmou um acordo de Paz na Colômbia
com a guerrilha das FARC, após mais de 50 anos de guerra. Apesar de suas contradições, e mesmo que seja uma solução delirante, nós consentimos com ela. O discurso analítico nos coloca
a necessidade de inventar novas soluções para além do Outro
institucional e humanitário que responde ao universal e o “para
todos”, para dar lugar ao singular, alojar – via sintoma - a voz
silenciada.
Fotografias enviadas pela autora
A arte contemporânea e a psicanálise contribuem para isso.
Ambas as experiências abrem a possibilidade de separar idealização e sublimação, isto é, de superar as barreiras do bem
e do belo e introduzir a castração - velada na arte clássica - para nos confrontar como objeto dejeto e a inexistência do
Outro que abre a possibilidade de separação e saber desse gozo que não é causa.
Não se trata de beleza, mas sim de estética. “O artista interpreta diretamente em meio ao objeto pulsional que circula entre os objetos comuns e anima o nosso mundo, nossos corpos, nossos estilos de vida e, portanto, nossos modos
gozo... A arte hoje pulou a barreira dos ideais, o I (A) já não governa mais o acesso ao objeto pulsional pela Arte...”.2

UMA EXPERIÊNCIA DE VIDA: FARCMENTOS

A obra de Salcedo3faz parte dos três monumentos que se acordou construir, traz a assinatura do Acordo de
Paz em 2016, como objetivo de homenagear as vítimas do conflito armado. De forma subversiva, Salcedo propõe
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um Contra-monumento que, sob o nome de Fragmentos, é um espaço no qual se acolherá diferentes intervenções
artísticas com diálogo entre a arte contemporânea e a memória: duas a cada ano durante 50 anos, como metáfora
do tempo que durou o conflito armado com as FARC. Ao mesmo tempo em que nos faz testemunhas da barbárie
e o gozo ruinoso da guerra até nos indignar, testemunha um saber fazer com o fragmentado e o heterogêneo,
dignificando-o.
O trabalho não responde a um líder político, nem a uma ideologia ou partido; é uma experiência de vida como diz a artista - que me proponho nomear sob o sintagma “farcmentos”, escritura que enoda trauma (farc) e
solução (fragmentos).
Extraio dois elementos da obra:
1 - Contra-monumento. Rechaça a noção tradicional de monumento: “desaparece em vez de ser erguida para
todos no tempo; constrói-se no chão em vez de sobre ele e isso devolve a carga de memória para aqueles que a
buscam”.4O contra monumento feito por Salcedo tem como marco, as ruínas de uma antiga edificação colonial,
restos de nossa história. Sem exaltar a violência, constrói um piso que faz borda ao vazio. O piso, suporte físico
e fundamento conceitual da obra que se erige como um lugar de memória, é construído a partir da fundição de 37
toneladas de armas depostas pela guerrilha que foram reconfiguradas e transformadas. É um chão de aço e, ainda
assim, sua fragilidade é notada, “um chão plano, cheio de entalhes e rugas... é feito de um material duro e frio,
mas quem toca a escultura, sente o calor e a suavidade de uma pele”.
Além de confinar as armas no chão, as chapas metálicas ganharam um caráter singular a partir das marteladas feitas por mulheres vítimas de violência sexual. Cada placa é feita de entalhes, marcas deixadas por marteladas. Um fora de sentido: barulho...silêncio.
Não se trata de recuperar algo perdido. “São marcas da ausência: ruptura, desaparecimento, deslocamento,
morte, perda, luto, que deixam um buraco na rede do simbólico”. 5Frente ao impossível da relação sexual, há o
traço. “Uma arte do traço... traço da ausência”.6Assim falavam algumas “martelantes”: “são as marcas que ficam
sobre o corpo, sobre a mente”; “como martelar, expulsava as lembranças, plasmava-as”; “martelei a raiva ...
por mim e pelas outras, martelei minha história e a das outras”.
O contra-monumento constitui uma maneira de se apresentar no mundo, não a partir do Outro, mas a partir
da relação singular de cada um com a sua existência e, a partir daí, encontrar um modo de fazer laço social. Constrói-se um novo piso, uma nova transmissão da memória.
2- Fragmentos. Como o nome indica, é a obra feita de pedaços ,“peças soltas”. A arma deposta e fundida é
relegada de seu valor ao ser separada da sua função. Ali onde não serve para nada nem tem sentido, é submetida a
outro uso. As mulheres, com suas marteladas, plasmam os fragmentos de vida, aquele pedaço de história singular
que fez o trauma de cada uma. “A verdade que não se pode dizer ‘toda’, deixa algo fora de sentido que marca o
corpo e a vida”.7
Do fragmento, dessa peça solta, acontecimento singular e único que não se parece ao de ninguém, se faz
uma obra. Cada traço de indignação tem um valor singular. Não faz um todo. “Os fragmentos reivindicam uma
memória em permanente estado de transformação”. Também não se julga; cada um faz sua própria interpretação.
As marteladoras e também o espectador. Dessa forma, as peças soltas bordeiam o vazio instalando a cada vez, um
elemento novo, sem saturá-lo. É uma arquitetura lacaniana, uma topologia.
Que ensino podemos extrair? No que reside o digno? “Ao contrário de dignificar a luta armada e prestar
homenagem às armas - como disse um guerrilheiro: martelar sobre nossas armas é pisotear nossa dignidade
revolucionária - a artista expõe o horror da guerra,8sem dissolver a singularidade como o faria a psicologia das
massas. O que não cessa de não se escrever, se escreve. Uma martelada a cada vez.
O êxtimo de gozo, o isso abjeto é manipulado, intervindo, adquirindo a dignidade da Coisa. O dejeto ganha
vida através da obra; as marcas têm nome, os entalhes têm voz. Mais do que representações do Outro ou grandes
identificações da vida, abre-se caminho para as formas fragmentárias e heterogêneas de viver em comunidade.
Trata-se de um ato político. Um sinthome, enodamento possível entre singularidade e comunidade…se encontra o comum na diferença”.9É um lugar para a conversação, um lugar para ser ocupado e “acolher memórias
antagônicas…uma polifonia de vozes discordantes…de onde se sucederam diálogos difíceis e provocantes”.
Fragmentos introduz a lógica do não-todo. A peça solta, o sinthome, entrou na cena pública, de onde pode
ter incidência política.10Solidão e laço. A verdade como enunciação subjetiva está abrigada no discurso. É a ética
que nos guia: atreva-se a saber!
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Nota explicativa:
As frases em itálico correspondem aos ditos da artista e de outros comentadores extraídos de diferentes artigos e entrevistas.
Tradução: Jussara Jovita Souza da Rosa
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Notas:
1 Salcedo, D., 2019. [On line]. Fragmentos. https://www.revistaarcadia.com/arte/articulo/vea-un-clip-del-proceso-de-elaboracion-de-fragmentos/72314
2 Brousse, M.-H., «L’objet d’art à l’époque de la fin du Beau», La cause freudienne, n° 71, Seuil, París, 2009, p. 202.
3 Salcedo, D., “Separata sobre la Obra de Doris Salcedo”. Revista Arcadia. Enero 2019.
4 Saenz de Ibarra, M. B., “Un lugar común”, cita a James Young. En Revista Arcadia. (separata).2019.
5 Brousse, M.-H., “Fuera de alcance, a mano. El arte en la época del inconsciente real”. [On line].http://ampblog2006.blogspot.com/2017/04/lacan-cotidiano-por-marie-helene.html
6 Ibidem.
7 Ahumada, L., “La gramática de la guerra”. Editorial Aula, Bogotá, 2018, p. 19.
8 Duzan, M. J., 2019. “La negociación”. En Revista Arcadia. (Separata)
9 Glaze, A., “Un lazo entre singularidad y comunidad”. En Piezas Sutiles. Grama, Buenos Aires, 2014, p. 23.
10 Miller, J-A., “Piezas sueltas”.Paidós, Buenos Aires, 2013, p. 25.
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A SUBVERSÃO DA BARBÁRIE POSSÍVEL
Fernanda Otoni Brisset - EBP-AMP

Enquanto a máxima “ama teu próximo como a ti mesmo” guarda seu impossível, a expressão “homem lobo
do homem” não se engana.

A leitura de Lacan
corrobora a constatação
freudiana de que não encontraremos nos homens,
a disposição “natural” de
amar o próximo; ao contrário, frequentemente, tomam o próximo como um
objeto, “alguém que os
tenta a satisfazer sobre ele
sua agressividade”2. A separação entre “nós”/“eles”
se autoriza dessa tentação.
Com Freud, sabemos que
“é sempre possível unir um
considerável número de
pessoas no amor, enquanto
sobrarem outras para receberem as manifestações
de nossa agressividade”3,
ideia que participa do que
ele nomeou como narcisisDolores Amden. ´Torii´. ´Fushimi Ku´. Templo em Kyoto. Fotografia. Pausa.
mo das pequenas diferenças. Ou seja, se por um lado o amor enlaça, a pulsão odienta cobra a sua parte em outro lugar!
Podemos dizer que a lógica coletiva e a da segregação guardam como mesma causa, “uma rejeição primordial, uma forma de racismo”4, tal como Éric Laurent pode ler em Lacan. O que nos permite depreender que tal rejeição de um gozo se faz recuperar no “domínio de uma barbárie possível”5, por um esforço contínuo e antecipado
de defesa de uma ameaça presumida no próximo como a mim mesmo, “na medida em que há nesse horizonte,
algo que participa de não sei que intolerável crueldade”6.

DOMÍNIO DE UMA BARBÁRIE POSSÍVEL

Laurent indica que a lógica pela qual Lacan pensa o laço social “não avança a partir da identificação ao líder,
mas de uma primeira rejeição pulsional.”7 É uma questão de gozo que aí recupera seu fôlego e joga sua partida.
Nessa lógica, continua Laurent, “se os homens não sabem qual é a natureza do gozo deles, os homens sabem o
que é a barbárie”, por reconhecerem a existência de um outro gozo, mais além do enquadre do seu. A barbárie
possível pode ser lida como essa presunção, insondável e ativa, de que um gozo inassimilável, esse mal rejeitado,
brilha no horizonte ilimitado! Neste horizonte, está o próximo, sob suspeita, tal como um objeto xenofóbico. A
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Diante da consequência do mandamento de amar ao próximo, o que surge é a presença
dessa malvadeza fundamental que habita nesse próximo. Mas desde então, ela habita
também em mim. E o que me é mais próximo do que esse âmago em mim mesmo que é
o de meu gozo, do qual não ouso me aproximar? Pois assim que me aproximo – é esse o
sentido do mal-estar na civilização – surge essa insondável agressividade diante da qual
eu recuo, que retorno contra mim.1
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partir daí, esforços são feitos para dominar tal ameaça, o que corresponde na economia psíquica, a uma paradoxal
recuperação de gozo. Romildo do Rêgo Barros, nessa direção, esclarece que “o próximo aparece como a Coisa
diante da qual se perde sentido perguntar se é de mim ou do Outro que se trata”8. Afinal, sabemos, de Freud a
Lacan, que “o gozo é um mal porque comporta um mal ao próximo. Isto tem um nome – é o que se chama além
do princípio do prazer.”9
Não seria, então, por meio desse gozo outro, suspeito, além do princípio do prazer, ilimitado e determinado a
se satisfazer, que a guerra, mas também a aliança, acontecem? Não seria esse outro gozo que, no jogo das paixões,
perfila sob o horizonte ilimitado de uma barbárie possível, cujo destino pode se resolver em ruptura ou laço? Vimos que a segregação e a lógica coletiva se engrenam desde a força desse gozo estrangeiro. Não seria essa a força
material que corta e costura, segrega e enlaça, conforme os circuitos das paixões que brotam, contingentes, desde
a greta da junção mais íntima do ser? Laurent sublinha que há “um mesmo princípio de ilimitação”10, sempre
presente no laço social. Um excedente que cai fora da ideia e persiste como resíduo de um incabível ilimitado a
devolver ao falasser, a sua falta a ser.
Freud afirmava que “existem dificuldades, ligadas à natureza da civilização, que não se submeterão a qualquer tentativa de reforma”11. Um mal que não se deixa reformar. Lacan precisa que isso que não se reforma é o
irredutível objeto a. “Eu te amo, mas, porque inexplicavelmente amo em ti algo mais do que tu – o objeto a minúsculo, eu te mutilo.”12 A dimensão do racismo destacada por Lacan vem “sublinhar que todo conjunto humano
comporta em seu fundo, um gozo deslocado, um não saber fundamental sobre o gozo”13.
O objeto a funda o laço social, semblante parceiro da relação que não há, seja ao modo do amor e seus matizes enquanto suplência, seja como protesto à inexistência, índice do toque de real que alavanca as irrupções de
ódio, cólera e indignação. Entre “o ser e o nada” passa Um gozo outro, impossível de dizer. As paixões, seja qual
for seu destino, partem desse não todo significantizável, testemunho inefável da falta a ser! A paixão é justamente
“essa articulação do inconsciente com o real do gozo”14.
Como a experiência analítica considera, recupera e subverte essa força?
33

NO HORIZONTE DO OUTRO GOZO…
O QUE PODE A TRANSFERÊNCIA?

A irredutibilidade de um gozo que escapa e não se enquadra está sempre jogando sua partida no corpo político-social e, mais ainda, em nossa clínica. Em “Televisão”, Lacan diz que, em relação ao “desatino do nosso
gozo, só há o Outro para situá-lo, na medida em que estamos separados dele.”15 Miller nos convida a alçar o Outro
como corpo vivo, um meio de gozo, pois o Outro “é tanto o corpo próprio como o corpo de outrem”16 . Lacan, em
1967, a propósito da transferência, dirá que o objeto a, como agalma, é suposto no Outro para constituí-lo. E essa
suposição do objeto que não há no Outro serve tanto para amá-lo como para odiá-lo.
“Há Um, mas não há aí nada de Outro”17. O Outro não existe. Não há nada de Outro como lugar do significante puro. Esse Outro “só se atinge agarrando-se ao a, (…) é também do mesmo modo à aparência de ser que ele
se dirige. Esse ser aí não é um nada. Ele é suposto a esse objeto que é o a”18. Lacan realça a importância clínica
dos conectores/grampos em reunir, topologicamente, o que há ao Outro – o Um e o a; a irrupção do Um revela/
situa a relação com o Outro, parceiro do gozo. Aqui a responsabilidade de um analista se apresenta. O que pode
a psicanálise? Sob transferência, o Outro se duplica, em furo e a… ora em sua inconsistência ou com o que nele
se agalmatiza como uma aparência de ser.
Muito interessante onde Lacan nos leva: a isso que em cada ser falante se duplica, a “dar o suporte do ser”19,
em termos de gozo. De um lado, um gozo agarrado ao a, este estrupício do falo; e do outro, um gozo que escapa
pelo furo no Outro rompido e abre ao horizonte de um outro gozo, não todo fálico, sobre o qual nada se sabe,
mas se experimenta e, desde então, o presume. Não todo enquadrável, esse Outro gozo, o que quer que seja, isto
existe e afeta o corpo. Sem bordas que o limite, tal gozo flui de forma infinita… Esse pedaço de gozo e o furo
que o contorna é também o que está em jogo na segregação, nos discursos que matam, nessa qualquer coisa de
ilimitado, ao qual Laurent se referia e que é avistado como uma barbárie possível… Se o falo, ou algo que lhe
sirva de remendo, não está lá para verificar, localizar e fixar tal gozo num quadro, isso se infinitiza, sem diques.
É sabido que o gozo transborda quando o falo não está lá como referente, borda, litoral ao infinito. O ódio brota
da desconexão entre esse gozo e o Outro, forjando sua passagem em ato!
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A clínica do louco infrator ensina que o ato é uma resposta, um ponto de basta a esse transbordamento cuja
potência empuxa a um gozo mais além do falo. O falo é um conector privilegiado, mas, em sua ausência, qualquer
gambiarra opera como um grampo que localiza, fixa, ordena e amarra esse gozo junto a um corpo que tende a
escapar. Comumente, se agarra ao semblante de objeto segundo a lógica fálica ou a um enquadre que lhe sirva de
suplência; se isso falha, abandonar-se ao infinito pode ser um destino.

Laurent, em sua conferência no Rio (novembro/2018), distingue dois destinos para o ilimitado do gozo: por
um lado, enquanto falo não negativizável, o Um que itera a brutalidade opaca da vida e, do outro, esse ilimitado,
mais além do falo, se civiliza. Miller havia dito que “há um Um que se diversifica e um Um que se repete”.20 A
psicanálise, ao convidar cada um a falar do que não existe, dá passagem ao que existe e o força a se alojar numa
forma que o acolha, o localize, o dirige e o sossegue. Ou seja, o laço transferencial, do início de uma análise, ao
final, cederá ao sinthoma. Uma aposta de que esse grito que se perfila sob um fundo de silêncio pode vir a encontrar uma forma de o bem-dizer. Uma subversão possível. Um gozo ilimitado se civiliza, uma resposta ao Outro
que não existe.
Chego, então, ao que gostaria de lhes propor enquanto questão: o que está em jogo no nosso tempo não é tão
mais a castração, mas a relação de cada um com esse Outro gozo, aquele sobre o qual não se solta uma palavra21
e se insinua nos confins do Outro como uma barbárie possível, mas que por um giro da chave, quiçá, possa se
enredar em uma solução que o oriente. É a aposta analítica! Lacan confirma: “há um gozo do corpo que é (...) para
além do falo”22, um gozo do corpo e que mais do que nunca, marca a subjetividade de nossa época, mais além.
Uma época, onde mais ainda, a experiência analítica se oferta como um respiradouro, à espreita de um encontro
contingente em condições de bem dizer a discórdia que habita o ser, advertidos, como bem disse Lacan, que desse
“ser jamais temos nada”23.
Nos testemunhos do AEs, cada um, ao final, pode se servir do furo descortinado no Outro para inventar um
saber fazer com o que por ali se passa irredutível. É quando o ilimitado do gozo se civiliza e uma subversão da
barbárie possível se verifica em cada solução sinthomática. É pelo “não há” que se passa o que “há”. Um gozo
que aí resta porque não se pode apagá-lo24 Para Miller, “O sinthome é um conceito alargado do sintoma comportando um ‘ça’ que não desaparece e que é o resto sintomático.”25 Ao final de uma análise, trata-se de recuperar
esse çairredutível, resto de gozo.Se o recuperamos ao final, é para não mais o deixar de lado, ou seja, para não o
jogar na rede alienatória onde sua força mortífera vocifera e, sim, fazer dele uma bússola permanente orientada
ao real, advertido que isso tem por destino, jamais desaparecer.
Assim, por mais longe que a gente vá nas elucidações desse ponto na análise, qualquer coisa da ordem de
um real que não se atravessa jamais e de uma contingência da vida pode vir a reativá-lo, sob as espécies de uma
insistência do pathos, do afeto do sintoma. Isso requer coragem para se recolocar e elucidar esse bout de réel, sem
que possamos dizer por instante que um dia isso será definitivamente terminado.26
Notas:
1 Lacan, J.,O seminário, livro 7: A ética da psicanálise. (1959-1960). Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1988. p. 228.
2 Freud, S.,O mal-estar na civilização. ([1929]1930). Rio de Janeiro: Imago, 1974. v. 21, p. 133.
3 Idem, p.136
4 Laurent, É., O racismo 2.0. Disponível em: http://ampblog2006.blogspot.com/2014/02/lacan-cotidiano-n-371-portugues.html
5 Laurent, É., O racismo 2.0. Idem.
6 Lacan, J.,O seminário, livro 7: A ética da psicanálise, p. 237.
7 Laurent, É., O racismo 2.0. Idem.
8 Rêgo Barros, R., O paradoxo do amor ao próximo. In: Lutterbach, A. L., (Org.). As paixões do ser. Rio de Janeiro: Kalimeros, 1998. p. 72
9 Lacan, J., O seminário, livro 7:A ética da psicanálise, pp. 220-225.
10 Laurent, É., O gozo e o corpo social. Correio, Belo Horizonte: Editora EBP, n. 80, pp. 13-16, 2017.
11 Freud, S.,O mal-estar na civilização, p. 120.
12 Lacan, J.,O seminário, livro 11: Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise (1964). Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 1988. p. 254.
13 Laurent, É., O racismo 2.0. Idem.
14 Laurent, É.,Los objetos de lapasión. Buenos Aires: Três Haches, 2002. p. 74.
15 Lacan, J., Televisão. (1972) In: ___. Outros escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 1993. p. 58.
16 Miller, J.-A.,O osso de uma análise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora., 2015. p. 90.
17 Lacan, J,. L’insu que sait de l’une bévue s’aile à mourre.10/05/1977. Ornicar?, Paris: Navarin, n. 17-18, p. 18, 1979.
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18 Miller, J.-A., O osso de uma análise, Salvador, Biblioteca Agente, 1998, p. 99.
19 Lacan, J.,O seminário, livro 20: Mais, ainda. (1972-1973) Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2008. p. 101.
20 Miller, J.-A.,O ser e o Um, curso de 15 de junho 2011. (inédito)
21 Naveau, P.,O que do encontro se escreve. Belo Horizonte: Editora EBP, 2017. p. 208.
22 Lacan, J., O seminário, livro 20, op. cit., p. 80.
23 Lacan, J., O seminário, livro 20, op. cit., p. 50.
24 Brisset, F.O. Nos confins do pétit a. Correio. Belo Horizonte: Editora EBP, nº. 80, pp. 35-45, 2017.
25 Miller, J.-A.Conversation sur le passe. (Supplément de la LettreMensuelle), Paris, ECF, pp. 121-122, jan. 2010.
26 Miller, J.-A.; Solano-Suárez, S.,Conversation sur le passe. Paris: ECF, p. 117, jan. 2010.
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O ÓDIO, O SER E O SABER
Alejandro Olivos - NEL-Santiago-AMP

O ódio é a mais intensa das paixões, afirma Jacques-Alain Miller, “o amor concerne às aparências, enquanto o ódio é mais radical: aponta ao ser”1. É, com efeito, somente na dimensão do ser que se podem inscrever
as três paixões fundamentais que são o amor, o ódio e a ignorância. No Seminário I, Lacan retoma essa antiga
noção filosófica da paixão, substituindo o clássico
binário amor-ódio pelo ternário amor-ódio-ignorância. Distingue o amor enquanto paixão, fascinação
imaginária - Verliebtheit -, e o amor enquanto dom
ativo, relativo ao simbólico, ao sujeito quando se realiza simbolicamente na palavra. Mais adiante, precisa
com respeito ao ódio:

37

E bem, com o ódio, é a mesma coisa. Há uma dimensão
imaginária do ódio, já que a
destruição do outro é um polo
da estrutura mesma da relação
intersubjetiva. [...] A dimensão imaginária está marcada
pela relação simbólica e é por
isso que o ódio não se satisfaz
com o desaparecimento do
adversário. Se o amor aspira
ao desenvolvimento do ser do
outro, o ódio busca o contrário: sua degradação, seu desvio, seu delírio, sua negação
detalhada, sua subversão.2
Eduardo Médici. ´Entrereflexos´.Fotografia com intervenção. 2005

A dimensão imaginária do ódio corresponde à
luta até a morte pelo puro prestígio, o qual deriva do
impasse da coexistência das consciências na dialética do senhor e do escravo de Hegel. No plano simbólico, o
ódio aponta ao ser do outro: busca o que Freud chamou de Erniedrigung do outro, isto é, sua degradação, seu
rebaixamento. Este termo é empregado por Freud em seu texto de 1912 sobre a degradação - Erniedrigung - da
vida amorosa, em particular no lado do homem. No número 93 da revista La Cause du Désir, Gil Caroz nos aporta
uma precisão que permite distinguir melhor entre o registro simbólico do ódio e sua dimensão imaginária:
Há um outro ódio, um ódio que rechaça. Este não concerne ao Édipo. É necessário para
a constituição do eu. O gozo é evacuado, enquanto mal, para ser situado no exterior. É o
ódio que Lacan nos descreve como fundamento do racismo. O profundo desconhecimento do eu implica que este ódio não considera os detalhes. Localiza de boa maneira seu
kakon em outro coletivo.3
Lacan concede uma particular importância à ignorância na série das três paixões do ser, enquanto estando na
origem do amor e do ódio: “estas duas possibilidades do amor e do ódio não vão sem a terceira, que normalmente
passa batida - a ignorância enquanto paixão”4.
No Seminário XX, Lacan aborda a questão do ódio a partir do que chama a discordância entre o saber e o
ser. Com respeito ao ser, traz à tona o equívoco produzido na língua francesa entre Il hait / Il est - Ele odeia / Ele
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é -, com o fim de mostrar o fato de que “o ser, como tal, provoque o ódio, não está excluído. [...] Um ódio, um
ódio sólido, isso se dirige ao ser”5.
Por outro lado, refere-se ao ódio colocando, desta vez, o acento na relação ao saber, ao saber do Outro. Nesse seminário, o Outro, enquanto tesouro do significante, a ordem simbólica, passa a ser o Outro sexo, A mulher,
com A barrado: “o Outro, em minha linguagem, não pode ser senão o Outro sexo”6. A tese avançada aqui por
Lacan é que “há algo, o gozo, acerca do qual não é possível dizer se a mulher pode falar algo a respeito - se ela
pode dizer o que sabe a respeito”7. Já que, como precisa Pierre Naveau em um seminário ditado na ECF, a mulher
é Outra para ela mesma:
A questão é, portanto, se o Outro sabe: a mulher, enquanto é Outra para ela mesma, sabe
algo acerca do gozo do qual somente ela pode experimentar? Seria então esse furo no
saber o que aponta, quando se manifesta, o ódio contra este Outro que é a mulher. Assim,
o ódio, desde esse ponto de vista, se relacionaria com o fato de que este saber, justamente,
faz falta.8
No seu Editorial para o décimo primeiro volume da revista Le diable probablement, Anaëlle Lebovits-Quenehen aborda a questão do ódio a partir da Alteridade que habita em cada um de nós: “esta Alteridade, tão definitiva quanto interior, a escrevemos aqui com um A maiúsculo, já que é ainda mais estrangeira para o homem, do
que são estrangeiros os demais homens”9. Dita Alteridade radical não pode ser subjetivada: ao sujeito, lhe é impossível reconhecer esse Outro para si mesmo como sendo seu. É preciso assinalar que esta expressão é utilizada
por Lacan quando escreve acerca da mulher para um congresso sobre a sexualidade feminina: “O homem serve
aqui de relevo para que a mulher se converta nesse Outro para ela mesma - Autre pour elle même - , tal como é
para ele”10. Há, então, por um lado, o outro com minúscula - a - que está fora do um e, por outro lado, o Outro
com maiúscula - A - o Outro para si mesmo, o Outro sexo, o qual está no um:
38

a → Fora de si
A → Outro para si mesmo
O Outro para si mesmo é mais estrangeiro que o outro, com minúscula, já que é impossível ao sujeito reconhecê-lo como sendo seu, enquanto essa Alteridade radical não puder ser subjetivada. Duas opções se apresentam, então, cuja eleição se reveste de um caráter ético: ou o sujeito opta por ignorar esta íntima Alteridade que
está nele ou opta por administrar - faire avec - com ela.
A primeira opção implica elucidar a Alteridade que está no um. Por conseguinte, o sujeito odeia a si mesmo,
enquanto se recusa a confrontar-se com esta Alteridade que está nele. Assim, como sustenta Gil Caroz, “uma
mulher pode odiar sua feminilidade sem que isso a converta em misógina”11. A solução encontrada pelo sujeito,
então, é odiar o outro, com o fim de localizar do lado do outro, este ódio de si mesmo que rechaça e do qual nada
quer saber. O ódio do outro seria a marca do rechaço do Outro para si mesmo que está no um e que, precisamente,
o sujeito quer ignorar com todas as suas forças. Assim, vemos aqui como a paixão da ignorância vem se conjugar
nesse ponto com a paixão do ódio “Paixão da ignorância, o ódio é um dos tratamentos possíveis desta íntima
Alteridade”12.
Na segunda opção, o sujeito, se não pode reconhecer este Outro para si mesmo como sendo seu, toma-o em
conta, consente em fazer com, administra-as com esta íntima Alteridade tal como as administra consigo mesmo
e, deste modo, logra subtrair-se ao domínio que o ódio poderia ter sobre ele. Assim, “o homem poderá se curar
deste espanto que o torna odioso, na condição de que reconheça não somente seu ódio, mas também sua própria
feminilidade”13. Eis aqui a única via ética que se apresenta ao sujeito suscetível de odiar.
O fato de que haja, no mais íntimo de si mesmo, este Outro para si mesmo, está na origem do exílio de cada
um com respeito aos demais. E isto concerne a todo sujeito: a cada um, seu modo de gozar, tal é a modalidade
do exílio. Haveria então que assumir a responsabilidade de dito exílio. A posição adotada a respeito desta íntima
Alteridade pode conduzir ao melhor, como também ao pior. Conduz ao melhor caso haja consentimento, inclusive
sendo inacessível dita Alteridade, tornando-nos responsáveis por ela. Conduz ao pior, ao contrário, se a rechaça,
já que rechaçá-la implica em colocar a responsabilidade no outro. Nessas condições, o rechaço desta íntima AlFEDERAÇÃO AMERICANA
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teridade desemboca no ódio. Desse ponto de vista, o ódio surge a partir de um rechaço, o rechaço do Outro para
si mesmo, o qual está em cada um. É dessa forma que o ódio pode conduzir o sujeito ao pior, isto é, à violência
contra o outro. Quando o ódio passa ao ato, sustenta Jacques-Alain Miller, “surge, então, ‘o terror, o horror, o
calafrio sagrado’, já que cada um de nós, por mais compaixão que possa sentir, é também solicitado em sua parte
irredutível de inumanidade, sem a qual não há humanidade que se sustente.”14

Notas:
1 Miller, J.-A., « Le théâtre secret de la pulsion » (2012). Le Point, n° 2062, 22 de marzo del 2012, p. 46. Una versión en español, con traducción de
Alejandro Olivos, ha sido publicada por el CEIP Lacaniano de Chile, disponible en: http://ceiplacan.blogspot.com/2015/12/el-teatro-secreto-de-la-pulsion-ja.html
2 Lacan, J., Le Séminaire, Livre I : Les écrits techniques de Freud (1953-1954). Paris. Éditions du Seuil, 1975, p. 305. [N.T.: LACAN, Jacques. O
Seminário, livro 1: os escritos técnicos de Freud (1953-1954). 2. ed. Trad. de Betty Milan. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2009.]
3 Caroz, G., « Connaître sa haine » (2016). La Cause du désir, n° 93. Paris, École de la Cause freudienne, 2016/2, p. 36.
4 Lacan, J., Le Séminaire, Livre I : Les écrits techniques de Freud (1953-1954). op. cit., p. 298. [LACAN, Jacques. O Seminário, livro 1: os escritos
técnicos de Freud (1953-1954). 2. ed. Trad. de Betty Milan. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2009.]
5 Lacan, J., Le Séminaire, Livre XX : Encore (1972-1973). Paris. Éditions du Seuil, 1975, p. 91. [N.T.: LACAN, Jacques. O Seminário, livro 20: mais,
ainda (1972-1973). Trad. de M. D. Magno. Rio de Janeiro: Zahar, 2012.]
6 Lacan, J., Le Séminaire, Livre XX : Encore (1972-1973). op. cit., p. 40. [N.T.: LACAN, Jacques. O Seminário, livro 20: mais, ainda (1972-1973).
Trad. de M. D. Magno. Rio de Janeiro: Zahar, 2012.]
7 Lacan, J., Le Séminaire, Livre XX : Encore (1972-1973). op. cit., p. 82. [N.T.: LACAN, Jacques. O Seminário, livro 20: mais, ainda (1972-1973).
Trad. de M. D. Magno. Rio de Janeiro: Zahar, 2012.]
8 Naveau, P., Inconscient et pulsion. Les résonances de la parole (2016-2017). Seminario dictado en la École de la Cause freudienne. Clase del 27 de
abril del 2017.
9 Lebovits-Quenehen, A., Le diable probablement, n° 11. Dis-moi qui tu hais, à propos de quelques formes contemporaines de la haine (2014). Paris,
Éditions Verdier, 2014, p. 5.
10 Lacan, J., « Propos directifs pour un Congrès sur la sexualité féminine » (Redactado en 1958 y publicado en 1962). Écrits. Paris. Éditions du Seuil,
1966, p. 732. [N.T.: LACAN, Jacques. Diretrizes para um Congresso sobre a sexualidade feminina. In: Escritos. Trad. de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro:
Zahar, 1998]
11 Caroz, G., « Connaître sa haine » (2016). op. cit., p. 38.
12 Lebovits-Quenehen, A., Le diable probablement, n° 11. Dis-moi qui tu hais, à propos de quelques formes contemporaines de la haine (2014). op.
cit., p. 6.
13 Caroz, G., « Connaître sa haine » (2016). op. cit., p. 39.
14 Miller, J.-A., « Le théâtre secret de la pulsion » (2012). op. cit., p. 46.
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DE AMORES E ÓDIOS
Marcela Fabiana Mas - EOL-AMP

As análises fornecem testemunhos de
amores inesquecíveis, impossíveis, contrariados, incipientes, desgastados, proibidos,
aquecidos pela paixão, etc. Fonte de sofrimento quando se perdem, tomam às vezes
a forma de ódio corrosivo. A seguir, tentaremos situar porque o ódio se apresenta como
o reverso do amor.

Tanto o amor quanto o ódio interessaram à filosofia durante séculos. Sirvamo-nos
de três representantes: Aristóteles, Spinoza
e Descartes.
Em Ética Nicomaquea, Aristóteles
procura analisar as virtudes éticas mediante a utilização do meio justo, distingue doze
delas conforme se trate do afeto, das ações,
das relações sociais ou dos sentimentos. Localiza o amor e o ódio como reações diante
daquilo que pode ser motivo de prazer ou
dor.
Spinoza, em O Tratado Político, considera o amor e o ódio não como vícios da
natureza humana, senão como propriedades
da mesma. Sustenta que alma e corpo são
duas expressões de uma única substância:
Eduardo Médici. ¨O Caldeiro¨. Acrílico sobre tela. 2014
Deus. Movido pelo desejo, o ser humano se
relaciona com outros corpos pelos quais é
afetado. Essas afecções são nomeadas pela alma como amor, ódio, inveja, esperança, compaixão. Estes afetos,
que Spinoza divide em alegres e tristes, constituem o desejo que nos move a atuar ou, ao contrário, nos imobiliza
como no caso dos afetos tristes, lugar que destina para o ódio.
Descartes, no segundo artigo de seu tratado As Paixões da Alma, diferencia seis paixões primárias e assinala
que o amor e o ódio podem produzir-se sem advertir a natureza do objeto que as causa. Quando nos é conveniente,
sentimos amor por este ou, ao contrário, quando se apresenta como pernicioso, nos leva ao ódio.
A diferença do amor indica que não há tantas espécies de ódio “porque a diferença entre os males dos quais
a vontade nos separa, não se nota tanto como advertimos a que existe aos bens a que estamos unidos.”
Ao definir ambas as paixões, indica a dependência do corpo e o impacto sobre ele. A ideia cartesiana da
necessidade de corrigir os excessos das paixões para que não se tornem um hábito, será retomada mais de um
século depois por Philippe Pinel em seu “tratamento moral”, localizando justamente a causa da alienação mental
nas paixões intensas e nos excessos de todo tipo.

SOBRE O AMOR E O ÓDIO NA RELAÇÃO ENTRE OS SEXOS

As referências ao amor e ao ódio na obra freudiana são muitas. Encontramos suas marcas no texto “A
Negação” ou, por exemplo, na constituição dos sintomas através da identificação tanto nos históricos como em
“Psicologia das Massas”... .
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No histórico do Homem dos Ratos, Freud organiza o caso ao redor da ambivalência ao objeto. Ao modo do
funcionamento hidráulico, o amor se contrapõe à emergência do ódio que briga por expressar-se.
Os três textos que constituem as Contribuições à psicologia do amor nos mostram seu caráter automático e
dissimétrico e indicam o ódio e o desprezo, no que concerne à condição do desejo.
Ali, Freud abarca dois tipos de objetos que determinam, por sua vez, dois tipos de relações, narcisista e
anaclítica, estofo que constitui a ficção sobre a qual a paixão se encarna.
Já em “Análise terminável e interminável”, revisando os fenômenos ligados à pulsão agressiva, Freud se
serve da ideia de conflito que o filósofo Empédocles de Acragas propõe entre o amor e a discórdia, para situar o
conflito entre as pulsões primordiais, Eros e destruição.
A dissimetria no amor é elaborada por Lacan no seminário dedicado à transferência para localizar a direção
do amor, isto é, ao que tem. Querer ser amado implica a dimensão da castração do outro, provocando a falta de
reciprocidade amorosa: a experiência de ódio que a histeria testemunha quando os signos do amor são insuficientes ou na neurose obsessiva, a resposta odiosa e degradante diante da demanda de amor.
A relação ficcional mencionada anteriormente pode amparar-se através da conjugação que Lacan realiza
entre amor e alma, isto é, o almor, mostrando, deste modo, que enquanto se esteja na dimensão fantasmática, se
alma, se mal-diz o feminino.
O lado homem das fórmulas da sexuação mostra, então, uma relação fetichista com o objeto a, expressa na
fórmula do fantasma que ali podemos ler.
Esta posição fetichista se pode encontrar também naquelas mulheres localizadas neste lado das fórmulas, ao
buscar o falo no corpo do homem, ao qual também pedem palavras de amor, palavras que estremecem o corpo e
o fazem gozar.
Esta busca do falo pode efetuar-se mediante o uso da mascarada, sendo o que o homem deseja; ou colocando-se como objeto a no fantasma do homem.
Em “Mais, ainda”, Lacan se serve de Empédocles para situar a dimensão do ódio em relação ao saber, propondo o neologismo odioamoramento no lugar da ambivalência. Então, o que faz surgir a dimensão do ódio?
Longe de acentuar a dimensão fantasiada de complementariedade amorosa, Lacan sublinha o aspecto narcisista
do amor que escrevemos i(a).
Quando a tela que situamos diante do objeto a se desvela, aparece o objeto mais de gozar e, com ele, os
desvelos da reivindicação fálica que podem levar desde a injúria com a qual se tenta tocar o ser, aos fenômenos
de violência que a época mostra com crueza.
O ódio se apresenta como a resposta diante do gozo do partenaire que, deste modo, o exclui.
No começo de seu ensino, Lacan definia o amor, o ódio e a ignorância como paixões do eu, assinalando,
assim, que o ódio é uma das formas de desconhecimento.
No Seminário 20 – sem esquecer a dimensão imaginária em jogo – destaca o uso lúcido do ódio, distinguindo-se, assim, o ódio como ausência de suposição de saber, do ódio que aponta ao ser, à destruição do outro.
O ódio na experiência analítica pode conduzir a transformar a ignorância e, com ele, preservar a idealização amorosa, abrindo caminho à criação de um novo amor, transformando, assim, o que parece condenado à repetição.
Tradução: Maria Cristina Vignoli
Bibliografia
1 Aristóteles, Ética Nicomaquea. Bs.As. Ediciones Colihue, 2015.
2 Descartes,R., Tratado de las pasiones del alma. Versión digital.
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PARCEIRO VIOLÊNCIA

Micaela Parici - Observatório sobre Legislação, Direitos, Subjetividades contemporâneas e a psicanálise

O inimigo está em cada um,
ainda que se prefira reconhecer fora de si,
como inquietante estranheza
(Pérez, J., 2013).

O que acontece em
torno de uma “epidemia”
como a violência chamada gênero convidou-nos a
pensar no que esse nome do
Universal não logra pegar
da singularidade de um
gozo mortífero, a partir de
seu tratamento em dois âmbitos que pareciam apresentar-se como opostos e que
convocavam uma mulher:
sua análise e a Justiça.
Uma mulher em análise marca sua relação com
um homem dentro das coordenadas que nomeia “machismo vs. Feminismo”.
Da injúria desmedida aos
Alejandra Koreck. ¨Corpo estrangeiro II¨. Colagem feita à mão. EOL- AMP
golpes, empurrá-la pelas
escadas, enforcá-la, até uma
cena com uma arma: “vou matá-la pelo ódio que me provocas”.
A violência de gênero, nos diz Bassols (2016), “não é outra coisa senão a impossibilidade de reciclar esse
gozo do outro, alteridade do gozo que o gozo feminino faz presente”1.
Da mesma forma, Bassols dirá “(...) frente ao problema irredutível do gozo do Outro como traumático, há
ao menos duas vias, dois mecanismos, duas possibilidades. Uma é a construção de um fantasma, que é uma versão e uma resposta a esse gozo do Outro. A outra é a passagem ao ato violento, que põe em ato este fantasma,
atravessando o marco da tela”2. Cenas que se interpretam por fora da mediação simbólica, onde a angústia não
proporciona um marco e nas quais, o Outro se situa como o insuportável; levam à pergunta pela singularidade do
ódio que se experimenta para cada sujeito, frente ao que a violência traduz.
Para esta mulher, o parceiro se torna objeto de ódio e se reconhece na violência que experimenta como
“ativa e provocadora”.
“Tu te fazes apanhar” é a intervenção de onde se aponta sua posição, mas, de qual ódio aqui se trata? É a
intolerância ao gozo do Outro ou o ódio ao hétero do gozo próprio, o que se traduz em violência dirigida a uma
mulher? Há uma alteridade irredutível do gozo que Lacan nomeia como Outro Gozo, do qual nada se quer saber
e que se rechaça “com a segregação e a violência para extirpá-lo”3 (Bassols, M., 2018).
O semblante de horror não era o modo de comover isso próprio que deposita no Outro, trata-se, então, de ir
lhe dando um nome, aquele que ela estivera disposta a dizer. Como intervir frente ao mortífero do gozo do qual
nada se quer saber, que ingressava cada vez na sessão?
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Clara Holguín (2013) o define da seguinte maneira: “Esse Outro gozo se organiza na experiência subjetiva
em uma cena na qual o sujeito atribui ao Outro, a responsabilidade do experimentado, o objeto rechaçado é posto no Outro, no parceiro, ficando como estrangeiro e odiado, o mais íntimo é posto para fora: ‘o Outro me’”4.
O reconhecer-se ativa propicia uma separação do significante “vítima”, que até então lhe impede de responsabilizar-se.
Depois de várias interpretações nas quais a praticante aponta o ódio, inverte-se a questão, tocando sua contra
cara, no ponto do amor: “não estás apaixonada por este homem”. Apontando a esclarecer seu verdadeiro parceiro: a violência.

A intervenção possibilita uma exposição policial depois de uma nova cena; sua denúncia se sanciona “violência de gênero”, algo que a interpela e surpreende: o Outro da Justiça nomeia aquilo ignorado por ela: “medida
urgente”, “situação de alto risco”; gravidade que diz desconhecer por completo, ela “não se sente em perigo”.
Este caso permite pensar no modo em que cada sujeito tramita a violência que o habita e a violência que
recebe do outro. O modo singular em que este sujeito podia ir armando um relato em torno dos golpes que recebia, deixava em evidência, a diferença que existe entre os tempos subjetivos e os da Justiça, onde a urgência de
proteção à vítima é que orienta a ação. Do que se trata na análise é de situá-la mais além da vítima, como responsável; enquanto os significantes do Outro social ou jurídico não logram tocar o gozo que a habita, o “buraco
fundamental”5, como o nomeia Bassols (2009), que funda o princípio de todo laço, que implica em sua existência
um impossível: o ódio ao gozo.
Aparecerá sua adesão ao significante “feminista” e isto possibilita orientar a cura em torno do singular
tratamento do feminino para esta mulher, do gozo opaco. Neste ponto, Miller (2013) nos dirá “Pode-se ser na
cidade uma feminista perfeitamente autêntica e depois, no divã, confessar que goza pensando em ser espancada e violentada. Isto não é uma contradição, são dois níveis do ser”6; quer dizer que do que sua análise tentará
protegê-la, é de seu próprio gozo. Neste sentido, na Oficina de Violência Familiar, tentando comover sua posição,
questionam-na da má maneira, a partir do universal: “que feminista ou defensora das mulheres és tu se te deixas
apanhar?” Apontar ao coletivo, evidenciando a contradição existente entre “mulheres espancadas” e “feministas”, não logra tocar o real que, para esta mulher espancada que se nomeia feminista, se põe em jogo. No entanto,
pode-se pensar que sua singular identificação às feministas permite furar, de certo modo, o lugar de espancada,
tão consistente quanto impossível de simbolizar, “um tratamento possível da pulsão ineliminável, cuja orientação se opõe ao ideal de cura e de domesticação pulsional”7 (Morao, M., 2013).
Tradução: Mª Cristina Maia Fernandes
Notas:
1Bassols, M., “Trauma en los cuerpos, violencia en las ciudades” (2016) Violencia y radicalización. Una lectura del odio en psicoanálisis. Buenos
Aires, Grama Ediciones, 2016; pág. 27.
2 Ibid. Pág. 27.
3 Bassols, M. “El goce es queer por definición” (2018) Feminismos, variaciones, controversias. Buenos Aires, EOL- Grama Ediciones, 2018; pág. 87.
4 Holguín, C. “¿Por qué nos odiamos? La brutalidad opaca de la vida” (2016) Violencia y radicalización. Una lectura del odio en psicoanálisis. Buenos
Aires, Grama Ediciones, 2016; pág. 60.
5 Bassols, M., “El odio como vínculo y ruptura” (2009). Extraído de http://miquelbassols.blogspot.com.co
6 Miller, J. A., “Encuentro con Jacques Alain Miller” (2013) Feminismos, variaciones, controversias. Buenos Aires, EOL- Grama Ediciones, 2018;
pág. 24.
7 Morao, M. “Cuerpos Violentos. Actualidad de la pulsión de muerte” (2016) Violencia y radicalización. Una lectura del odio en psicoanálisis. Buenos
Aires, Grama Ediciones, 2016; pág. 73.
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SOBRE AFETOS E PAIXÕES
Gisèle Ringuelet - EOL-AMP

Durante décadas, alguns analistas omitiram falar das paixões por acreditarem que estas pertenciam
ao registro do imaginário;
outros tergiversaram sobre
o conceito freudiano de afeto, como é o caso de André
Green que o coloca como
uma categoria metapsicológica . Porém, por sorte,
ainda que poucos, abordaram de forma condizente, o
tema.
Germán Garcia diz
em 1999 que Lacan põe em
jogo também o simbólico
e o real, razão pela qual, a
paixão não é algo de ordem
imaginária2.
Ainda que algumas
pessoas tenham dito o conAzul Hada Costa. ´Cólera´. Desenho digital, esboço colorido com copics.
trário, desde o início de seu
ensino, Lacan se ocupa das paixões. É ele quem incorpora a antiga palavra “paixão” em psicanálise, desde 1954,
a essa dupla amor-ódio e lhe agrega uma terceira paixão, ignorância, que joga sua partida na transferência analítica.3
Freud, por sua vez, produz uma mudança na maneira de pensar os afetos, estritamente ligado a seus precursores (Aristóteles, Goethe, Nietzsche, Darwin, entre outros), porém distanciado da psicologia de sua época.
Considera que os afetos representam um obscuro campo.4
A partir da experiência clínica, pesquisa como funcionam os afetos e detecta neles, uma transformação,
um deslocamento e uma conversão, de maneira que estes não remetem de forma direta a uma verdade, mas são
índices que é preciso extrair. Dito de outro modo, os afetos mentem, mas não de todo.
O mestre vienense considera que existe uma conexão afeto/palavra. Para ele, as palavras estão ligadas aos
afetos de uma maneira particular: os afetos se deslocam enquanto as palavras se condensam (lalingua).
É na lei da condensação e deslocamento onde uma palavra por associação recebe uma carga afetiva deslocada de outra.5 Leis que Lacan substitui por metáfora e metonímia, ainda que não impliquem uma correspondência
exata e que lhe permitem construir uma retórica em termos de como alguém se separa e se junta com algo.5
Mesmo quando Lacan usa também o termo afeto – como em 1962 – para rebater outros colegas que o criticam porque consideram que minimizam sua importância, insiste também falando da cólera como um afeto que
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Os sofrimentos das neuroses e das psicoses são para
Nós, a única escola das paixões da alma, do mesmo
modo que o fiel da balança psicanalítica quando
calculamos a inclinação da ameaça sobre comunidades
inteiras, nos dá um índice de amortização das paixões
civis.
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se distancia do jogo significante.6 No ano de 1973, ao reconsiderar o afeto, propõe retomar a linguagem clássica
das paixões, indicando a importância de Tomás de Aquino em tal sentido.7
As paixões, diferentemente das pulsões, tem um objeto, como indica o título do livro de Laurent, publicado
em 2004, na Argentina, Os objetos da paixão.
Estas paixões são índices de cartografias de uma época, inseparáveis das representações que não existe a
paixão sem alteridade, sem um contexto de regras e valores comuns.
Atualmente, podemos brandir que as paixões que dominam esta época são o ódio e ou / a ira que destroem,
separam e provocam um efeito de segregação cada vez maior nas culturas, como vaticinara Lacan em diferentes
momentos de seu ensino.
Ainda que às vezes sejam usados indistintamente, o ódio e a ira carregam conotações diferentes.
Nos inícios de seu ensino, Lacan diz que o ódio aponta à destruição do ser do outro, desse algo imaginário
que aponta a esse outro real.
O ódio, o encontramos nos terrorismos, nos racismos e também em alguns feminismos; é cumulativo e se
pode enlaçar com o medo.
A ira, pelo contrário, carece de estratégias, é um impulso presente que desconhece toda possibilidade de
cálculo e previsão das consequências e se confunde com a cólera e a fúria.8
Atualmente, as pessoas que encontram uma grande dificuldade de apaixonar-se. Parecem encontrar no ódio,
muitas vezes silencioso, e na ira explosiva, duas modalidades para manifestar seus afetos, que por sua vez se enlaçam com o medo e com a indignação.

Notas:
1 Lacan J. “Estadio del espejo como formador del yo “ (1949), en Escritos 1 Siglo XXI Editores, Bs.AS.2009 p. 105.
2 Garcia,G., El curso de las pasiones. Publicación de circulación interna. Buenos Aires, 1999, p. 3.
3 Lacan, J. El Seminario. Libro 1, Los escritos técnicos de Freud (1953-1954). Paidós, Buenos Aires,1996, p.394.
4 Freud, S “ Conferencia 25, a angustia”(1916-1917).Obras Completas, Vol.XVI, Amorrotu, Buenos Aires,1984, p.361.
5 Garcia,G. Actualidad del trauma, Grama ediciones, Buenos Aires, 2005, p. 14
6 Lacan, J. El seminário. libro 10, La angustia (1962-1963). Paidós, Buenos Aires, 2006, p. 23.
7 Lacan, J. Radiofonia y Televison, (1970 y 19740) Editorial Anagrama, Buenos Aires, 1977, p. 106.
8 Tatián,D.”Reportage”. Em Revista Estrategias.Psicoanalisis y Salud Mental . Dossier: la ira y las passiones tristes. La Plata, 2015, pp.14-15.
Bibliografia:
1 Garcia,G. La clínica y el linguaje de las passiones. Publicacion de circulación interna. Buenos Aires, 1999.
2 Green, A. La concepcion psicoanalítica del afecto(1973, edición en francês). Siglo XXI editores, Argentina, Buenos Aires, 1975.
3 Laurent, E. Los objetos de la passion.Editorial Tres Haches, Buenos Aires, 2004.
4 Miller J-A. “ A propósito de los afectos en la experiencia analítica”. Matemas II, Ediciones Manantial, Buenos Aires, 1994.
5 Vegetti, S. (Compiladora del libro ). Editorial Losada, Buenos Aires,1998.
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O RISO NOS PROCESSOS DE SEGREGAÇÃO
E OS FANATISMOS
O HUMOR VS. A ZOMBARIA (CHACOTA)

Entre o humor e a zombaria, ainda
que o efeito seja o riso, há variações. Trabalharei aqui as tonalidades que pode haver entre o humor e os fanatismos, entre o
humor e a discrepância das identificações
e quando o riso se enlaça com a pulsão
de morte. Para isso, tomarei o fenômeno
do riso como eixo de articulação. O riso
como fenômeno de corpo, como efeito
de humor, e o riso fora de todo o humor.
Podemos imaginar o efeito do riso, também, enlaçado à pulsão mortífera?
Para estabelecer uma resposta, é necessário localizar a diferença que existe
em francês ao que diz respeito à palavra
Humor. O humor, como trabalham Freud
em “O chiste e sua relação com o inconsciente”1 e Lacan no Seminário 5 2, por um
lado e, por outro, o “humor e suas variações”, como está proposto em a Conversação “Variações do humor”, por Miller3.
Para o primeiro caso, corresponde à palavra humour, para o segundo humeur4.
Esta distinção nos permitirá pensar os
laços sociais não só ligados à identificação, senão também, mais além da análise
freudiana, ao gozo do corpo. Perspectiva
esta última que toma a questão do corpo
e o gozo como viés da discórdia e a segregação. E é o que me levará a localizar
o riso fora de todo humor.
Em seu escrito “O Humor”, Freud
comenta o exemplo de um preso que vai
Azul Hada Costa. Sem título. Desenho Digital, esboço colorido com copics.
ser enforcado em uma segunda-feira e,
diante desta situação, o condenado diz “Bonita maneira de começar a semana”! O humor, nos diz Freud, deprecia,
nega a realidade, mediante uma piada5. Nega o caráter dramático da situação, depreciando-a. Acontece o mesmo
com o humor negro. Exemplo da inclinação do eu de negar o horroroso. Ou o famoso humor judeu que era cultivado nos campos de concentração. Aí, Freud nos mostra o humor como a vertente cômica do supereu. Pega o
sujeito na miséria de sua impotência.
Hoje, como na época de Freud, o humor pode ser um modo de tratamento do gozo político e dos efeitos ao
nível do social das políticas do amo. Vemos nas redes sociais, infinidades de chistes que levam a denunciar, ridicularizar as distintas contingências que marcam a arena política. Aí temos, então, o humor em sua capacidade de
fazer laço e produzir riso entre os de “uma mesma paróquia” (turma). Seria o humour.
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Em “O Parceiro-sintoma”, Miller trabalha um texto de Voltaire. Ali, Miller fala da Meduza do witz. Livramo-nos da Meduza mediante o riso. Dirá também que em Voltaire, tudo é witz, já que zomba de tudo, inclusive de
sua própria morte. Como o condenado do texto de Freud. Livrar-nos da Meduza mediante o riso significa que nos
liberamos da angústia. Há uma aliança entre a Meduza e o witz, depois da qual, vem o riso. O riso é o fenômeno
que habita aquele que não considera de maneira trágica, a castração, a falta. Por isso, Miller faz uso da Meduza,
porque os chistes que irrompem são como as serpentes que se retorcem na cabeça da Meduza com seus ritos.6 E
o tema dos ritos me permite ir à outra perspectiva da questão.
A palavra ritos provém do latim e se refere à boca aberta, aspecto de riso forçado. Como aparece no romance
de Victor Hugo, “O Homem que Ri”. Um riso petrificado, que é muito mais uma horrível ferida no rosto. É esse
gesto sinistro o que me evoca o riso do Mestre de Cerimônias do filme “Cabaret”, aquele filme que falava do que
estava por acontecer na Alemanha Nazi. Um riso que antecipava a Shoah (Holocausto) de maneira abominável. A
perversão pintada na cara. Então, advertimos, o riso nem sempre pertence ao campo do humor.
Outra vertente seria o riso na blasfêmia. O rir-se do sagrado, degradando, ridicularizando ao Outro. Este
assunto é tomado por Miller em “O Retorno da blasfêmia”7, quando defende que é questão de vida ou morte saber
se o gosto pelo riso, o direito a ridicularizar, são tão essenciais a nosso modo de gozar quanto é a submissão ao
Um na tradição islâmica.
Por ocasião do atentado em Paris à redação da publicação Charly Hebdo, Miller analisa os modos de gozo,
quando diferencia e localiza como uma questão de vida ou de morte. Por um lado, a blasfêmia, a zombaria, que
produz Charly Hebdo e, por outro, o fanatismo extremo de quem perpetuará o ato criminoso.
Ao que diz respeito à zombaria, o rir-se do Um, me pergunto se este tipo de humor não ocupa o lugar que
praticavam os bufões do passado. Se estes modos de expressão onde se ridiculariza o Outro ou se assinala o modo
de gozo do diferente, não são, em definitivo, a zombaria dos novos bufões, os bufões do século XXI.
Sabemos que, através do humor, os bufões estavam autorizados pela corte a dizer verdades sem receber por
elas, nenhum castigo.8 Não parece ser o caso dos bufões atuais que, sim, sofrem represálias.
O terrorismo, o fanatismo do sagrado, assinala Miller, exige reverência e respeito; senão sobrevém o caos.
O gozo que se condensa no sagrado, pelo qual se mata e se morre. Aqui, o fundamentalista vigia e qualquer zombaria, qualquer blasfêmia será castigada com a morte.
Outra forma que toma a zombaria no desprezo pelo outro leva hoje o nome de bullying. O riso como efeito
da degradação do outro, onde um conjunto de bufões se satisfaz sadicamente com o mais fraco. Se deprecia ao
que goza diferente. O assédio que encarna no homofóbico, o racista, o narcisista. Quando a segregação se disfarça
de humor. Questão que localizo mais ao lado do humeur. A segregação como prática e discurso implica separar,
excluir o Outro. Um outro que pode ser minoria. Trata-se de afastar o diferente. Trata-se do ódio ao gozo do Outro, refere Miller.9 E o riso debochado se faz presente com ou sem violência física, produzindo angústia no destinatário. Aqui, o riso já não funciona para nos liberar da Meduza, mas muito mais para machucar, injuriar o outro.
Uma adolescente que recebi, com uma má formação congênita, me ensinou até que ponto uma comunidade
de gozo pode satisfazer-se com o sofrimento do outro. Mesmo com o trabalho analítico orientado a lhe mostrar
sua implicação na questão e ela ter podido localizar seu “fazer-se rechaçar”, não obstante – e considere-se ter
mudado várias vezes de escola – se encontrava cada vez com o ódio do outro. A zombaria maliciosa e um acesso
ao real de seu corpo advindos daquelas comunidades se repetiam sem cessar.
Então, advertimos como no campo do social e das subjetividades atuais, o humor, o riso, a zombaria ocupam
lugares diferentes e são feitos de diferentes estofos. O humor, humour, como tratamento frente ao supereu feroz e
a angústia de castração e o humor, humeur, como toque de real em situações onde o riso se localizará do lado do
pulsional mortífero, da maldade, da agressividade dos fanatismos fora de sentido. Núcleos identificatórios onde
o gozo do ódio faz signo na discórdia e na segregação.
Tradução: Maria Cristina Vignoli
Notas:
1 Freud, S.,(2009{1927}) “El chiste y su relación con lo inconsciente” (1905). Obras Completas, Vol.VII. Amorrortu, Bs.As. 2008.
2 Lacan, J., El Seminario, libro 5, Las formaciones del inconsciente (1957-1958) Paidós.Bs.As., 1999.
3 Miller,J.-A.,Variaciones del humor. Paidós, Bs.As., 2015, p.72
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4 Devo a reflexão sobre esta diferenciação a Perla Dreschler.
5 Freud,S., “El humor” (1927). Obras Completas, Vol. XXI. Amorrortu, Bs.As.,2009, p.153.
6 Miller,J.-A.,El partenaire-síntoma. Paidós, Buenos Aires, 2008, p. 470.
7 Miller,J.-A., El retorno de la blasfêmia, 2015.
8 Roncero,V., De bufones y pícaros, la risa en la novela picaresca. Iberoamericana, Madrid, 2010.
9 Miller, J.-A., Extimidad. Paidós, Bs.As., 2010.

FEDERAÇÃO AMERICANA
DE PSICANÁLISE DE
ORIENTAÇÃO LACANIANA

Publicação FAPOL

VOLUME 7 - ABRIL 2019

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

O FALOCENTRISMO E A LÓGICA DO GRUPO

A posse do falo é determinada historicamente em diversas culturas como
atributo do pai. Falamos de uma época
onde o Outro não existe. O que quer
dizer que o Outro como a verdade tem
estrutura de ficção, mas, como provém
da dialética do reconhecimento, parece
deter as chaves do poder, o que condena
o sujeito à caça do mais de gozar.
No último ensino de Lacan, o pai
tornou-se parceiro de gozo. Com o progresso da ciência e com a lógica do mercado, passou-se do patriarcado, da proibição, aos comitês de ética para regular o
gozo, sob o qual o pai já não tem domínio.
Onde a moral não funciona mais
como guia, inicia-se a criação de comitês
de ética capitaneados pela autoridade religiosa, a qual trata de salvar o pai, unindo
os filhos a seu redor. É onde pretendemos
avançar neste trabalho, ao privilegiar o racismo e a segregação.
Lacan diz que “não existe nenhuma
necessidade desta ideologia – a idealização da raça – para que se constitua um
racismo, basta um mais de gozar que se
reconheça como tal”1 .
A partir desta citação, podemos pensar o racismo e “o racismo que me habita”2, na condição de entender que não se
trata da cor da pele ou de uma identidade,
mas da pulsão de morte. Diferentemente
de Freud em “Psicologia das massas”3,
Dolores Amden. Templo em Kyoto. ´Fushimi Inari Torii´. Fotografia. Pausa.
quando tratou da identificação ao traço,
referindo-se ao bigode de Hitler, Lacan dirá tratar-se no racismo, não do ideal, mas do mais de gozar.
Em “Formulações sobre a causalidade psíquica” , Lacan dá a pista decisiva: “o que o alienado trata de alcançar no objeto que golpeia não é outra coisa que o kakon do seu próprio ser4. Esse kakon, reduto final da pulsão
de morte, é o seu, o humor de seu próprio gozo mal.”.
Eric Laurent diz no texto “Racismo 2.0”, Quotidien 3715, que Lacan em Televisão profetizou o racismo, ao
dizer que: “no extravio de nosso gozo, só o Outro o situa, porém, é na medida em que estamos separados dele”.
Por qual gozo vamos nos orientar? Só sabemos rechaçar o gozo do Outro. Queremos normatizar o gozo do Outro
em nome de um Bem. Impomos o nosso gozo, considerando-o o melhor. Não se trata do choque de civilizações e,
sim, do choque de gozos. Precisamos de Deus nas religiões para regular o choque de gozos. O que Lacan anuncia
aí é o retorno do fundamentalismo religioso.
Ainda sobre a lógica do racismo, Lacan leva em conta a variação de objetos rechaçados. O racismo, com
efeito, muda seus objetos, à medida que as formas sociais se modificam, porém, sempre jaz em uma comunidade
humana, o rechaço de um gozo inassimilável, viés de uma barbárie possível.
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Ainda no mesmo texto, Lacan define três tempos lógicos para toda a formação humana, segundo os quais se
articulam o sujeito e o Outro social: um homem sabe o que não é um homem e é uma questão de gozo; os homens
se reconhecem entre eles e, por fim, eu afirmo ser um homem, por medo de ser convencido pelos homens de não
ser um homem. Então, a lógica coletiva está fundada sobre a ameaça de uma rejeição inicial de uma forma de
racismo. Não é um homem, aquele que eu rejeito como tendo um gozo distinto do meu.
Se Lacan na Proposição6 insiste sobre a dimensão do racismo, é para sublinhar que todo conjunto humano
comporta, no fundo, um gozo extraviado, um não saber fundamental sobre o gozo que corresponderia a uma
identificação. E diz: “nosso porvir de mercados comuns será balanceado pela extensão cada vez mais dura dos
processos de segregação”.
A religião mostra o processo de segregação à medida que impõe um modo de fazer barreira ao gozo, segundo um Deus particular, preconizado por um determinado grupo de crentes, que deveria ser universal. A lógica de
grupo é a do patriarcado, da identificação vertical com o líder, enquanto que a lógica do bando, do declínio do
pai, é uma lógica horizontal, na qual nos defrontamos com a identificação via pluralidade de gozos, pluralidade,
também, dos nomes do pai. A segregação da qual nos fala Lacan é demonstrada na exacerbação das religiões que,
por vezes, leva ao bando, ou seja, a uma formação grupal primitiva. No bando, há uma lei própria de tal forma que
não há o reconhecimento da lei como universal, não há um “para todos”, mas o “para o bando”, como é o caso dos
fanáticos “religiosos” terroristas. Estes têm o poder do terror, em menor escala, como no caso das chacinas, ou,
em maior escala, no terrorismo de Estado e religioso que extermina em massa e em público, em nome de figuras
proféticas.
Um aspecto da tentativa de salvar o pai é instaurá-lo na vida política pela infiltração das religiões nas esferas
do poder, onde as bancadas religiosas ocupam esse lugar de poder em que o pai está com os conservadores e também com os liberais. Vemos que a política é um assunto de identificação, na medida em que o discurso do mestre
é o discurso do inconsciente e a política é capturar o sujeito na identificação.
Miller fala da religião como “um discurso que cai sobre o sujeito e que lhe exige sua vida em sacrifício.
Sacrificar é consagrar a própria vida ao que é sacro, ou seja, ao que é para o Outro - em relação ao qual a questão
é saber se isso lhe agrada e como lhe manifesta, ele, que isso lhe agrada... A vida é o que permite o gozo, é a condição sine qua non do gozo. O objeto do sacrifício é o objeto a.”7.
O filme “Desobediência”, do diretor Sebastián Lelio, ilustra a lógica de grupo. Trata-se de uma pequena
comunidade religiosa onde o rabino mestre, antes de morrer, cita as palavras: “é preciso ter livre arbítrio”. O filme
se inicia com a chegada da filha única deste rabino para seu enterro. Todos se surpreendem, pois não a viam há
algum tempo. Livre dos valores impostos pelo grupo, foi viver em Nova York. Seu primo e sua amiga de adolescência, então casados, recebem-na em sua casa. O grupo a trata com olhares críticos demonstrando rejeição e
exclusão daqueles que não seguem suas normas. A relação homossexual entre as amigas é retomada. “As fofoqueiras” do local espalham a notícia na comunidade, o que faz o rapaz questionar a esposa. Ela lhe diz que pensa
na mulher todos os dias e por isso a chamou para o cerimonial do pai. A filha do rabino foi deserdada e a herança
do pai transferida para este grupo. O marido, lembrando-se das últimas palavras do rabino sobre o livre arbítrio,
se recusa a substituí-lo e libera, a partir daí, sua esposa. Ao ter a liberdade de escolha, esta recusa o convite da
amiga para ir com ela para Nova York e escolhe ficar em sua cidade e rever seus desejos, agora autorizados.
Notas:
1 Lacan, J., O Seminário, livro 18, De um discurso que não fosse semblante (1971, Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2009, p. 25.
2 Tarrab, M. Um racismo y el outro. Revista Lacaniana de psicoanálisis, Nº 21, Outubro de 2016, p.109.
3 Freud, S., “Psicologia de grupo e análise do ego” (1921). Obras Completas de Sigmund Freud, XVIII, Rio de Janeiro, Imago, 1969, pp 119 e 133.
4 Lacan,J., “Formulações sobre a causalidade psíquica”, Escritos, Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1998, p. 176
5 Eric Laurent no texto “Racismo 2.0” – Lacan Cotidiano 371. Disponível em http://ampblog2006.blogspot.com/2014/02/lacan-cotidiano-n-371-portugues.html
6 Lacan J., “Proposição de 9 outubro de 1967 sobre o psicanalista da Escola”, Outros Escrito, p. 2002, p. 263.
7 Miller J.-A., “A orientação lacaniana. Um esforço de poesia” (2202-2003), Inédito.
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DA OBSCENIDADE DA ÉPOCA AO VER O IMPOSSÍVEL E A INDIGNAÇÃO SINGULAR
Jessica Jara de Aguirre - NEL-AMP

Eduardo Médici. ´Sonho´. Acrílico sobre tela. 2011

SOBRE UMA ABSURDA “DECISÃO” DO FACEBOOK E A “DIVERSÃO”
FAMILIAR EXPOSTA

Yahoo notícias traz como título: “Facebook censura a bela imagem de uma mulher dando à luz em casa”.1
Trata-se da foto de uma mulher de joelhos em uma cama, segurando em suas mãos, sua filha: uma recém nascida
chorando, que ainda tem em cima, restos e líquidos próprios do parto. É possível vê-las ainda ligadas pelo cordão umbilical. Tudo à vista. A foto foi tirada pelo pai da criatura e o Facebook – “ainda que pareça mentira” – a
catalogou como pornográfica; cabe destacar que frente à falta de um Outro válido que diga “não” a tal exposição,
o Facebook tenta censurar. Então, muitas “usuárias”, como protesto, colocaram esta bela imagem como sua foto
de perfil. A notícia apresenta a decisão do Facebook como “claramente absurda” e lista uma série de “conteúdos”
que também foram censurados por tal rede social, como o peito de uma mulher mastectomizada. A notícia tem
uma nota de pé de página que diz: “O nome Francie é falso”. A mãe solicitou isso para proteger a intimidade da
sua família.
Outro título: “Agora muitos pais compartilham a foto do pai nu com suafilha”.2 Esta é a segunda parte de:
“Foi acusado de pedofilia por esta fotografia e olha o que respondeu!”.3 A notícia diz que as redes sociais ardem
por esta “estampa familiar”: um pai e sua filha de dois anos brincando na banheira sem roupa. O homem, um comediante, disse que queria enternecer seus seguidores do Facebook, compartilhando esse momento da sua rotina
familiar, e respondeu:
Escutem! Crianças e adultos podem estar nus juntos sem nenhum problema. Não há nada
de mal em que um pai lave a… da sua filha quando é uma cria. Pelo contrário, é totalmente asqueroso se ninguém a lava e descaradamente injusto se somente sua mãe pode
fazê-lo... O nu junto a sua filha não é obsceno, é natural. Um pai com sua filha no chuveiro
não é pedofilia, é diversão. 3
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Uma versão do declínio do Outro
é o eclipse do olhar do Outro da vergonha. Assim, em tempos de fraternidade e do empuxe superegóico contemporâneo a gozar dando a ver tudo, as
barragens freudianas para a pulsão - o
asco, a vergonha, a moralidade - tem
sido solapados. Diante da falta de barragens, erigem-se novas moralidades
do politicamente correto que reinam
de modo inflexível na horizontalidade,
como regimes de ferro. Neste panorama, surge uma fascinação massiva pelo
sem-vergonha e a exacerbação do ódio
e da indiferença. A ética psicanalítica se
fundaria na negativa ser impudico, elegendo ser incauto do saber inconsciente
e do amor (Lacan, Seminário 21, classe
de 06/11/73).
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Estas imagens e opiniões têm sido amplamente validadas nas redes sociais, redes que são plataformas do
olhar global, do regozijo e da falsa indignação. Ainda que a primeira imagem não dê conta de um laço amoroso
mãe-filha subjetivado, mas mostre, literalmente, o cordão (umbilical) que une a mãe e sua cria. Dizem que essa
mãe protege sua filha como uma leoa. Mas, quem a protegerá destas fauces, sendo que o pai está tirando a foto?
Na segunda imagem, uma perversão paterna, literal, vem acompanhada de uma afirmativa sem rodeios de
um pseudo-saber sobre o gozo, enquanto este ex-comediante busca fazer surgir o objeto olhar para, assim, poder
cumprir seu ato exibicionista. São muitos os que participam destas cenas sem temor nem tremor; outros têm reservas ou estão constrangidos, mas se reduzem a um silêncio culposo, perante a impunidade e o anonimato das
massas cúmplices da… diversão. Sobre a “diversão”, recordemos que em 2014, Jacques-Alain Miller4 apontou
que algumas mulheres e amantes, quando descobrem que seus parceiros observam ou armazenam pornografia,
consideram isso uma “diversão sem consequências”. Aqui se trata do mesmo… ou pior?

Se a “cultura” atual, perante a queda dos ideais, oferece a todos um saber gozar exposto, a psicanálise aposta
no um por um, em um saber suposto, por um saber-ler de outro modo e no uso de semblantes e artifícios, como o
sonho, para aproximarmos do real do gozo.
1)Um analisante exclama: “não vai dizer nada!”. Ao que respondo: “Ainda não” e ele solta uma gargalhada. Esta resposta não responde sua demanda, mas indica que, a partir da posição analítica, se está em posição
de responder. O mesmo sujeito, no início da sessão, relatou um sonho, “porque você gosta dos sonhos”. É este:
uma paciente sua, uma mãe que tem paralisado, caído “todo” o lado esquerdo, mexe o braço esquerdo. Após um
percurso só e acompanhado por um silêncio que cala o amor, a analista retoma o sonho do médico: Como seria
que ela, que tem paralisado todo o lado esquerdo, pudesse mexer o braço esquerdo? Ao que responde: “Genial!”
E, perante o silêncio, dirá: “Vejo como coisas impossíveis”.
A esse respeito, um analista faz valer outro pedido do sujeito: te peço que recuses o que te ofereço porque
não é isso. “Não é isso” é um nome do objeto a. Aqui, para este sujeito, meio paralisado, o impossível de ver é
que a mãe sinistra retornaria até do tumulo, por ele.
2) A., uma criança de oito anos, foi abusada em duas ocasiões por seu irmão gêmeo, segundo seus pais. O
certo é que ocorreu uma vez, enquanto ambos tomavam banho em casa. Os pais não sabem o que fazer diante
deste sinistro familiar e passam do não fazer nada a uma violência louca, queimando as mãos do “mais velho”, dizendo-lhe antes que pode escolher entre a verdade ou a mentira. A mãe diz que agora somente dorme com A. e não
com seu outro filho, como antes. O pai, expulso de casa por sua esposa há um ano, é quem deve levar A. à sessão.
A. é acusado de debilidade mental; contudo, faço notar que foi ele quem interrompeu o abuso. Pois, quando
seu irmão o seguiu até o banheiro da escola para repetir o ato, A. conseguiu dizer-lhe que iria contar à reitora e às
autoridades. Antes de dizer-lhe isso, fez o que o pai lhe indicara: bater. Mas, o irmão somente caçoou. Quando A.
chega à sessão, diz que nem seus pais nem as autoridades do colégio fizeram algo. Nas sessões, indica que não
é piada, que seus colegas o incomodem na sala. Outro dia, conta que fez um gol que tem uma namorada bonita.
Para além disso, A. não é o reverso débil do gêmeo idealizado, como seus pais querem. Sabemos disso quando
capta aquilo que se joga no witz. E pelo fato de estar indignado.
Para Lacan a única virtude, se não há relação sexual, não será o belo, o verdadeiro ou o bem, mas o pudor
(Seminário 21, 12/03/1974). Nessa mesma classe do Seminário “Los incautos no yerran/Los nombres del padre,
se toma nota do jogo anagramático entre “Les non pudes errent”*; este forçamento colocaria em série o viageiro
errante desenganado do inconsciente e do amor; e, ao impudico que erra quando tudo-épossível, sem que se trate
aqui do erro da equivocação. Neste ponto, quando o pudor não vela o horror diante da inexistência da relação sexual, a indignação é um afeto valioso que mobiliza o pudor que se mobiliza diante do embaraço e do desamparo
atual, quando o Outro não existe e ninguém morre de vergonha.
A indignação como efeito/afeto do falasser diante do mal-estar na cultura, é o que, em uma análise, contingentemente, se converte na causa e anima a construção de um saber diante do impossível da relação sexual. A
prática do psicanalista, servindo-se dos semblantes, permite o acesso a uma satisfação singular e a um amor mais
digno que o amor do morto que vem por ele.
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* Para conservar o jogo anagramático de Lacan foi colocado o neologismo “pudes” no lugar de “pudiques”.
Tradução: Paola Salinas
Notas:
1 https://es-us.vida-estilo.yahoo.com/post/141483535608/facebook-censura-la-preciosa-imagen-de-una-mujer
2 https://es.newsner.com/familia/ahora-miles-de-padres-comparten-la-foto-del-el-padre-desnudo-con-su-hija/
3 https://tiempo.hn/le-acusaron-de-pedofilo-por-esta-fotografia-y-mira-que-contesto/
4 Miller, J.-A., “O inconsciente e o corpo falante” (2014). In: SCILICET. O corpo falante: sobre o inconsciente no século XXI. São
Paulo: Escola Brasileira de Psicanálise, 2016.., 2015.
5 Lacan, J., “Televisão” (1973). In: Outros escritos. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editores, 2003.
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UM ESFORÇO A MAIS PARA A INDIGNAÇÃO
Ana Cecilia González - EOL-AMP

Sociedade do espetáculo, do simulacro, da transparência, da vigilância, o olho
absoluto… Autores e títulos se sucedem
procurando captar as declinações contemporâneas do olhar, vertente privilegiada
do objeto a no zênite da civilização.
Odiar é assunto de olhar. Disso dá
conta a antiga e sinistra superstição do
“mau olhado”, que não escapou a Freud.
Mas, seria necessário cunhar um novo
sintagma para designar sua relação com o
ódio e a indiferença nos tempos dos “discursos e gozos maus” , que hoje se mostram em franca ascensão em escala planetária.
A questão passa, justamente, pelo
que se mostra e, antes de tudo, pelas paixões que a mostração pode ou não susciAlejandro Bilbao. ´Criança no Zugwan atacado´. Acrílico sobre tela. 50x 70. 2016
tar.
2
Sob o regime do Outro e da “forma quadro” , a imagem era isso que se dava a ver para dominar o olhar,
como ensinou Lacan. Na época do Outro que não existe, na qual predomina a “forma série” - segundo G. Wajcman – vivemos submergidos numa sucessão contínua e ilimitada de imagens heteróclitas que se oferecem para
ser gozadas. Um perpétuo acting-out pretende exibir cada esquina da experiência humana, empurrando a um
Todo-visível, tão desolador como fátuo. Essas imagens domam o olhar? Que efeitos e afetos provocam?
As efemérides me lembram dois episódios que servem para esboçar alguma resposta.

UMA RENOVADA ICONOCLASTIA

Em 8 de janeiro de 2015, uma imagem deu a volta ao mundo, replicando-se de modo viral, segundo uma
expressão que concorda com a vocação biopolítica da época. Um menininho sírio jaz morto numa praia da Turquia. Um dos tantos que perecem no Mediterrâneo tentando chegar à Europa, fugindo de seu país arrasado pela
guerra. Logo soubemos que se chamava Aylán. Depois, também soubemos, ou pelo menos assim se disse nas
redes sociais, que a pose como jazia, tinha sido montada para a foto.
Se a imagem desrealiza tudo nos tempos de pós-verdade, ela mesma se torna dejeto, degradada à fake new.
Inclusive quando se trata do corpo de um menino, a voracidade obscena não encontra ponto de basta. Num revés
sutil, mas certeiro, odiamos as imagens. Odiamos seu assédio incessante, sua sempre suspeita veracidade, sua
denodada insistência. Muito especialmente, odiamos as que nos devolvem o horror de um real.
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No homem “liberado” da sociedade moderna, eis que esse despedaçamento revela, até
o fundo do ser, sua pavorosa fissura. É a neurose de autopunição, com os sintomas histérico-hipocondríacos de suas inibições funcionais, com as formas psicastênicas de suas
desrealizações do outro e do mundo, com suas sequências sociais de fracasso e de crime.
É essa vítima comovente, evadida de alhures, inocente, que rompe com o exílio que
condena o homem moderno à mais assustadora galé social, que acolhemos quando ela
vem a nós; é para esse ser de nada que nossa tarefa cotidiana consiste em reabrir o caminho de seu sentido, numa fraternidade discreta em relação à qual, sempre somos, por
demais, desiguais.
J. LACAN, “A agressividade em psicanálise”1.
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E esse ódio, perturbado pela indiferença, não deixa lugar à indignação. No máximo, uma indignação de
redes sociais, tão cotidiana e sem consequências, que talvez seja útil como técnica governamental.
Assim, a foto não serviu para nada, como declarava com amargura o pai de Aylán, algum tempo depois,
parafraseando sem saber uma das definições do gozo. A situação, inclusive, ficou pior e, como afirma M. Bassols,
“talvez o que hoje defina melhor a Europa é, precisamente, a indiferença pelo que ocorre dentro e nos limites de
suas fronteiras”.3

A UM CLIQUE DA BANALIZAÇÃO

Em 27 de janeiro, a liberação do maior campo de extermínio nazista, Auschwitz – Birkenau, fez 74 anos.
Quem visita o Memorial e Museu nos arredores de Cracóvia, talvez possa ver como aconteceu comigo há
alguns anos, que há quem faça selfies sob o infame “Arbeitmachtfrei”. Ainda mais perturbador, enquanto percorria o lugar, experimentei uma sensação próxima ao déjà vu, com um matiz particular: tive a nítida sensação de
estar num filme que já tinha visto.
A primeira parte da anedota evoca a tese de Hanna Arendt5, segundo a qual um sujeito qualquer, sem qualidades particularmente monstruosas, dadas determinadas condições, pode levar a cabo o crime mais atroz. Claro,
uma selfie não é um crime, mas o sujeito que produz e compartilha essa imagem banaliza com um só clique o
inefável do extermínio, encarnando com sinistra indiferença, a morte do pudor.
A segunda parte mostra que a irrealização das imagens presta seus serviços à defesa. Evidentemente, a sensação de estar num filme é uma forma de alienação de um fragmento da realidade, como diz Freud.6 “A culpa é
de Spielberg!”, me lembro de ter exclamado, responsabilizando A Lista de Schindler7 pelo que interpretei como
uma banalização que me angustiava reconhecer em mim mesma.

Se o olhar desliza por um loop de imagens entre o ódio e a indiferença, qual é a fonte da indignação?
Indignai-vos! Foi um livro de Stéphanel Hessel convertido em assunto de política, ao nomear “os indignados” da Occupy Wall Street de 15 de maio. A forma imperativa escolhida por um ex-combatente da resistência
francesa e sobrevivente dos campos de concentração denota que seria preciso um esforço a mais para a indignação. Mas, também deixa escutar sua raiz superegoica e, por fim, certo gozo aderido a este afeto, quando não é
mais que a queixa da bela alma ou o narcisismo das pequenas (ou nem tanto) diferenças.
Com Lacan, a indignação “é o afeto que nos embarga quando nossa singularidade é questionada, desconhecida ou rechaçada”8 . É necessário, então, uma torção ética que dê lugar à dignidade em uma chave singular, por
fora da lógica segregativa.
Levado à cena política e social, um gesto desta índole é o discurso feminista, do qual podemos esperar, segundo E. Laurent, “um efeito des-segregativo sobre o princípio de hostilidade”. 9 Assim, a torção introduzida pela
consigna “Nem uma a menos”, não só deixa de lado as imagens, como também as denuncia como ferramentas
de assédio e violência. Não se trata, então, de imaginarizar a vítima, senão de dignificar cada corpo falante, uma
por uma.
Claro que isso não impede que haja quem “se indigne” pelas pinturas das manifestantes, localizando ali o
objeto anamórfico que condensa o Outro gozo, tal como mancha nas paredes supostamente impolutas.
Toda a diferença está baseada no tratamento que se dá ao próprio gozo, esse ao que, como sustenta Laurent,
não alcançamos dar hospitalidade. Então, entre a brutalidade do rechaço e a dignidade do sintoma, encontra-se
uma ética. A psicanálise compartilha com o feminismo, este lado da aposta.
Tradução: Ruskaya Maia

Notas:
1 Lacan, J., “La agresividad en psicoanálisis” (1948) Escritos 1. Buenos Aires Siglo XXI Editores 2009.
2 Laurent, É., “Discursos y goces malos”, Lacan Quotidien, janeiro de 2019.
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3 Wajcman, G., Les séries, le monde, la crise, les femmes, Paris, Verdier, 2018.
4 Bassols, M., “Contra una Europa indiferente”, web do Fórum Europeu de Psicanálise “Amor y odio por Europa”. Disponível em: http://www.forumeuropeomilano.org/contra-una-europa-indiferente/
5 Arendt, H.: Eichmann en Jerusalén. Un estudio acerca de la banalidad del mal. Barcelona, Lumen, 1999.
6 Freud, S.: “Carta a Romain Rolland (um distúrbio de memória na Acrópole)” (1936), In: Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1976, Vol XXII.
7 A oposição entre este filme e Shoah, de Claude Lanzmann, é um tópico recorrente nos debates sobre o quê e como se pode ou deve representar o
genocídio perpetrado pelos nazistas. E o debate pelo que é legítimo ou não representar e pelos meios adequados para fazê-lo, são perguntas milenares,
com profundas raízes religiosas e filosóficas.
8 Arenas, G., Carrijo da Cunha, F., Zapata Machín, G.: “Odio cólera indignación. Desafíos para el psicoanálisis”, argumento del IX ENAPOL, 2019.
9 Laurent, É., op. cit.
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PSIQUIATRAS E PSICANALISTAS NA ERA DE
EVIDENCE BASED MEDICINE
Elena Levy Yeyati - EOL-AMP

EBM

A corrente chamada de “medicina
baseada em evidência” (evidência baseada em medicina: o EBM) foi descrita
por Sackett e colaboradores nos anos
90, no Canadá. Devido à crescente e
complexa massa informativa, a proposta inicial do grupo consistia em capacitar os médicos para uma leitura crítica
de trabalhos científicos. Porém, suas
ferramentas de investigação se converteram em preceitos normativos.1 Assim,
EBM surgiu como um significante mestre aliado ao cientificismo hipermoderno.

Sackett considerava que a única
Alejandra Koreck. Série ¨Letras estrangeiras objeto/pendente, técnica mista. EOL- AMP
evidência aceitável é a que está baseada
em ensaios clínicos aleatorizados ou em meta análise. Porém, estas evidências foram muito questionadas. Garner
e Garner2 sustentam que a maioria dos ensaios clínicos aleatorizados sobre fármacos tem um limite de idade de
inclusão; as mulheres em idade fértil e as grávidas podem ser excluídas; os pacientes com diagnósticos mistos
também; os abandonos dos ensaios devidos aos efeitos adversos são frequentes. Além do mais, não se pode saber
quantos ensaios foram levados até o final e nunca foram relatados porque, não faz muito tempo, a indústria não
permitia, por contrato, que se publicassem resultados negativos. Os ensaios aleatorizados possuem informação
acerca de grupos muito viciados. As evidências podem ser manipuladas.
Outra limitação expressiva dos ensaios clínicos é que só podem mostrar que uma droga funciona, mas não
porquê. Healy3 dá um exemplo claro de uma evidência obscura: os antidepressivos funcionam, basicamente, no
sistema serotoninérgico, mas não há evidência de que exista alguma anormalidade no sistema serotoninérgico de
pessoas deprimidas. Em todos nós, há variações no dito sistema, de modo que sempre existiriam respostas diferentes às mesmas drogas. Seria melhor, diz Healy, trabalhar para descobrir aqueles que teriam mais predisposição
a ter problemas com a droga e aqueles que poderiam delas se beneficiar.
Finalmente, em 2012, um grupo de 29 psiquiatras do Royal College of Psychiatrists publicou um manifesto
questionando seriamente a manipulação de evidências em psiquiatria e seu uso político.4

EBM E LEI DE SAÚDE MENTAL

Em 2016, circulou um projeto de regulamentação da lei de saúde mental 26.657 – vigente na Argentina desde 2013. O projeto, que não se concretizou, disparou da criação de fóruns de discussão (dos quais participaram
vários colegas da EOL). Um dos artigos mais controvertidos (tanto na lei quanto na sua possível nova regulamentação) se refere à fundamentação cientifica” (EBM) das práticas psi.
Em alguns âmbitos, a discussão se polarizou entre psiquiatria e antipsiquiatria e, inclusive, entre psiquiatras e psicanalistas. Os psiquiatras mais radicais reivindicam o papel hegemônico do médico na equipe de saúde
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mental, a partir de sua função como único profissional idôneo capacitado no diagnóstico e tratamento farmacológico dos transtornos mentais. E, brandindo um método infalível, nos interpelam: “citem 10 artigos que tenham
publicado experimentos com grupos de pesquisa designados de modo aleatório, de populações demograficamente
emparelhadas e sem controle, às cegas, utilizando a psicanálise e que tenham alcançado a evidência de sua efetividade”.
Se o psiquiatra se define como o especialista em diagnosticar e tratar transtornos mentais, como pode sustentar
seu papel sem inquietar-se se aquilo que atende foi tocado pelo esvaziamento do sentido? Lacan, contemporâneo do
surgimento do historicismo em ciências humanas, vislumbrava o que se tornaria uma tendência atual: a progressiva
perda de confiança na validade dos diagnósticos - ou na assunção seu caráter de construto social – e que explodiu a
propósito da publicação do último DSM.5 A psicanálise foi juiz e parte no assunto, porém não fez todo o trabalho de
desconstrução do monumento kraepliniano. A validade das categorias foi questionada desde a psicopatologia jasperiana, passando pelo contrucionismo epistemológico, até a perspectiva neurobiológica de T.Insel.
Porém, afirmar que as categorias ou transtornos são semblantes não significa que são sem sentido. Não se
trata de desentender-se. Apenas foram movidas na substancialidade suposta: foram furados, não são entidades
precisas. Até os autores do DSM reconhecem a insatisfatória especificidade da expressão “transtorno mental”. Um
dos efeitos desta subversão do sentido é o auge do interdisciplinar na abordagem do mental: não há univocidade
a respeito do mental como assunto eminentemente médico. Nem o mental “é” um epifenômeno do cerebral, nem
o psiquiatra tem uma “relação unívoca com isso”. Seu papel não está excluído, mas descentrado. Sem deixar de
levar em conta a magnitude das brigas corporativas subjacentes à polêmica, levada ao extremo, alguns vivem isto
com humilhação e rancor.

Do que nos responsabilizar? Os psiquiatras estão familiarizados com o uso dos diagnósticos para orientar a
indicação da medicação. Porém, o analista não pode desconhecer a configuração dos diagnósticos vigentes, úteis
para dita prática. E, no entanto... um grupo de residentes me contava que em seu hospital é o psiquiatra quem comunica o diagnóstico ao paciente e familiares, enquanto que os analistas em formação discordam completamente
em relação a este assunto. Outros colegas me disseram que não compreendem porque um médico não prescreve
antipsicóticos a um paciente em quem foi “diagnosticada” uma psicose ordinária. Esquece, por acaso, que psicose ordinária foi um termo criado por J-A. Miller6 para investigar um amplo campo de problemas e que, como
assinalou reiteradamente7, não deve ser usado como um diagnóstico, porque seria um “abrigo de ignorância”?
Com razão, a psicanálise de orientação lacaniana se manteve a uma distância cautelosa em relação à avaliação de sua eficácia segundo os métodos da EBM, que se tornou a ponta de lança com que alguns quiseram feri-lo
de morte. Tanto na lei 25.657 como no regulamento fantasma, existe uma expressão problemática: “atenção baseada em fundamentos científicos”, diz a primeira; “práticas fundadas em evidências científicas”, diz o segundo.
Cientificidade significa avaliação estatística de eficácia? É preciso excluir do terreno das ciências, a psicanálise?
Um informe recente do coletivo STOP-DSM8 iniciado na França, onde participam colegas da ECF (entre
muitos outros), explicita as suposições pouco realistas que acarreta adotar critérios de EBM para a psicanálise:
1- a uniformidade das psicoterapias, às quais se demanda que operem identicamente; 2- a presumida homogeneidade dos pacientes. Por outro lado, a distinção entre normalidade e patologia quando se trata de resultados
terapêuticos, funda-se em critérios individuais de bem estar que resistem a generalizações previstas ou que parecem impostas como normalizações sociais. Porém, o tema das evidências não pode ser esquecido completamente
e, desde muito tempo, existem diversos desenhos para a confecção de investigações em psicanálise, ensaiando
preservar suas particularidades.

CONCLUSÕES

Existem modos de saber fazer com o imperativo da época sem que o discurso analítico seja segregado ou
inviabilizado, mas a resposta ao EBM não é assunto de indivíduo e sim, de política de instituições.
Quando a polêmica vai para o campo ideológico, explodem as paixões segregativas. Para um e outro extremo, a ideologia cientificista cumpre o papel do fantasma que obstrui o desprazer (ou a angustia) que gera o modo
de pensamento científico próprio da civilização contemporânea.
FEDERAÇÃO AMERICANA
DE PSICANÁLISE DE
ORIENTAÇÃO LACANIANA

Publicação FAPOL

58

EBM E PSICANÁLISE, QUE OPÇÃO TOMAR?

VOLUME 7 - ABRIL 2019

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

Tradução: Lenita Bentes

59

Notas:
1 Wikinski, S., Matusevich, D., “¿Psiquiatría basada en evidencia?” (2010).Vertex 94, pp.428-430.
2 Garner, E., Garner, J., “The case against ‘the evidence’: A different perspective on evidence-based medicine”(2002). Br J Psychiatry180, pp.8-12.
3 Healy, D.,“Serotonin and depression.The marketing of a myth” (2015).BMJ 350:h1771.
4 Bracken, P., Thomas, Ph., Timimi, S., Asen, E., Behr, G., Beuster, C., et al. “Psychiatry beyond the current paradigm” (2012).Br J Psychiatry 201,
pp. 430-34.
5 Laurent,É. “La crisis post-DSM y el psicoanálisis” (2014).Disponible en:
http://www.latigolacaniano.com/assets/la-crisis.pdf
6 Miller, J-A., “Efecto retorno sobre la psicosis ordinaria” (2010). El Caldero de la Escuela 14, pp. 12-29.
7 Cf. Erbin, L., Glaze, A., Pollak, C., Ringuelet, G., Soae, M., Vogel. S., Levy Yeyati, E., “Usos y sentidos del concepto de psicosis ordinaria” (2017).
e-mariposa10,pp.2-5.
8 Collectif Initiative pour une Clinique du Sujet Stop DSM.“Report on the progress and contributions of french psychoanalysts to the field of mental
health, youth and culture” (2018). Disponible en:
https://stop-dsm.com/en/report-on-the-progress-and-contributions-of-french-psychoanalysts-to-the-field-of-mental-health-youth-and-culture/
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ÓDIO, CÓLERA, INDIGNAÇÃO
EM TEMPOS DE I.A.

Inteligência Artificial ocupa cada
vez mais os humanos, tecnologia e ciência recebem somas vultosas para
pesquisa e implementação. Há possibilidade de modelar uma paixão da alma
como o ódio, ou afetos como cólera e
indignação1? China exporta softwares
para espionar cidadãos2, armas altamente destrutivas são programadas para
longas distâncias, drones não foram
criados para entrega de pizzas, afinal.
O fascínio temeroso exercido pela I. A.
pode ser demonstrado no furor com que
foi recebido o primeiro filme da trilogia Matrix3, no final do século passado.
Na realidade virtual gerada pela Matrix
Eduardo Médici. ´Sem título´. Fotografia com intervenção
(que desenvolve seus próprios algoritmos), humanos perambulam num mundo de sonhos e, acreditando na realidade do vivido, adormecidos, geram a
energia necessária ao funcionamento da máquina.
A ficção pode ser assustadora, mas o que hoje chamamos “Inteligência Artificial” é um ramo recente da
computação, nascida oficialmente em 1956, que propõe modelos e teorias para simular a capacidade cognitiva
humana e criar sistemas computacionais baseados nestes modelos4.
Partindo de uma definição simples, mas de implementação sofisticada, a I. A. exige o concurso de especialistas de diferentes áreas: engenheiros de computação e de software, cientistas da computação, programadores,
engenheiros cibernéticos, psicólogos comportamentais, neurologistas, neurocientistas, matemáticos, filósofos...
Alain Turing (1912/1954), “brilhante matemático e decifrador de códigos”5, formou-se aos 19 anos em
Cambridge e aos 24, descreveu num ensaio um sistema lógico –formal destinado a realizar operações computacionais (1936)6. Em seu artigo, mostra a manipulação de símbolos num sistema com regras próprias, a “Máquina Universal de Turing”, máquina virtual, dispositivo teórico bastante simples e, na linguagem matemática,
elegante. Trata-se do algoritmo descrito anos antes dos computadores digitais, modelo abstrato de computador
que se restringe apenas aos aspectos lógicos do seu funcionamento (memórias estados e transições) e não à implementação física, questão para a tecnologia. Ou seja, é um software considerado universal para a programação
dos computadores e que exige um hardware para ser implementado. Esta “máquina” tornou-se o protótipo para o
desenvolvimento dos computadores atuais, usando o sistema matemático binário (0/1) além de conectivos lógicos, já indicando em seu nascimento, que sistemas poderosos poderiam ser construídos. No artigo citado o autor
prevê esta possibilidade.
Em “Computação e Inteligência”7, Turing coloca a questão: “podem as máquinas pensar?” Defende aí, a
idéia de que sim, um computador pensa e é inteligente. E propõe para fundamentar sua asserção, o “Jogo da Imitação”, no qual os participantes não visualizam uns aos outros, comunicam-se apenas por escrito. A proposta é
que um dos participantes seja um computador bem programado para conversar como se fosse um ser humano e
caso consiga enganar os demais, conclui-se que pensa. Na realidade, o software espelha o fato de que o próprio
Turing acredita que o a mente funciona exatamente como o algoritmo proposto por ele.
Se computadores são capazes de pensar, a máxima cartesiana “penso, logo sou” deve prestar-se também
aos softwares e, se o pensamento se dá a partir da presença/ausência de significantes, não é absurdo postular que,
como Turing queria, a mente humana funciona como uma máquina virtual de base binária.
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As grandes montadoras de automóveis descobriram rapidamente o nicho e modelaram todo o processo de
montagem que, na realidade, começou com Ford, antes da era digital. As máquinas são programadas para realizar o trabalho humano repetitivo, pesado ou perigoso. Nada mal. Mas os avanços algorítmicos permitem à I.A.
crescer de forma assustadora, o que em si, não é problema, ao contrário: uma casa automatizada não é um sonho
longínquo, e é atraente.
Mas a I.A. pode e vai muito mais além das viagens espaciais: pesquisadores desenvolvem softwares, como
o da gigante chinesa ZTE, criada para controle social e exportação democrática. No caso, “regimes autoritários,
principalmente na África e na Ásia, são os maiores clientes”8, mas também a Venezuela. Por enquanto. Ao que
parece, nossa civilização enfrenta uma crise reacionária perigosa.
No artigo de 1950, Turing tenta resolver diferentes questões colocadas por oponentes à idéia de que um
computador seria inteligente. Uma das objeções se refere ao fato de que uma máquina, por não ter sensações,
não manifestaria sentimentos. Para Turing a resposta é simples: basta que os sentimentos sejam modelados, ou
programados convenientemente. Na atual I.A., as máquinas contam com sensores poderosos, capazes de enviar
informações e auto-reprogramar-se.
A questão se desloca: qual a possibilidade de modelar uma paixão da alma como o ódio, ou afetos como
cólera e indignação? Afetos, ao que parece, não ofereceriam grandes percalços aos pesquisadores, visto que enganam. Mas e quanto à angústia, único afeto que não engana e cujo objeto é o a? Seria possível modelar o a, objeto
não mediado pelo simbólico? Haveria possibilidade de modelar uma paixão da alma como o ódio? Problema
técnico, aparentemente. No texto, “Ódio Estruturante”9 , Rômulo Ferreira da Silva coloca o ódio como símbolo
do real, mudo, que “exige a destruição do Outro em uma tentativa de fazer com que ele jamais tivesse existido”.
Softwares são criados e comercializados por humanos preocupados com o controle e o lucro. Seres humanos
têm a paixão do ódio, bem como afetos de cólera e indignação, e, ao criarem algoritmos, transferem-nos para a
máquina. A questão se torna ética e lembrando Lacan no Seminário 7, o desejo “adormecido pelos moralistas,
domesticado por educadores, traído pelas academias, refugiou-se, recalcou-se na paixão mais sutil e também a
mais cega ... a paixão do saber” e para aqueles que estão mais avançados na ciência, “não deixa de vir com a viva
consciência de que eles estão encostados na parede do ódio”10.
Impasse na civilização.
Notas:
1 https://ix.enapol.org/
2 Estado de São Paulo, 10/2/2019: https://www.estadao.com.br/ultimas
3 Mais interessante em termos filosóficos e de I. A. do que sua continuidade, brilhante trabalho das atualmente irmãs Wachouski. Na época de Matrix
(1999) eram IrmãosWachouski, sinais de uma civilização em constante mutação.
4 Bittencourt, Jultherme.,Inteligência Artificial – Ferramentas e Teorias, Campinas: Instituto de Computação, Unicamp, 1996, p.2.
5Levin, Jana.,Um Louco Sonha a Máquina Universal, São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
6 “On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem”.
7 Turing, Alain., “Computação e Inteligência”(1936). In: Cérebros Máquinas e Consciência. Teixeira, Org. São Carlos: Ed. UFSCAR,1996.
8 Estado de São Paulo, 10/2/2019, Caderno Internacional A14: https://www.estadao.com.br/ultimas
9 https://ix.enapol.org/boletim-oci-1
10 Lacan, J., O Seminário, livro 7: A Ética da Psicanálise (1959-1960). Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora., 1997, p. 389.
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SOBRE A NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO E DISTINÇÃO ENTRE ESCOLA E INSTITUTO
Guillermo A. Belaga - EOL-AMP

Sem dúvida, para as Escolas da AMP,
“Campo freudiano, ano zero” significou o
início de um período crucial e mobilizador.
Este texto de Jacques-Alain Miller,
de 11 de junho de 2017, começa da seguinte maneira: “A psicanálise acabará por
render as armas diante dos impasses crescentes de nossa civilização, como Lacan
evocava em um dia de depressão ou de cólera enquanto os notáveis de sua Escola, a
Escola Freudiana de Paris, se recusavam a
endossar sua “Proposição de 9 de outubro
de 1967 sobre o psicanalista da Escola”?
A partir desta frase e do significante
“ano zero”, encontramo-nos frente a uma
interpretação, à aposta inédita, o que Miller chama de “um novo começo, uma mudança, uma transfiguração, uma aufhebung
segundo os termos de Hegel (…) Tudo começa sem ser destruído, para ser levado a
um nível superior”.
Convém, então, retomar a menção à
Proposição de 67 para pensar a lógica coletiva, a partir da decisão de Lacan de suDaniela Teggi. ¨Sem título¨. Fotografia. EOL- AMP
primir em sua Escola, o título de analista
didata, o que efetivamente realoca os grados e hierarquias. Assim, fazendo uso do grafo, Lacan inscreve o AP e o AME
no primeiro piso do mesmo, no sentido que vai de A a S(A), enquanto que ao AE, corresponde o lugar do matema de
S(A/), no segundo piso.
Neste sentido, o Comunicado das reuniões do Conselho da AMP, de janeiro de 2019*, dá conta deste problema
e orienta:
O essencial quanto ao título de AME é assegurar-se de sua prática. Depois de receber
informações precisas sobre seu controle e sua prática (publicações, exposições sobre sua
prática e trabalhos) o praticante pode ser reconhecido A.M.E no sentido de que sua formação está garantida pela Escola.
A proposição “o analista se autoriza de si mesmo” só tem sentido desde o ponto de vista
da Escola. A Escola, em sua origem, testemunha através do título de A.M.E, não que ali
haja um analista, mas que sua formação provém desta Escola. “Autorizar-se de si mesmo”
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Eis, portanto, a organização que obriga a Fala a caminhar entre dois muros de silêncio
para ali realizar as núpcias da confusão do arbítrio. Ela se ajeita com isso para suas funções de promoção: as Suficiências regulamentam a entrada dos Sapatinhos Apertados em
suas dependências e as Beatitudes lhes apontam aqueles que constituirão os Bem-Necessários; em sentido inverso, é ao se dirigirem às Beatitudes que estes chegarão à Suficiência, e as Suficiências lhes responderão tirando de seu seio novas Beatitudes.1
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Este enodamento de admissão, garantia e passe é fundamental. Expressa-se na tensão permanente entre os
dois Discursos que há na Escola, distinguidos por Miller em sua “Teoria de Turim acerca do Sujeito da Escola”:
um ligando a alienação subjetiva ao ideal que denomina “discurso massificante”, baseado na sugestão, e um segundo discurso que chama de interpretativo e desmassificante.
A esse respeito, no final da Proposição de Outubro, pode-se comprovar como, para J. Lacan, a segregação,
no que se relaciona à formação do analista e ao final da análise, é um problema crucial.
Ali se pode ler como o modelo freudiano da Igreja e do Exército agrega o Sujeito Suposto Saber, no que
diz respeito às identificações imaginárias na estrutura do grupo. Ou seja, o discurso massificante ao que fazíamos
referência.
Neste ponto, encontro também que o lugar em que Lacan situa o AME é chave: seu movimento pode ficar
circunscrito ao circuito inferior do grafo ou decidir o passo ao circuito superior do mesmo.
Neste sentido, na última noite de passe na EOL, os AE em exercício deixaram um ensinamento sobre esse
ponto mostrando que admissão, garantia e passe não podem ser pensados separadamente 2.
Elena Levi Yeyati distingue, assim, dois momentos de sua entrada na Escola; cito: “1) quando solicitei a admissão no início da análise. O ato fez parte da estratégia da neurose de transferência (em sua vertente amor-ódio):
reafirmação pública da aliança com o partenaire-analista (AME) e abertura de um para além possível; 2) Solicitação do dispositivo de passe da Escola como modo de resolução da transferência com o analista e a abertura ao
pós-analítico (com uma e outra)”
Por sua parte, Angelica Marchesini, dizia: “a Escola é um ser ambíguo que tem asas analíticas e patas sociais. A saída da análise é uma experiência que implica uma articulação entre clínica e política e a experiência da
Escola é suscetível de ser psicanalisada enquanto é um fato de transferência”

O PLANO LACAN3

Em 1994, Jacques-Alain Miller faz uma intervenção intitulada “O cartel no mundo”, em um momento em
que existia uma tensão entre a Escola da Causa Freudiana (ECF) e as Associações da Causa Freudiana (ACF).
Ali, retoma a frase com a qual Lacan introduz o cartel em seu “Ato de fundação”: “para a execução do
trabalho, adotaremos o princípio de uma elaboração sustentada em um pequeno grupo”. A esse respeito, Miller
assinala justamente que Lacan não disse:
“Para a execução do trabalho, adotaremos o princípio de uma elaboração sustentada em
seminários, cursos, conferências, Jornadas de estudo. “O Ato de fundação” está sob a
égide do trabalho. Mas o que Lacan chama o trabalho da Escola? É “um trabalho que, no
campo aberto por Freud, restaura o fio cortante de sua verdade, que devolve a práxis original que ele instituiu o dever que lhe toca em nosso mundo, que por meio de uma crítica
assídua denuncia os desvios e os compromissos…”, etc. Dito de outro modo, a exigência
ética, epistemológica, alética, praxeológica que Lacan deu a ouvir, se supõe dever cumprir-se por um trabalho que é o trabalho da Escola e este trabalho passar pelo cartel, não
pelo seminário, conferência, curso”
Miller acrescenta a isto:
Porque o cartel é, para Lacan, congruente com o trabalho da Escola, tanto em sua mais
íntima quanto em sua mais alta exigência?
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não implica necessariamente o desejo de que sua formação provenha de uma Escola da
AMP, mas que, chegado o momento, fará sua demanda de entrada. Deste modo, querer
ser admitido em uma Escola tem no horizonte, o desejo de que sua formação provenha
desta Escola.
O A.M.E, por outro lado, está ligado ao passador e participa do dispositivo do Passe; é o
nó dos 3 círculos: o A.P., o A.M.E e o Passe (Yad’lun).
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Podemos responder essa pregunta.
Para responder, é preciso primeiro indagar: o que é que comprometeu a verdade da psicanálise e desviou as práticas? Conhecemos a resposta de Lacan; ao menos em sua vertente
institucional: encontramo-la desenvolvida em ‘Situação da Psicanálise em 1956’. O ruim
da história é a beatitude, é o didata. Com efeito, o cartel, tal como proposto por Lacan em
seu “Ato de fundação”, é uma máquina de guerra contra o didata e sua cambada, segundo
a expressão usada por Lacan em outro momento.

Em 2011, Marie-Helénè Brousse, a caminho do Seminário Internacional da CIEC de Córdoba, passou pela
faculdade de Psicologia da UBA para falar do supereu e, no final de sua fala, localizou que uma das figuras atuais
do mesmo se encarnam na Universidade.
A esse respeito, em uma conferência em 1989 na Espanha, Miller sustentou que existe uma relação entre
as universidades e o discurso do mestre – enquanto discurso universal da ciência –, porque o que a domina são
os significantes mestres da época: “eficácia” e “rendimento”. O mestre, acrescenta, verifica-se na ideologia da
avaliação, na estandardização e regularização do saber.
A presença de um supereu glutão, um imperativo de “mais e mais cursos”, o saber por saber se comprova
diariamente. Miller conclui que há uma estreita relação entre o saber e o poder: “o saber universitário dissimula
sempre na verdade, que é o mestre”.
Trata-se de uma dominação do gozo a partir do saber.
Neste mesmo ano, em uma conferência na faculdade de Psicologia em Buenos Aires, que está publicada
com o título “A ética da psicanálise”4, Miller opõe a ideologia da cifra e a avaliação da ciência à teoria do sintoma
analítico, dizendo que “o sintoma analítico está fundado sobre uma autoavaliação do sujeito mesmo”.
Portanto, correlativamente, a experiência de uma análise e a cura estão fundadas sobre essa dita autoavaliação.
Neste mesmo sentido, podemos pensar que esta ética, diferente da do discurso universitário, estende-se a
uma autoavaliação como saldo do trabalho em um cartel.
Da mesma forma, em outra Conferência aos estudantes de psicologia5, Miller indica algo que tem hoje,
plena vigência: ao mencionar o princípio “o analista se autoriza por si mesmo”, diz que mira a autoridade da cúpula da IPA; ao mesmo tempo, “esse princípio só é um princípio de dissolução da prática analítica mesma. Pode
significar que, “bem, vou terminar minha Licenciatura em Psicologia na Faculdade, depois vou analisar e talvez
cinco ou seis anos depois, vou tratar de me analisar, já que antes vou ganhar dinheiro para isso. Isto produz uma
autodissolução da prática”.
Desta maneira, Miller sublinha que é necessário ser Membro de Escola, para que esse princípio tenha seu valor.

O CARTEL DO PASSE

Os cartéis do passe estão constituídos de forma heterogênea e, desde o início, misturam-se percursos distintos
para uma conversação sobre o saber analítico. Coube-me estar em dois cartéis de passe em diferentes momentos da
Escola. Há alguns anos, estive em um cartel integrado por um passador, um AE, um membro da Escola escolhido em
Assembleia, o mais-um do cartel anterior e o mais-um atual. Depois, mais recentemente, em outro, integrado por ex-AE, dois AE, o mais-um do cartel anterior, o mais um atual. Em geral, para além dessa variável de sua composição,
o que pode se dizer é que se verifica que cada um descompleta os outros, que não há o “especialista” do passe. É uma
conversação onde não há erudição e que se encaminha até o limite vacilante entre o “já sabido” e o “não sabido”.
Sem dúvida, surpreende, se faz sentir a cada passo, em cada reunião: a experiência do Cartel do passe se revela
sob as condições de inconsistência do Outro e de um real sem lei.
Estas coordenadas foram mencionadas por Jacques-Alain Miller em 1999, em um Seminário de Investigação
que se chamou “Introdução ao pós-analítico”. Nele, nos levou a trabalhar com o que Pierce chamava “the powering of
guessing right”, a capacidade de adivinhar, que formula no conceito de abdução.
Na fórmula da abdução, à diferença de outras duas lógicas científicas de recolhimento de dados como o empirismo indutivista e o método hipotético-dedutivo, trata-se de um adivinhar que se fundamenta sobre o hábito linguístico,
sobre o costume de um uso da linguagem.
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Quero destacar esta prática da conversação que, por momentos, alcança esse campo da “realidade transindividual
do sujeito”, própria da Escola-sujeito.
Neste campo, põe-se em jogo um vínculo social onde se abduz que algo poderia ser de tal maneira ou de outra tal
maneira, onde há uma organização do dado que implica um certo número de exigências racionais, compatibilidades,
hierarquizações, ordenamento entre traços de detalhes e traços de estrutura, até que a sedimentação permite o salto da
abdução.
Deste modo, por depender de um universo de linguagem, as resoluções sempre terão o traço do possível. Mas
também o abduzir contempla o traço do contexto que significa estabelecer a decisão de nomear que atravessa os integrantes do cartel, estabelece-se nas três dimensões do clínico, do epistêmico e do político.

CONCLUSÃO

Se ao final da análise há um saber assegurado em oposição ao saber suposto da entrada, trata-se de um saber
sobre o sexo, porque é um saber como falar ao outro.
Talvez participar de um cartel pode ser um passo para alcançar esse benefício do bem-dizer.
Tradução: Flávia Cêra

Notas:
1 Lacan, J., “Situación del psicoanálisis en 1956. Escritos 1, Siglo XXI ed.- Buenos Aires-, 2008. p. 452
2 La noche del pase. Noviembre de 2018, EOL
3 Intervención de Jacques-Alain Miller en la jornada de Carteles de la ECF, el 8 de octubre de 1994
4 Miller, J.-A., “La ética del psicoanálisis”. En: Conferencias porteñas: tomo I, Desde Lacan. Buenos Aires, Paidós, 2009.
5 Miller, J.-A., “Conferencia a los estudiantes de Psicología”. En: Conferencias porteñas: tomo I, Desde Lacan. Paidós, Buenos Aires, 2009, p. 279
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*Comunicado das reuniões do Conselho da AMP, Paris, 25, 26 e 27 de janeiro de 2019. Circulação interna.
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AMOR, SABER E IGNORÂNCIA NA
“NOTA ITALIANA”1
Alejandro Reinoso - NEL-AMP

“Só existe analista se esse desejo lhe advier,que já por isso ele seja rebotalho[rebut] da
dita (humanidade).
Digo-o desde já: essaé a condição da qual, por alguma faceta de suas aventuras, o analista deve trazer a marca. Cabe aseus congêneres “saber” encontrá-la. Salta aos olhos
que issosupõe um outro saber elaborado de antemão, do qualo saber científico forneceu
o modeloe peloqual tem a responsabilidade. “É justamente aquela que lhe imputo, de
haver transmitido unicamente aos rebotalhos da douta ignorância um desejo inédito”.
J. Lacan, “Nota Italiana”

69

Pode-se interrogar e investigar as paixões e afetos que convocam o próximo
ENAPOL,“Ódio, cólera e indignação”, nos
Escritos e Outros Escritos de Lacan de forma direta ou indireta, inclusive onde não há
referência explícita a alguma delas. Tal é o
caso da “Nota italiana”. Mas, por que ir a um
texto como este,quando existem outros mais
explícitos e ricos em referências? A “Nota…”
se encontra em uma serie de textos na seção
V dos Outros Escritos que se dirigem à Escola. Isto localiza a pergunta afetivo-passional
do ENAPOL em relação direta com o convite e proposição que Lacan faz a respeito da
experiência de Escola: O que há das paixões
e afetos nos textos de Escola? Que elementos localiza ou orienta Lacan a respeito das
paixões em geral e, eventualmente de lado,
[eventualmente de costado] àquelas que nos
convocam para o ENAPOL em São Paulo?
Que pistas precisas encontramos acerca dessas paixões neste escrito de Lacan e nesse
momento de seu ensino?

A“NOTA ITALIANA” E O
CONVITE À MUDANÇA
DE DISCURSO: EFEITO
AMOR

Na “Nota…” Lacan aborda diversos tópicos: o analista, sua autorização, os títulos de
AE e AME e a garantia; a relação da ciência
e da psicanálise com o real como contraponto. Ponto alto e crucial é a relação do analista
com o lugar de rebotalho e a lógica do passe.
Nicolás Bertora. ´Oco´. Fotografia urbana. Mestrado ICdeBA-Unsam
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A“Nota…”é uma carta de abril de ’74 dirigida a três italianos que assistiam a Lacan, cada um com seu
grupo, do qual eles eram cabeça de serie. É uma historia conhecida: um fracasso, pois continuou a lógica grupal
e finalmente Lacan abandonou o empreendimento. Lacan convocava a utilizar o dispositivo do passe na entrada
como eixo central de conformação da experiência de Escola. Convite que aposta em produzir uma mudança no
discurso do amo, que regula o fenômeno de massa e a dinâmica dos grupos; “para assentar o discurso psicanalítico, é hora de colocá-lo à prova: o uso decidirá de seu equilíbrio”.2 Neste sentido, esta carta orienta a que “uma
Escola fundada no passe é a antítese de uma Escola fundada sobre grupos e correntes, e é antes a premissa daquilo
que na AMP é a Escola-Una”.3
Sabemos que o amor é signo de uma mudança de discurso, então o convite a introduzir o discurso analítico
na própria Escola é a produzir contingências,que eventualmente gerem um efeito amoroso: “é preciso prestar
atenção à colocação em prova dessa verdade de que há emergência do discurso analítico a cada travessia de um
discurso a outro. Não é outra coisa que eu digo quando digo que o amor é o signo de que trocamos de discurso”.4
Na “Nota…”Lacan não convida a amar a Escola como complementariedade, tampouco aponta para a entrega de um dom simbólico.Destaca o fato de que é necessário que haja analista para que se produza a autorização,
com um desejo que tem como consequência ocupar o lugar de rebotalho pela via da douta ignorância e que isso
seja verificado através do passe. Articuladamente, se requer certa aposta para que se produza uma introdução do
discurso analítico na Escola. A proposta é lógica e pragmática,porém requer se esteja disposto a apostar, “para
isso é preciso que ele corra um risco”.5

Destaca o texto a reiteração do convite a segui-lo (a Lacan): “Isso terá outro alcance no grupo italiano, se ele
me seguir nesse assunto”, “o que o grupo italiano ganharia ao me seguir seria um pouco mais de seriedade do que
aquela a que chego com minha prudência”. No caso do trípode italiano: “as pessoas implicadas não deram continuidade às sugestões aqui expressas”.6O texto explicita em que consiste segui-lo; não é um “vem e segue-me”
religioso.Significa,em termos práticos, aplicar os dispositivos de Escola, com o passe como vértice, pois esta via
pode habilitar um passo na mudança de discurso para o discurso analítico na própria Escola.
Por isso, evidentemente não basta com o dizer que se segue a Lacan, dizer “sou lacaniano”, senão que “para
tanto é preciso levar em conta o real. Ou seja, aquilo que se destaca de nossa experiência de saber”.7Certamente
o real na própria análise, mas em nível da Escola, considerando o real, na transferência com outros. Neste ponto
Miller sublinha:
Desse modo, no sentido de Lacan, a transferência não éde modo algum, um fenômeno
individual. Uma transferência de massa, como vemos todos os dias, é perfeitamente concebível: é uma transferência multiplicada, causada em um grande número de sujeitos pelo
mesmo objeto, suportado pelo mesmo sujeito suposto saber, que se manifesta por sentimentos negativos tanto como positivos, e que é constitutivo de um grupo8
A Escola sujeito, tal como coloca Miller, significa que esta “é uma experiência inaugural no sentido da experiência analítica. A Escola é inaugural na medida em que ela inaugura um novo sujeito suposto saber,e que sua
história é uma série de fenômenos analisáveis”.9

AMOR, SABER, IGNORÂNCIA E RESTO

A“Nota…” foi escrita enquanto ditava seu Seminário Os não tolos erram, onde especifica diversos e preciosos detalhes do amor, sublinhando uma articulação que localiza a relação entre a paixão amorosa e o saber em
relação à psicanálise e, por tanto, à Escola:
o amor é a relação do real como saber. Quanto a psicanálise, é preciso que esta corrija esse
deslocamento, deslocamento consistente que, depois de tudo, nãofez maisdo que seguir a
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viradacentrífuga do lugar dodesejo.É preciso que a psicanálise saiba que é um meio, e é
no lugar do amor que ela se abanca..10
Na“Nota italiana” Lacan localiza que o saber em jogo é a inexistência da relação sexual, perante a qual “é a
relação do real com certo saber.Eo amor sutura o buraco”.11
Lacan estabelece o nexo entre amor, saber e a paixão da ignorância: “é o amor que se dirige ao saber. Desejo,
não: porque, quanto à Wisstrieb, ainda que tenha tido o carimbo de Freud, podemos retomá-la à vontade, ali não
há nada dele. A tal ponto, inclusive, de nisso se fundar a grande paixão do ser falante: que não é o amor nem o
ódio, mas a ignorância”.12É neste laço do real como amor transferencial que o discurso analítico pode entrar, pois
opera por fora do sentido.Orienta-se como signo e aponta para a mudança de discurso que põe como agente o
objeto a, o analista pode posicionar a ignorância douta sem dominar: “o que faz sua entrada na matriz do discurso
não é o sentido,maso signo,eis o que dá a idéia que convém ter dessa paixão pela ignorância”.13Com efeito, na
“Nota…” Lacan indica que é ao analista a quem se lhe pede a responsabilidade “de haver transmitido unicamente
aos rebotalhos da douta ignorância um desejo inêdito”.14
Se a análise não leva à posição de rebotalho –destaca radicalmente Lacan– “é bem possível que tenha havido
análise, mas analista, nenhuma chance”,15o qual tem a marca da ausência de entusiasmo que é próprio do analista
e de sua posição de rebotalho. O analista ao não autorizar-se pode manter felicidade e boa fortuna, embora com
um matiz de depressão.16O lugar de rebotalho do analista permite “fazer o amor mais digno do que a profusão
do palavrório”.17Tagarelice que com frequência também abunda nos afã de Escola, a qual, por estrutura, não se
exime transferencialmente do amodio.

Notas:
1 Lacan, J., “Nota italiana” (1974),Outros Escritos, Jorge Zahar Ed, Rio de Janeiro: 2003, pp. 311-315
2 Lacan, J., Op. cit., p. 311.
3 Focchi, M., La carta a los italianos.https://www.marcofocchi.com/il-buon-uso-dellinconscio/la-carta-a-los-italianos
4 Lacan, J., O Seminário, Livro20, mais, ainda. (1972-1973), Rio de Janeiro: 2008, p. 23.
5 Lacan, J., “Nota italiana”,Op. cit., p. 314.
6 Referencias bibliográficas originales de los textos recopilados, Otros escritos, p. 600.
7 Lacan, J., “Nota italiana”, Op. cit., p. 312.
8 Miller, J.-A., Teoría de Turín acerca del sujeto Escuela (2000). https://www.wapol.org/es/las_escuelas/TemplateArticulo.asp?intTipoPagina=4&intEdicion=1&intIdiomaPublicacion=1&intArticulo=291&intIdiomaArticulo=1&intPublicacion=10
9Ibid.
10 Lacan, J., Seminario 21 “Los no incautos yerran” (1973-1974), clase del 18 de diciembre de1973, inédito.
11Ibid.
12 Lacan, J.,“Introdução à edição alemãde um primeiro volume dos Escritos”.Outros Escritos, Jorge Zahar Editor Ltda., RJ 2003, p. 555.
13 Ibid.
14 Lacan, J., “Nota italiana”, Op. cit., p. 313.
15 Ibid. 313.
16 Cfr. Lo anotado por Lacan sobre el entusiasmo y el tono depresivo,en la “Nota italiana”, p. 314.
17 Lacan, J., “Nota italiana”, Op. cit., p. 315.
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O KAKON GENERALIZADO

O conceito de kakon foi utilizado
por Lacan na Tese IV de seu texto de
1948 (pós-guerra), “A agressividade em
psicanálise”, onde trabalha a questão da
agressividade enquanto tendência correlativa a um modo de identificação narcísico que determina a estrutura formal do
eu do homem.
Na página 113, introduz a questão
da passagem ao ato na psicose - citando
a paranoia de auto punição - dizendo que
o ato agressivo desfaz a construção delirante. Ou seja, a passagem ao ato na psicose enquanto uma solução para o mal
estar que o delírio pode causar ao sujeito,
quando, por exemplo, um gozo persecutório ou erotômano se acha presente, às
vezes com alucinações verbais injuriosas
para o sujeito1. Schreber o exemplifica
quando se revolta diante das alucinações
que o chamavam de Miss Schreber e o
levavam às idéias e passagens ao ato suicidas.
Na sequência dessa afirmação, Lacan enumera uma série de reações agressivas, incluindo aí, o kakon.
Eduardo Médici. ´Névoa´. Acrílico sobre tela. 2009
Na página 118, cita Melanie Klein
e sua formulação teórica sobre a posição depressiva: “a primordialidade da posição depressiva, o extremo arcaísmo da subjetivação de um kakon, M.K. alarga os limites em que podemos ver em ação, a função subjetiva da
identificação e, particularmente, permite-nos situar como totalmente original, a formação primária do supereu”2.
Dois anos antes, em “Formulações sobre a causalidade psíquica”, Lacan faz referência ao kakon, citando o
trabalho de P. Guiraud acerca dos “homicídios imotivados” (1931/“Évolution Psychiatrique”):“é o kakon de seu
próprio ser que o alienado procura atingir no objeto que ele fere”3. O conceito de kakon foi introduzido em 1928,
quando a psiquiatria francesa dos anos 20 dedicou-se às relações entre psiquiatria e criminologia. O que o sujeito
tenta matar é seu mal-estar ao nível do mais íntimo de seu ser vivido corporalmente.
Após o texto de 1948, o Lacan “kleiniano” não fala mais do kakon. Lacan não tinha ainda na sua teoria, nem
o conceito de gozo, nem de objeto a.
Silvia Tendlarz, em seu texto “Homicídios imotivados”, propõe que Lacan utiliza o termo kakon para nomear o real do gozo ao nível do corpo. Conceito que estava fora da teorização lacaniana articulada, então, ao
imaginário e o simbólico4.
Lacan evoca o mecanismo liberador do kakon na análise da passagem ao ato no caso Aimée (1932): “o objeto que ela golpeia define o símbolo de seu inimigo interior, de sua própria enfermidade”5.
O kakon é o sentimento desagradável que invade o psicótico produzindo sofrimento insuportável que o leva
a liberar-se do mesmo via empuxo a golpear, via passagem ao ato de golpear, produzindo o que Lacan chamou em
32, na sua tese sobre a paranoia, de “alívio afetivo”, pós passagem ao ato. O enfermo tenta golpear a enfermidade
objetivada. Coerente com a passagem ao ato na psicose, que vai, num “flash”, do imaginário ao real, sustentada
pela foraclusão localizada do Nome do pai, do simbólico.
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J.A. Miller, no Seminário Colombiano de 1989/90, trabalha o texto de Lacan, num momento de violência
intensa na Colômbia e alude ao momento pós guerra em que Lacan escreve o texto6.
Já nos EUA, Hartman, Kris e Loewenstein escrevem em 49, sobre a teoria da agressão. O movimento psicanalítico se preocupava com a questão, num esforço para tentar dar conta do conceito freudiano de Todestrieb
(pulsão de morte). Não temos aí, ainda, o Lacan do inconsciente linguístico. O inconsciente aí é o lugar onde
permanecem as imagos, sempre subjacentes e suscetíveis de serem reanimadas por um acontecimento na vida ou
na experiência analítica.
Mas, hoje temos de nos lembrar do declínio do simbólico contemporâneo, da passagem ao ato do imaginário
ao real com a forclusão generalizada do simbólico.
Lacan nunca abandonará a tese da agressividade, embora em outro momento irá tratá-la via simbólico. Por
isso, é importante entender a lógica desse texto”. A tendência à agressividade aponta para as reações agressivas
na vida humana. Temos que pensar o contemporâneo da violência generalizada, das soluções via passagens ao
ato em detrimento do simbólico. Nunca tivemos tantas guerras na humanidade, malgrado o discurso capitalista e
o trust do aço com a inclusão das guerras no mercado...
A tese IV - a mais importante do texto - coloca o fundamento da agressividade e a elabora a nível metapsicológico, enquanto antes estava no nível fenomenológico. Para ele, o fundamento da agressividade é a identificação
narcisista e a estrutura do eu. Aí, ele coloca a questão da estrutura paranoica do Eu e o estágio do espelho como
a paranoia original do homem, paranoia nativa do Eu.
Na tese V, encontramos o papel da agressividade no mal estar da cultura. A guerra toma importância na
cultura moderna porque anteriormente o homem estava mais estreitamente ligado à comunidade, aos outros, nos
ritos cerimoniais, na vida comum. A família estendida restringia a agressividade. Como a cultura moderna, em
troca, isola o homem, isola o indivíduo, põe em evidência seu eu, isso reforça sua paranoia estrutural. O Eu do
estágio do espelho é um eu agredido ou agressor na relação com o semelhante. A agressão é a relação fundamental
do Eu, de tal maneira que a paranoia está vinculada ao coração do ser humano.
Nessa intervenção na Colômbia, Miller fará menção ao kakon:
[...] a intenção agressiva é uma maneira de se comunicar com o outro. É uma demanda.
A tendência agressiva, ao contrário, é algo que surge da origem mesma do Eu como uma
fixação que Lacan apresenta através da psicose, vinculada ao kakon, a uma experiência
onde o sujeito não é mais um fenômeno de sentido, onde não se pode manejar mais. A
intenção agressiva na neurose existe sempre e, está do lado da denegação. A tendência
está do lado da forclusão7.
Pensemos hoje, no que Miller chamou de forclusão generalizada. A condição do Eu coloca a suposição de
um gozo ligado a origem mesma do Eu. É o que Freud tratou como pulsão de morte, o gozo mais fundamental do
Eu, que escapa à intenção de significação... O ideal é matar, o gozo maior do homem é matar o outro, seu semelhante, seu vizinho, seu par, no Espelho.
Miller, com Lacan, nos proporá o kakon como um dos nomes do objeto como êxtimo. Ou seja, o ser golpeado no
exterior é o ser mais íntimo do sujeito. O kakon é o ser do sujeito identificado ao objeto a como mais de gozar.
Já Eric Laurent, em seu texto divulgado na AMP-Blog em 18 de julho deste ano, “El goce y El cuerpo social”, de sua comunicação no X Congresso da AMP, fará menção ao kakon:
Dois tempos do fantasma... Por um lado, o grito do sujeito, na tentativa de ocupar um
lugar subjetivo na massa. Por outro, o surgimento do objeto a. Em um segundo tempo,
de fato, assistimos a encarnação do kakon, do objeto mal, este gozo mal, com respeito ao
qual o sujeito não deixa de querer se separar... o corpo do qual se extrai o grito de consternação é paixão. É um corpo que goza, marcado por afetos poderosos, principalmente
a angústia. Para Lacan, se trata tanto do corpo do sujeito, como do corpo político. Corpo
enquanto lugar onde se experimentam afetos e paixões, tanto o corpo político quanto o
individual. As paixões políticas novas surgem como acontecimentos de corpos políticos
novos e logo se transformam [... ]8
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Notas:
1 Lacan, J.,“A agressividade em psicanálise”, In: Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 1998, p. 113
2 Ibid. p. 118.
3 Lacan, J.,“Formulações sobre a causalidade psíquica”, In:Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 1998, p. 176.
4 Tendlarz, Sílvia H.,“Homicidios Imotivados”. In:Malentendido, Revista de Psicoanalisis nº.199 – Buenos Aires, 1989.
5 Lacan, J., Da psicose paranoica em suas relações com a personalidade. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1987.
6 Miller, Jacques-Alain, La agresividad en psicoanálisis de Jacques Lacan. In : Agresividad y pulsion de muerte, Fundación del Campo Freudiano.
Medellín: Fundación Freudiana de Medellín, noviembre de 1.991.
7 Idem, p. 07.
8 Laurent, Éric (18.07.2016). El goce y el cuerpo social. In AMP-Blog: http://ampblog2006.blogspot.com/2016/07/el-goce-y-el-cuerpo-socialpor-eric.html
9 Ibid.
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As grandes manifestações mundo afora, como no Brasil no início de 2013, não se faziam em nome de nenhuma consígnia comum, não havia traço identificatório que pudesse dar conta destes movimentos de massa.
Agora, assistimos o retorno de duas facções que vem se materializar em Brasília no muro que separa os manifestantes contra e a favor do impeachment de Dilma Roussef, que encarna o kakon, o objeto mal que não deveria
estar ali. São dois tempos do fantasma que aparecem nestes movimentos e que designam um modo do laço social
que não passa pela identificação a um traço comum, “[...] mas que, sem dúvida funcionam no registro de um
corpo político produzido como ex-sistência lógica e atravessado pelas paixões fantasmáticas”9.
E hoje podemos observar “movimentos de rua” que, em reivindicações e contestações políticas, outrora “ordeiras”, regradas pelo simbólico, sob a batuta do velho Nome-do-pai, nos mostram cenários de violências generalizadas contra os corpos dos indivíduos e do social. Mais além dos protestos da massa, do coletivo, parece que
“o importante é golpear o outro”. Por exemplo, as recentes manifestações dos chamados “coletes amarelos” na
França, com depredações e muitos feridos... Poderíamos apontar também no Brasil, recentemente, manifestações
de rua onde “blackbosters” faziam a “festa kakoniana”... Atentemos agora à Venezuela e o que virá...Poderíamos,
então, propor um “tempo de kakon generalizado?
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O PATHOS DO PSICANALISTA
Silvia Salman - EOL-AMP

É uma frase extraída de “…o pior”,
resenha do seminário 1971-19721. Ela assiná-la uma orientação que está no kern da
experiência analítica e que pode ser um
marco possível para tratar o tema de nosso próximo ENAPOL e os desafios para a
psicanálise que nos propõe.
Ódio, cólera, indignação, três respostas do humano que expressam uma
certa modulação do goze. Cada uma delas envolve uma intensidade, que, entretanto, não se registra em termos de medida, mas de existência. Nelas, o afeto
ou a paixão tomam o corpo por inteiro.
Uma pode ser mais intensa, outra mais
silenciosa, ou passar quase desapercebida. Em qualquer caso, elas surgem em
meio a um certo estado de impotência,
Daniela Teggi. ´Conjunto vazio´. Fotografia. EOL- AMP
no qual nenhum significante consegue
nomear esse indizível que o Outro desperta.
A referência que serve de apoio ao comentário faz parte da resenha do Seminário 19 “…ou pior”. Na primeira classe,2Lacan destaca o título escolhido para esse ano e põe em relevo os pontos - que chamamos de suspensivos…- os três pontos que servem para assinalar ou deixar um lugar em suspensão, vazio. Assim, o título sublinha
a importância desse lugar vazio, enquanto um vazio que funciona.
Já na última classe, retoma os pontos suspensivos para concluir que com eles se circunscrevem esse impossível no qual se concentra o que no discurso analítico se funda como real.3
Este arco de leitura nos permite captar um fio do ensino de Lacan em que o vazio, que se refere em primeiro
lugar à falta de significante, torna-se depois um impossível. No final deste seminário, podemos dizer que Lacan
obtém, no marco do discurso analítico, um real inominável, impronunciável e indizível que se escreve sobre o
fundo da proposição Não existe relação. Não existe relação entre os sexos, também não existe relação entre os
significantes e muito menos entre o sujeito e o objeto, o que não impede que a cada momento se pretenda fazê-la
existir com o sintoma, com a fantasia e com o discurso do todo. É parte da condição humana.
No entanto, Lacan retoma de seu seminário anterior a proposição completa: não existe relação sexual,4 e
propõe que fora disso o que se pode dizer só pode ser pior.
Diante da fatalidade de tal inexistência, ódio, cólera e indignação são nomes possíveis desse …ou pior?
Assim é como se apresentam os laços quando o gozo do outro, que contraria o gozo próprio, se faz presente.
Lacan o chamou “inumano”, para assinalar seu caráter de exclusão radical e de impossível de suportar. Deste
modo, é o próprio gozo o primeiro a ser segregado, apartado e desconhecido, que encarnado nos outros se torna
objeto de rechaço. Rechaço que pode tomar a forma de afeto apaixonado.
Como trata a psicanálise essa cota de pulsão de morte que habita em cada um? Como trata o psicanalista isso
que é insuportável para ele mesmo?
Nos anos 60 Lacan se lamentava por não haver podido semear as bases do que chamou nesse momento um
campo lacaniano. Entretanto, a demonstração desenvolvida ao longo dos seus seminários acerca da poderosa
economia de gozo fez emergir esse campo em toda a sua potência.
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“Trata-se, na psicanálise de elevar a impotência (aquela que dá conta da fantasia) à impossibilidade lógica (aquela que encarna o real)”.
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Assim, a configuração de um campo de gozo é uma peça fundamental do movimento que Miller nos ensinou
a ler em Lacan como um movimento de subversão da psicanálise. Nem progresso -aspiração do discurso científico -, nem revolução - provocação ao discurso do amo-. Subverter implica revolver, dar volta, torcer a presença
dos discurso dominantes.
O discurso do amo, tão variável em sua localização hoje em dia, mantém intacta sua exigência de domínio
sobre os diferentes gozos. Uniformiza sua diversidade -com técnicas cada vez mais sofisticadas de avaliação e
quantificação - e torna visível a intolerância a todo aquilo que se desvie do conjunto. O discurso analítico, por
outro lado, se encontra no ponto oposto a toda vontade - ao menos manifesta - de domínio.5A posição de objeto
causa de desejo no lugar da dominância impede e objeta que o analista deslize para um discurso de dominação.
A indicação de Lacan de sustentar um discurso o mais próximo possível do que se relaciona com o gozo,
nos põe a distância do embuste psicanalítico. Um discurso que se caracteriza como menos tolo, como o de Freud
e o de Marx,6 porque não desconhece –ainda que seja incômodo – que em uma ou outra vez tropeçamos com isso
que não funciona, com isso que não existe. Efetivamente, não é cômodo situar se nesse ponto de tropeço e lhe dar
lugar sem corrigi-lo, obturá-lo ou lançá-lo sobre a cabeça do Outro,7 fazendo-lhe causa de meu tropeço.
Então, não desconhecer a causa do próprio horror, não ignorar aquilo que é insuportável para si mesmo é um
dos modos em que o psicanalista poderá fazer-se guardião em ato do impossível e de seu real.8 E isso a partir de
sua própria experiência analítica, do analisado nele.
Tal como disse Lacan na resenha que tomamos como apoio, uma psicanálise permite elevar a impotência à
impossibilidade lógica. Qual é a via? A contingência do encontro com um analista. Dito encontro põe em relevo o
alcance da experiência da palavra capaz de desfazer o nó do sujeito com o sentido, já que se trata de que a análise
chegue a desfazer pela palavra o que foi feito pela palavra.9
Deste modo, o trabalho realizado sobre cada uma das identificações sustentadas nos significantes amo do
sujeito deixa como saldo uma queda ou ao menos um afrouxamento das mesmas. O efeito fundamental deste
percurso analítico recai sobre a existência desse Outro o qual se acreditava ser a causa do padecimento e que dava
conta da fantasia. Assim, o gozo muda de signo. O que se acreditava gozo do Outro, encarnado nas figuras da
novela familiar e extra-familiar, se assume como gozo do corpo próprio que encarna o seu real.
Um psicanalista advertido de seu pathos, que são suas as paixões e seus afetos, poderá calcular a cada vez a
sua posição. A respeito da transferência - nas análises que conduz -; A respeito da Escola - no seu modo de fazer
existir a experiência-; e a respeito de sua ação – no seu modo de encarnar o discurso analítico no mundo.
Tradução: Jussara Jovita Souza da Rosa
Notas:
1 Lacan, J.,…ou pior.Outros escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2003. p.548.
2 Lacan, J., O Seminário, Livro 19,…ou pior. Rio de Janeiro: Zahar, 2012. p.11.
3 Lacan, J. Ibid., p.217.
4 Lacan, J., Ibid., p.12.
5 Lacan, J., O Seminário, Livro 17, O avesso da psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 1992. p.74.
6 Lacan, J., Ibíd., p.75.
7 Tarrab, M., “Un racismo y el otro”. Revista Lacaniana de Psicoanálisis, Publicación de la Escuela de la Orientación Lacaniana,Bs.As. Grama, Año
XI, N°21, Octubre de 2016, p.112.
8 Blanchet, R., “Estar en el campo político como analista”. Lacan Quotidien 736, 14/7/2017
9 Lacan, J., …ou pior,op. cit., p.577.
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