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EDITORIAL

Este oitavo número de Lacan
XXI chega como um sonho feito
de palavras que, como tal, se lê. O
leitor encontrará em cada um destes textos, uma similicadência de
expressões que se aproximam do
tema do XII Congresso da AMP:
“O sonho. Sua interpretação e seu
uso no tratamento lacaniano”.
Trata-se de um retorno a
Freud? Sim! Afirma contundentemente Angelina Harari, não
sem se referir à diferença absoluta
do sonho, por sua especificidade
Thereza Salazar. “Cartas Celestes (inverno)”. São Paulo.
na direção do tratamento hoje;
uma diferença absoluta do Um
como horizonte, que se demonstra especialmente na prática e no final da análise. Por sua parte, Silvia Baudini e
Fabián Naparstek compartilham - parafraseando Lacan - o direito de compartilhar sonhos, já não mais inspirado
pelo desejo de dormir, mas pelo desejo de despertar. Uso que ainda nos interpreta, 120 anos após “A interpretação
dos sonhos”. Um despertar que Sérgio de Castro propõe ler com suas ambiguidades, para assinalar “[…] o que
para nós explica, ao mesmo tempo, a ambiguidade da função do despertar, [...] pois o que nos desperta é a outra
realidade escondida por trás da falta do que ocorre na representação - é o Trieb, diz Freud.”
”Sonho e despertar: fronteira ou vizinhança ? Pergunta Manuel Zlotnik, para nos propor - mais do que uma
fronteira - uma espécie de litoral entre o sonho e o despertar. Sonho e despertar, como o sonho da injeção de Irma,
podem se misturar, mas sem chegar ao extremo de estar sempre despertos, como permaneceram os habitantes de
Macondo, em “Cem anos de solidão”. Em seguida, Clara Holguín manifesta um desejo de despertar que, longe
de ser um imperativo ou um ideal, aponta despertar para causar, causar um desejo de saber sobre o real, onde “ se
imagina o real”. Sobre esse fio, Frederico Zeymer Feu de Carvalho recorda que, na lição de 12 de fevereiro de
1964, Lacan assinala que “a vida não é um sonho”; portanto, podemos dizer que o desejo inconsciente se apresenta de forma viva, com suas mortalhas em fogo, em chamas, como desejo que desperta, pois o real desperta.
Desperta como um desafio para dar lugar ao discurso analítico nas instituições de saúde pública, proposta de Joaquín Carrasco sobre uma leitura, ali onde costumam comparecer sujeitos que padecem da impossibilidade de esquecer uma situação traumática e que, em alguns casos, retorna em pesadelos repetitivos. Diante disso, o texto de
Carrasco sugere um tecido simbólico-imaginário que permita bordear-velar esse real, para voltar a dormir no sono
comum, bem como na realidade fantasmática, sem que tornar a dormir derive em um perpétuo adormecimento.
Ludmila Malischevski nos traz um texto de 1975, por ocasião de uma supervisão pública em Genebra, na
qual Lacan ensina a ler um sonho: trata-se de uma paciente feminista de 31 anos que se analisa há dois anos, e
seu analista, Nicos Nicolaidis, se pergunta especialmente pelo que acontece no décimo oitavo mês. A paciente
sofre de insônia, “passa as noites em branco” e quer responsabilizar alguém por isso; mostra-se agressiva com
seu analista, seu marido e seu amante. Desde as primeiras entrevistas, ela informa a Nicos que tem um segredo,
uma “fantasia privada”, que nunca lhe contará ... Dezessete meses mais tarde e em resposta a uma interpretação
do analista, a revelação chegará.
De repente, em Lacan XXI, estamos frente “A porta para um breve despertar”, com um texto de Mª de los
Ángeles Morana, que nos apresenta um percurso borgiano para sustentar que nos relatos de Ryûnosuke Akutagawa, é difícil “discernir com rigor, os elementos orientais e ocidentais”. Akutagawa (1892-1927) apreciava
o valor artístico da tradição literária japonesa, sendo, ao mesmo tempo, permeável à escrita do Ocidente. Isso
o tornou impopular em sua terra natal até que Akira Kurosawa, após a Segunda Guerra Mundial, em um Japão
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destruído, onde a questão da verdade e da culpa estava em alta, combinou duas histórias, “Rashômon” e “Na
floresta”, no filme intitulado com o nome dado à porta de entrada para Kyoto. Um argumento que apresenta a suposição de um crime e as diferentes versões das testemunhas e dos protagonistas sobre uma situação que sublinha
o deslizamento que se faz com o significante, uma vez que “determina o ser de quem fala”. Mas a autora lembra
o que Lacan assinala: “não é meditando sobre o ser que se dará o menor passo que seja”, abre a porta para o ser
em cujos “domínios” há uma fenda ...
Com efeito, “O impossível do sonho: a resposta de Lacan a M. Ritter” é o texto a seguir, da mão de Alma
Pérez Abella, para nos trazer a extensa e complexa pergunta que M. Ritter faz a Lacan. Nesse não-reconhecido,
podemos ver o real não simbolizado? De que real se trata? É o real pulsional? Que relações há entre esse real e o
desejo? - já que Freud articula o umbigo do sonho com desejo -. Da resposta de Lacan, pode-se extrair múltiplas
questões a investigar e, precisamente, algumas delas se articularão ao texto e precisamente algumas se articularão ao texto de Alejandro Olivos, que relembra título “O umbigo do sonho é um furo”, título com o qual a revista
La Cause du Désir reeditou a famosa resposta que Lacan deu, em 1975, a Marcel Ritter. A pergunta de Ritter
era sobre a noção freudiana do umbigo do sonho, especialmente no ponto em que o sonho é insondável, onde o
sentido se detém, onde o sonho está mais próximo de das Unerkannte, ou seja, do ponto do não- reconhecido.
Para seguir bordeando os sonhos, avançamos com o título: “Três perguntas aos sonhos do final. E uma
mais”, título do trabalho sustentado por Dennis Ramírez Méndez e Dalia Virgilí Pino, que fazem um percurso
por dois testemunhos de AE, escutados na EOL, entre março e maio de 2019 (um testemunho de Raquel Cors
Ulloa e um testemunho de Angelina Marchesini). Ramírez e Virgilí trabalham com os sonhos que se obtém ao
final de análise; são sonhos que - como nos diz Salman em seu texto preparatório para o XII Congresso da AMP,
“O escândalo do corpo falante” - já não pedem mais decifração nem esperam nada do Outro, mas constatam: que
se desinvestiu, se soltou, se saiu…
Marta Goldenberg, por sua vez, apresenta o recorte de uma sessão, uma pontuação para pensar - a partir da
prática - as diferenças do sonho e do pesadelo, especialmente quando o real não responde a nenhum querer dizer,
ou seja, quando o fantasmático não engorda mais o peixinho do sentido e então surge um significante - talvez não
novo - surge para dar outro uso ao que, na vida diurna lhe foi dado.
O texto de Flory Kruger, em cujo título já encontramos uma pérola que afirma: “Pede-se uma análise para
continuar sonhando”, realiza um trabalho que começa extraindo uma frase do Curso de Miller Los signos del
goce, diz assim: “[…] às vezes, o que desperta no sonho, a angústia, justifica que seja situada como aparente,
como um pseudodespertar, que só está ali para permitir continuar sonhando”. A autora fecha seu texto, expressando o seguinte: “Comecei com uma citação de Miller e terminarei com outra de suas reflexões: Miller se pergunta
se abordar a psicanálise pela via do sonho, como se fez historicamente, é o melhor. Sua resposta é muito clara:
‘Lacan assinalou outra via para a psicanálise - não sei se é régia, mas não me incomodaria que fosse proletária:
o sintoma, que coloca a questão de saber de que modo o sujeito pode advir ao saber sem sujeito, quer dizer que
condiciona a forma mesma na qual adquire sentido e gozo, o saber sem sujeito.’ ”
Em seu texto, Marina Recalde formula que para se especificar o despertar, são necessários dois estatutos: o
despertar do horror, despertar que sucede o pesadelo, e o despertar analítico, que permite um franqueamento tão
vivo quanto necessário. Em seguida, outra especificidade, desta vez com texto de Gustavo Stiglitz, que propõe
um despertar à opacidade própria de cada um. Stiglitz aborda o texto de Freud “A perda de realidade nas neuroses e nas psicoses”, para assinalar que nas duas, há uma perda de realidade. Em diferença ao que Freud escreveu
pouco antes em “Neurose e psicose”, aqui todos estão em perda, mas cada um constrói sobre ela, uma solução, o
que faz alguma equivalência entre o delírio do psicótico, o fantasma do neurótico e os sonhos. “Vestir de frase o
que se articula” diz muito bem de uma função do sonho: evitar despertar para o real. Vestir de sentido o inarticulável, para que pareça articulado.
Patricia Tagle Barton inicia seu texto com a letra de uma conhecida e imortal valsa peruana, “La flor de la
canela”, que, como a “velha ponte”, ainda se balança em um sonho que diz “deixa-me que te conte ...”. Certamente, desde o início dos tempos, os da humanidade que fala, sonha-se, e os sonhos são contados, “interpretados”
e cantados também. No entanto, e para nós, a transferência inaugura esse cenário privilegiado no qual os sonhos
e seu “relato” contam e são levados em conta de outra maneira. Algo se infiltra, filtra, se trama, gira, “trança” no
fuso e no uso dos sonhos na análise, sob transferência. Marcela Almanza nos lembra em seu texto, o que as neurociências - em seu desconhecimento das propriedades do corpo do ser falante e da pulsão – tratam de capturar as
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imagens do cérebro. Estar atentos a estas coordenadas, implica que já não partimos da oposição freudiana entre
sonho e despertar, mas que ambos os conceitos nos ponham a trabalho de outra perspectiva, pois, como Lacan
coloca em O Seminário mais, ainda, o sonho é um instrumento do despertar, que “permite articular de maneira
nova o desejo e o que lhe é incompatível, o gozo.”
Andrea B. Perazzo, diante do adormecimento da época, propõe algumas “faíscas de despertar”, às quais
ela decidiu não ser indiferente, compartilhando o desejo de saber que a transferência de trabalho enodou em um
cartel inter Escolas, com membros de diferentes países, para nos convidar também, para o próximo Congresso
que propõe um despertar possível. Diana Wolodarsky compartilha sua dupla experiência. Por um lado, diante
de uma exposição artística: atraente e convocatória - cujo efeito da ilusão de ótica em objetos ou situações de uso
cotidiano apontam para o insensato – assim como acontece com a insensatez do sono. E, por outro lado, diante
da prática clínica que, mediante o corte da sessão, abre uma via para consentir ao analítico, no qual a implicação
e a responsabilidade do sujeito levem a dianteira, o programa de gozo. Por fim, Cleide Pereira Monteiro, com
um toque de despertar, evoca Lacan no Seminário 20, onde assinala que os adultos não conseguem despertar e,
se despertamos para continuar sonhando, não se trata de um despertar absoluto, pois seria a morte. Pereira abre a
questão sobre a prática analítica, desde que se faça uso do sonho enquanto instrumento de despertar.
É assim que, em pleno século XXI, o leitor de Lacan XXI irá dispor de 23 Traumdeutung que, graças a seus
autores, nos permitem percorrer os sonhos que se escrevem e que saberemos usar, daqui até um novo Congresso
da AMP, um congresso que talvez há 120 anos atrás, já propunha que o gozo não é a realização de desejo, mas um
franqueamento da perda de homeostase para um novo e vital despertar!

9

Raquel Cors Ulloa
Membro da Nueva Escuela Lacaniana (NEL) e da Associação Mundial de Psicanálise (AMP). Analista da Escola (AE) da
Escola Una (2018-2021). Vice-presidente da NEL. Secretária do Bureau da FAPOL.
Tradução: Jussara Jovita Souza da Rosa
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A DIFERENÇA ABSOLUTA DO SONHO*
Angelina Harari - Presidente da AMP

Acabo de ler para vocês,
a epígrafe do argumento do XII
Congresso da AMP.2 Será este,
meu ponto de partida para falar
de seu tema: “O sonho. Sua
interpretação e seu uso na cura
lacaniana”
O desejo de dormir ou o desejo de despertar são dois eixos Elias Muradi. Detalhe da Obra “Paramento” 2018. Bronze fundido. Fot.: Beth Barone. São Paulo, SP
de trabalho a serem levados em
consideração. Trata-se de um retorno a Freud? Sim! Não porque a psicanálise tenha se desviado novamente de seu caminho, como quando Lacan, ao escrever seu “Ato de fundação”, entendia retornar a Freud para restaurar seu fio cortante. Retorno a Freud,
sim, mas para melhor nos orientar a partir de um ponto de vista propriamente lacaniano, a partir da orientação
lacaniana.
Dizer que o sonho é interpretável foi a grande descoberta freudiana, o passo fundador, sem precedentes,
quando se pensa nisso, dado por Freud, rumo ao inconsciente. Em nosso retorno às origens da invenção da psicanálise, se trata, antes de tudo, de considerar a especificidade da cura lacaniana, da direção da cura hoje, em
relação ao sonho, para colocá-la a céu aberto. Ao eleger o tema do sonho, nosso Congresso aponta para o núcleo
de nossa prática.
Em O momento de concluir, Lacan nos assinala que “passamos o tempo todo sonhando, não sonhamos
apenas quando dormimos”.3 O sonho-despertar deve ser distinguido, portanto, do “passar o tempo sonhando”,
distinto também do nada é mais do que sonho freudiano, qualquer sonho, pois protege do despertar. Lacan se
viu conduzido a concluir que “todo mundo é louco, quer dizer, delirante”.4 E acrescenta que o inconsciente “é
exatamente a hipótese de que não sonhamos apenas quando dormimos”.5 Não se trata, portanto, unicamente, de
destacar o desejo de despertar em detrimento do sonho guardião do desejo de dormir.
No a posteriori do Ano Zero do Campo freudiano, iniciado por Jacques-Alain Miller, o próximo Congresso
da AMP escolheu como eixo, a cura lacaniana pela vertente do sonho – no singular. A interpretação é um meio
seguro de encarar o sonho. O sonho intérprete prevalece sobre o sonho interpretado pelo analista na cura
lacaniana.6 Então, nos interessaremos, de maneira especial, no uso do sonho que concerne mais de perto, à cura
lacaniana.
Quer se trate do sonho intérprete, do sonho interpretado ou de seu umbigo, o domínio do ser destaca um
impossível. Para Freud, “o núcleo de nosso ser se situa ao nível do desejo inconsciente e esse desejo não pode
jamais ser dominado ou anulado, apenas pode ser dirigido. É ao que apontava Lacan, ao pensar sua prática sob o
título “A direção da cura…7 Que orienta nossa prática em relação aos sonhos nas curas que dirigimos?
Por o acento no uso do sonho é desenhar outra via para considerá-lo na direção da cura, uma via menos
centrada no discurso do Outro, “desembaraçada das escórias herdadas do discurso do Outro”.8 É um exame do
sonho que não passa pelo deciframento e que nos conduz ao furo que Lacan esclarece em seu último ensino. J.-A.
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Miller destaca que a renúncia à ontologia conduz Lacan da falta a ser ao furo. Lacan franqueou os limites dessa
ontologia no momento em que profere seu Yad’lun, que não é da ordem nem da falta nem do ser.
Esta via parece essencial para pensar os sonhos conclusivos. Parece que os passantes relatam frequentemente, um sonho conclusivo que instaura um corte em relação ao material antigo.9 Isto se observa nos sonhos
relatados por aqueles que foram nomeados AE, Analistas da Escola. Mas, no passe, não se trata de falar de um
“para todos”. “A verdade do passe dá a chave da deflação do desejo, quer dizer, que o desejo nunca foi senão o
desejo do Outro”.10 Também os AE terão, certamente, um lugar importante em nosso próximo Congresso.
No Seminário 23, Lacan faz valer o termo “uso”.11 O uso, o valor de uso do sonho é o que nos põe na via
de repensar nossa prática, a partir daquilo que o sinthome do Um tem de absoluto, a partir da diferença absoluta
do Um: temos aqui que operar um ligeiro deslocamento no ensino de Lacan, em relação ao que ele chamou a
diferença absoluta do desejo do analista, no Seminário 11.12 A psicanálise poderia, então, ser definida como a via
de acesso à consistência absolutamente singular do sinthome, ao saber fazer aí (savoir y faire) com seu sinthome,
sobre o qual, Lacan indica que “é o final da análise”.13 A este respeito, J.-A. Miller destaca duas expressões de
Lacan no Seminário 24, a propósito do sinthome: “saber desembaraçá-lo, [saber] manipulá-lo”, onde a expressão
“saber manipulá-lo” indica que “o corpo está incluído no assunto”. A este nível, não é nem dito nem decifrado,
pois o sinthome, considerado como o que se tem de mais singular, é “indecifrável”.14
Com a diferença absoluta do Um no horizonte, nosso desafio maior será mostrar como intervimos em relação ao sonho na nossa prática lacaniana de hoje.
Vale dizer que a prática será o material essencial deste Congresso, a prática exposta enquanto vetor essencial
de garantia para a formação dos analistas na AMP.

*Texto publicado no site do XII Congresso da AMP, traduzido por Teresinha Meirelles do Prado, adaptado e revisado
para publicação em Lacan XXI 08, por Mª Cristina Maia Fernandes
\
Notas:
1 Lacan, J., “La Tercera”, Revista Lacaniana de Psicoanálisis N° 18, Grama Ediciones, Buenos Aires, junio de 2015, pp. 22-23.
2 XII Congresso da AMP, “O sonho. Sua interpretação e seu uso na cura lacaniana”, Buenos Aires, 13-17 de abril de 2020.
3 Lacan, J., Seminário 25, “O momento de concluir”, aula de 15 de novembro de 1977, inédito.
4 Lacan, J., “Talvez em Vincennes...”, Outros escritos, Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003, pp. 316-318.
5 Lacan, J., Seminário 25, “O momento de concluir”, op. cit.
6 Brousse, M.-H., Intervención durante la Soirée de la AMP en la ECF, “El artificio, envés de la ficción. Qué hay de nuevo sobre el sueño 120 años
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O SONHO. SUA INTERPRETAÇÃO E SEU
USO NA CURA LACANIANA. * **
Silvia Baudini e Fabián Naparstek - EOL-AMP

“Tenho todo o direito, tal como Freud, de compartilhar
meus sonhos com vocês. Ao contrário dos de Freud, não estão
inspirados pelo desejo de dormir. O que me move, muito mais,
é o desejo de despertar. Mas, enfim, isso é particular”1

1900 é o ano que marca o
início da psicanálise. Freud publica “A interpretação dos sonhos”. Em 2020, 120 anos depois,
estamos em nossa orientação – a
orientação lacaniana –, centrando
o eixo do XII Congresso da AMP
em torno de “O sonho. Sua interpretação e seu uso na cura lacaniana”. O sonho no singular é o
sonho que se liga ao sonhador,
a um corpo que sonha e que fala
desse sonho a seu analista. O sonho se envolve, deste modo, com
o corpo falante e com o quê do
inconsciente se verifica, quando
analisamos o parlêtre.
Vivemos em uma época que
alguns descrevem como a época
Theresa Salazar. “Territórios”, recorte em madeira. 2008 São Paulo.
2
da transparência: há uma perda
de sentido, tudo é exposto e se mostra de maneira explícita, perdendo-se a distância entre o privado e o
público. Época da chamada “práxis da post-privacy”.3 No entanto, os sonhos ainda mantêm um laço com
o mais íntimo e, ao mesmo tempo, continuam se apresentando como enigmáticos para si mesmo e para os
outros. Os sonhos não são transparentes! Os sonhos ainda empuxam a serem interpretados. Para sonhar,
ainda fechamos os olhos!  
Christine Angot surpreendeu os leitores com um texto chamado Uma semana de férias.4 Ali, da maneira
mais explícita, “expõe” uma relação incestuosa da jovem com seu pai, sem véu. E, no entanto, isso não
atenta contra o inconsciente, de modo que J.-A. Miller vai falar da alegria do inconsciente5 frente ao inferno
que vive a jovem diante da presença desse pai obsoleto e patógeno.6 Por que ela não sai correndo? Por que
não grita? Por que não chuta? Por que não escapa? Porque o NÃO, o limite, o freio, vem do inconsciente.
O freio ao pai irrefreável surge pela via régia do inconsciente. O sonho dela, relatado, é o topo para ele.
O duende do desejo, introduzido por um sonho, produz a separação que põe uma barreira ao inferno dessas
férias. Ela passa de ser esmagada por seu tropismo em direção a esse pai à “alegria do inconsciente”. Uma
alegria que não significa uma festa do gozo, mas entrar no mundo das “extravagâncias do desejo”. Talvez
esta pequena novela e o comentário de J.-A. Miller permitam nos orientar em uma época que mudou a
respeito da de Freud, para seguir a via do desejo singular que diz NÃO ao pior. Ao que do Pai, poderia levar
ao pior”.7
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FREUD

Em um pequeno texto de 1911, Freud utiliza o termo alemão handhabung,8 que foi traduzido como “emprego”
por Ballesteros e “uso” por Amorrortu, e tem o sentido de utilização, manipulação, tratamento.
Ali Freud adverte ao médico, acerca do uso a dar à interpretação dos sonhos. Nunca será lícito, demorar o
interesse da análise em proveito da exaustão da interpretação do sonho; o que Freud mesmo vai tratar em um de
seus escritos técnicos, “Recomendações aos médicos”, onde assinala que o analista não deve escolher, porque
entregar-se a suas inclinações, sem dúvida, falseará a percepção possível.9 Trata-se de que mantenha a mesma
atenção, gleich schwebend.10 “Não se faz exceção à regra de tomar sempre o primeiro que ao doente lhe passe
pela mente”.11
Um sonho é feito de palavras, é um texto e, como tal, se lê. Freud é muito preciso a este respeito. Semelhança das palavras, rébus, analogias, são algumas das expressões de Freud para dar conta de que não se trata do que
o sonho quer dizer, mas de um texto.
O que Lacan nos diz no Seminário Ainda não deixa lugar a dúvidas: “Um sonho, isso não introduz a nenhuma
experiência insondável, a nenhuma mística, isso se lê do que dele se diz, e que se poderá ir mais longe ao tomar
seus equívocos no sentido mais anagramático do termo”.12 E recordemos que, para Lacan, em sua interpretação
do lugar dos anagramas para Saussure – que este guardava escondidos –13 encontrava-se o que faz com que ele
possa – ele, Lacan – passar da linguística à linguisteria, e que deixe, como nos diz J.-A. Miller, de delirar com a
linguística.14 Que quer dizer delirar com a linguística? Fazer da ordem simbólica, a chave da psicanálise, de um
simbólico inadequado ao real.15 Diferenciamos, então, o que, no sonho, corresponde ao campo da ficção edípica
e ao campo da alíngua. Lacan diz que o fato de que o analisante não fala senão de seus pais, é porque estes lhe
ensinaram alíngua.16

Na Abertura da Seção clínica, do ano de 1977,17 Lacan diz que a clínica psicanalítica deve consistir não
apenas em interrogar a análise, mas em interrogar os analistas para que deem conta do que sua prática tem de
aleatória, o que justifica que Freud tenha existido.18 “A clínica psicanalítica deve ajudar a relativizar a experiência
freudiana. É uma elucubração de Freud e eu colaborei nisso, não é uma razão para que fique aí”. E acrescenta que
é preciso dar-se conta de que a psicanálise não é uma ciência.
Quer dizer, põe a clínica, a prática de cada um acima das teorias, a sua, inclusive. Ele diz “eu colaborei”,
mas acrescenta, “não é uma razão para que eu fique ali”.
E, em que sentido a clínica, e especialmente a prática – dado que diz que os analistas deem conta do que
sua prática tem de aleatória –, está acima da teoria? Justamente porque a teoria fica no campo do necessário, quer
dizer, no que não cessa de se escrever. Temos, por exemplo, a afirmação: o inconsciente é estruturado como uma
linguagem. Esta afirmação, pronunciada na primeira época de Lacan, não é nada igual à da última época. Lacan
passa da linguagem estruturada à alíngua; produz-se um desprendimento.19
E isso, pelo que a clínica tem de contingente. J.-A. Miller diz que quando lia Lacan e não praticava a psicanálise, pensava que havia regras da interpretação, mas a prática o fez apartar-se dessa ideia.20 Trata-se daquilo
que não entra em nenhum armário.
Podemos, então, pensar que este Congresso abre um espaço e um tempo para interrogar o sonho no que cada
prática tem de contingente e como o sonho vem, cada vez mais, dar conta ou não de um real para cada um. No
ultimíssimo ensino de Lacan, há uma clivagem entre a obra de Freud, com seu prolongamento lacaniano, e certa
forma muito básica da prática analítica.21
Cada um que pratica a psicanálise, se é lacaniano, será alguém que terá que estar disposto às contingências.
Para isso, está a própria análise, diz Lacan neste texto;22 ali se poderá dis-sociar, quer dizer, desestruturar o inconsciente estruturado como uma linguagem.

TRÊS MOMENTOS DO SONHO EM FREUD

A tese freudiana sobre os sonhos implica que são uma realização (alucinatória) de desejos. Esta tese foi
mantida por Freud durante muito tempo e se poderia dizer que todo o texto da “Interpretação dos sonhos” está ar-
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mado para sustentar e demonstrar essa tese. Só faz falta recordar aqueles pacientes que sonhavam para demostrar
o contrário e a um Freud que não retrocedia até encontrar o desejo motor do sonho.
Pode-se isolar três tempos em Freud. Um primeiro momento onde todo sonho é uma realização de desejos
e onde o sonho se faz interpretável.
Um segundo momento, com o aparecimento de “Mais além do princípio do prazer”, onde Freud deve reconhecer o aparecimento de sonhos que não são uma realização de desejos, portanto, não são interpretáveis.
Finalmente, um terceiro momento, onde há um Freud que depõe as armas e aceita variar sua tese central
sobre os sonhos. Já não vai se tratar de exceção, mas de que o sonho tem uma falha.
Quanto à interpretação, se seguimos Lacan, não há um único sonho que não seja interpretado por Freud segundo o modo de deciframento que implica que o sonho seja verbalizado. O sonho de Ana Freud23 realiza o fato
de que “esses alimentos eram aqueles dos quais devia se privar, que lhe eram proibidos, que o sonhe articulando
essas palavras, mostra a presença direta, e direi, inclusive vivente, da linguagem”.24
O limite à interpretação dos sonhos está presente desde um começo, ao postular Freud o umbigo do sonho.
No entanto, no terceiro tempo que falamos, avança um passo mais.
Tomando J.-A. Miller, podemos dizer que a diferença entre a interpretação freudiana e lacaniana é que a
primeira é uma tradução que inventa a propósito dos sonhos, se detém no sentido sexual, enquanto a interpretação
lacaniana se dirige à não relação e ao impossível de dizer, e dá lugar ao aleatório.25
O sonho como um produto patológico produz um estranhamento temporário com o mundo exterior, como
uma “inofensiva psicose”.26 Mas, ao mesmo tempo, o coloca como uma operação útil, referindo-se à necessidade
de repouso; este assegura a continuação do dormir. Novamente nos encontramos com o uso do sonho. Freud fala
de uma “experiência alucinatória inofensiva”.27
A visão ou figurabilidade como transposição dos representantes em imagens é o mecanismo desta “alucinação inócua” e o compromisso (a transação) é o resultado que permite tramitar a moção pulsional. A partir deste
ponto, redefine sua tese central e ele mesmo se encarrega de observar que não se trata de uma exceção, mas que há
aí, uma modificação estrutural. No mais além do princípio do prazer, a exceção se referia aos sonhos traumáticos,
mais acima da dedução, neste momento em que “a fixação inconsciente a um trauma parece estar, acima de tudo,
entre esses obstáculos a função de sonhar”.28 Quer dizer, enquanto todo sujeito porta uma fixação ao trauma, o
sonho passa a ser “uma tentativa de realização”, mas com a possibilidade de ser falho, já que se poderia “tornar
ativa a pulsão aflorante da fixação traumática”.29 Pois, a função do sonho, como “todo ato psíquico de pleno
direito”, é “transmudar o episódio traumático em uma realização de desejo”.30
Podemos ordenar as coisas da seguinte maneira: há visões nos sonhos que deixam o sujeito do lado do dormir que, com Freud, podemos denominá-las “vivências alucinatórias inócuas”, mas existem outras que despertam
o sujeito e o enfrentam com o que não pôde ser tramitado, com a “pulsão aflorante da fixação traumática”.

UM SONHO DE FREUD

J.-A. Miller nos recorda que, para Lacan, o estatuto do inconsciente não é ôntico, mas ético. Diz que é completamente legítimo que alguém não espere nada de um sonho nem de seu sentido, mas que: “É preciso que haja,
na origem, um sujeito que, ao contrário, decida não ser indiferente ao fenômeno freudiano”.31
Não ser indiferente ao fenômeno freudiano, que não é o mesmo que interpretar os sonhos à maneira freudiana, quer dizer que é preciso decidir ser analisante, e analisante do próprio não querer saber nada disso. Porque,
como diz Miller, é completamente legítimo dizer: “Não há nada a fazer, não há nada a esperar de contar os sonhos
nem de tentar dar-lhes um sentido”. A posição analisante está mais além dessa legitimidade e implica num forçamento que o sonho da injeção de Irma revela.
Em todo sonho, diz Freud, há um sócio capitalista e um sócio industrial: o motor do sonho e a causa do sonho. O motor é o desejo inconsciente e a causa é o resto diurno, que é o que ficou pendente. No sonho da injeção
de Irma, esse resto é o comentário de Otto, resto impreciso, muito bem assinalado por Freud como a entonação da
voz que ficou ressoando. A ideia de Freud é que alguém sonha para continuar trabalhando; é o que Freud chama
o trabalho de sonho. Há uma relação totalmente estreita entre a função do resto e a função da causa.
Lacan assinala duas interrupções diferentes neste sonho.
Primeiro, um Freud que está tratando de que Irma abra a boca; literal, quer lhe revisar a garganta, mas, ao
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mesmo tempo, se trata de que fale. Irma resiste, Freud lhe faz abrir a boca e quando o faz, aparece uma imagem
totalmente angustiante para Freud. O que vê nessa garganta é algo que o angustia. Há algo de outra ordem: “um
espetáculo medonho... Freud, justamente antes ou logo depois, foi operado, por Fliess ou por outro dos cornetos
nasais”.32“ [...] a carne que jamais se vê, o fundo das coisas, o avesso da face, do rosto […] a carne da qual tudo
sai, até mesmo o íntimo do mistério, a carne, dado que é sofredora, informe, que sua própria forma é algo provoca
angústia [...] identificação de angústia, última revelação [...]”.33
Lacan se pergunta: por que Freud não desperta? E responde: “Porque tem coragem.”
Que quer dizer isto? Que Freud está disposto a ir mais além de seu não querer saber nada disso. Está disposto a ir até o fundo dos fundos da inscrição dessa marca no corpo. Não é por acaso que Lacan se refere à cirurgia
nasal. Há algo do corpo que se põe em jogo nesse sonho, do corpo como corpo falante e gozante, mais além do
narcisismo, mais além da imagem ou muito mais, como diz Lacan no Seminário 23, a imagem não é sem comportar afetos, 34 “… há alguma coisa de psíquico que se afeta, que reage, que não é destacado, o que é diferente
do que Joyce testemunha”.
Toda a referência que dá Lacan é que, com o que se encontra Freud nesse sonho, é com algo que não se pode
nomear, que não se pode ver, que não tem sentido, que é totalmente misterioso, indecifrável e inominável. No
retorno do imaginário e do simbólico, tudo se pode nomear, quer seja com a prevalência do imaginário ou com a
prevalência do simbólico. Há um momento do sonho onde aparece outra coisa que produz um afeto, a angústia.
Isso não pode ser tomado nem para simbolizar a imagem, nem para imaginarizar o símbolo. Há algo que freia
este devir constante, que o detém e, por isso, Lacan se pergunta por que não se desperta. Esse é o ponto do sonho
onde Lacan situa o real. Diz: “Revelação do real naquilo que tem de menos penetrável, do real sem nenhuma mediação possível, do real derradeiro, do objeto essencial que não é mais que um objeto, porém este algo diante do
que todas as palavras estacam e todas as categorias fracassam, o objeto de angústia por excelência.”35 No mesmo
lugar, temos o real, a angústia, o órgão sexual feminino e a morte. No entanto, cabe esclarecer aqui que esta visão
angustiante não deixa de ter um marco imaginário nos limites da abertura da boca.
Há uma segunda interrupção, segundo Lacan, ligada muito mais à escritura.36 Esta já não está ligada à visão
de algo atroz, mas ao limite mesmo da palavra. “E esta palavra não quer dizer nada, senão que é uma palavra”.37
Situadas as coisas desta maneira, encontramos dois limites no circuito do simbólico e do imaginário. Quando se tem o sonho (Is), encontramos interrupções ligadas ao despertar e que seria necessário verificar em cada
ocasião, de que tipo de interrupção se trata. Mas também quando se interpreta o sonho (Si), há um limite chamado
umbigo. Em ambos os casos, a estrutura do sonho – com seu despertar e seu limite – permite situar uma orientação na cura.

PARA CONCLUIR: A CURA LACANIANA

O termo uso introduz a um mais além das ficções do ser e Miller o põe a par do termo estrutura. Uso desestrutura o sistema simbólico para nos introduzir no sintagma “uso lógico do sinthoma”. Trata-se, diz Miller, de
uma pragmática superior.
O sonho, se lê fora de qualquer significação, ordenando-se a partir da letra. Essa é a heresia joyceana. Joyce
corta o alento do sonho da literatura e o reduz a sua verdade de ficção. Ao contrário, ele faz litura, lixo, da letra.
Deixa perplexo, o leitor que quer entender. O sonho, como o V de Vespe do Homem dos lobos, pode fazer surgir
uma letra que cave o lugar do gozo em sua opacidade.
J.-A. Miller, na aula de 2 de março de 2011,38 assinala que há sonhos onde se pode fazer presente um gozo
não tomado na máquina ficcional, que interdita. Onde o gozo como acontecimento de corpo se faz presente, ele
diz, “isso pode advir no sonho”.
Em certas psicoses, o sonho não chama à interpretação e pode ser uma maneira de aplacar a voz insuportável
da alucinação. Em um caso, um jovem melancólico me conta um sonho. Primeiro, esclarece que ele não sonhava
antes. “Sonhei que fazia tratamento com você e você me oferecia uma terapia alternativa e isso me dava esperança”. Este jovem, que desde muito pequeno se sente indigno frente ao Outro, pode situar, a partir do sonho, uma
“alternativa”. Quer dizer, algo da alteridade que lhe permitiria uma relação vivível com o outro. Isso adverte o
analista de seu lugar, sempre ligado a uma posição de a minúsculo, um álter ego que torna possível para ele, falar.
O sonho, como formação do inconsciente, se regula pela lógica interdição/permissão, tal como o sonho de
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Ana Freud. Aí o gozo deve ser rechaçado para ser alcançado na escala invertida da lei do desejo.
Mas, quando Lacan situa o gozo feminino como o regime do gozo como tal, já não se trata de proibição e
permissão. O gozo não pede permissão para ser experimentado; é acontecimento de corpo e opaco, por ser rebelde ao sentido, mas não à lógica, já que se trata de um real que pode ser demostrado. É uma lógica no sentido da
mostração, de um real que empuxa a ser demonstrado em ato: “[…] o que não pode formular, prossegue o último
Montaigne, o assinalei com o dedo”.39 Referência que toma Miller. O sonho, então, se monta nessa lógica e seu
uso se liga ao corpo falante.
O une bévue, l´unbewussten, pura homofonia, alegria do inconsciente. Citamos, neste ponto, J.-A. Miller:
“O une bévue reclama um significante que seria novo, não para que haja um significante suplementar, mas porque,
ao invés de estar contaminado pelo sonho, este significante novo desencadearia um despertar”.40
É a partir de seu uso e não apenas de sua interpretação, que o sonho mantém sua vigência na época. O próximo Congresso contribuirá para orientar os analistas em sua leitura do sonho na cura lacaniana.
Tradução: Maria Cristina Maia Fernandes
* Apresentado na Soirée de rêve da ECF, Paris, 28 de janeiro de 2019. Este texto foi comentado por Marie-Hélene Brousse e Èric Laurent.
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30 Ibid.,
31 Miller, J.-A., “Habeas Corpus”, Revista Lacaniana de Psicoanálisis, N° 21, Grama, Buenos Aires, octubre de 2016, pp. 35-41. También en http://

www.sectioncliniquenantes.fr/wp-content/uploads/2017/09/18-04-2-6_amp_congres_miller.pdf
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32 Lacan, J., O Seminário, Livro 2, O eu na teoría de Freud e na técnica da psicanálise. (1954-1955). Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1987. p. 197.
33 Ibid., p. 197 e 198
34 Lacan, J., O seminário, livro 23: o sinthoma. ( ). Rio de Janeiro : Jorge Zahar Editor, 2007, p. 146
35 Lacan, J., O eu na teoría de Freud e na técnica da psicanálise, op. cit, p. 209.
36 Cfr. Ibid., p. 201 e 202: “O sonho, que culminou uma primera vez, estando o ego aí, na imagen horrorífica de que falei, culmina, uma segunda vez,
no final, numa fórmula escrita, com seu aspecto Mené, Thecel, Pharsin, na muralha, para além daquilo que não podemos deixar de identificar como
sendo a fala, o rumor universal. Tal qual um oráculo, a fórmula não fornece resposta alguma ao que quer que seja.”
37 Ibíd., p. 258.
38 Miller, J.-A., Curso de la Orientación lacaniana El ser y el uno, clase del 2 de marzo de 2011, inédito.
39 Miller, J.-A., El ultimísimo Lacan, op. cit, p. 249.
40 Ibid., p. 145
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O DURO DESEJO DE DESPERTAR
Clara María Holguín - NEL-AMP

Se “o despertar é impossível”1, tal como Lacan demonstra em sua censura ao sonho da eternidade, segundo o qual
se imagina despertar, a verificação desse impasse revela um
“impossível” para a psicanálise, que lança questões, tanto
para a prática quanto para a posição do analista.
Como conceber a prática a partir desse impossível? Podemos nos inspirar nele? Quais são as consequências dessa
marca?

A desestruturação do símbolo introduzida por Lacan em
seu último ensino, elaborada nos seminários L’insu que sait
de l’une bévue e O momento de concluir, faz vacilar todos os
semblantes e conduz à consideração de uma antinomia interna na psicanálise entre perspectiva e prática.
Ao mesmo tempo em que a perspectiva é o real – enquanto
Katia Wille. Acrílico sobre tela 2018. Serie:
separado do semblante –, a prática analítica opera com o senti“quem tem medo de tamanha liberdade?”
do: “é de algum modo aquilo que poderíamos dizer como sendo
da ordem da afetação, ou seja, da ordem do semblante. Isso significa que se opera com a conexão entre um significante e outro, seja pela via da associação livre, seja pela da interpretação”2. Qual a saída diante dessa antinomia? É possível capturar um pouco de real pela via do simbólico, quando a noção
de estrutura muda radicalmente e a psicanálise chega a ser considerada uma prática do blá-blá-blá?
Na medida em que Lacan constata que nem a via do simbólico no real – o realmente simbólico – nem a via
do real no simbólico – o simbolicamente real – podem dar conta do real esvaziado de sentido – já que no primeiro caso revela-se que o simbólico é uma mentira em relação ao real e que no segundo, apesar de que se consiga
transportar um sentido ao real através da angústia e/ou através do objeto a, que não mentem, evidencia-se que não
se deixa de dar voltas –, Lacan propõe uma prática em que já não se trata do imaginário como véu que é preciso
atravessar para alcançar o real, mas da articulação entre o imaginário e o real, como nos mostra o nó, onde “se
imagina o real”. É aí que o despertar pode ser considerado um fim – apesar de ser impossível – para se opor ao
trabalho do inconsciente e tentar introduzir algo que vá além dele. E faz isso pela via do dizer.
Dizer algo tem a ver com o tempo e com o corte3. “Dizer retira ao blá-blá-blá, sua eternidade e, num instante,
introduz aquilo que se apresenta tão prontamente quanto se fala: o presente. Em outras palavras, esse dizer é um
ato que vai contra o sonho eterno do inconsciente e do blá-blá-blá”4, para introduzir o instante e o presente, os
quais nos colocam diante do encontro com o Real contingente.
O corte produz uma desconexão entre um significante e outro. Ao passo que contraria a associação livre e
a interpretação, ele é o caminho para encontrar o Um, que é o resíduo que serve como recurso no acesso ao real
e constitui o modelo do ato analítico nesse último ensino, ao passo que “se trata de elaborar um ato que não seja
débil mental e que não passaria pelo pensamento”5. É uma aspiração de Lacan, “elevar a psicanálise à dignidade
da cirurgia, elevar a debilidade psicanalítica à segurança soberana do gesto cirúrgico: cortar”6.
Essa prática que, como diz Miller, é contra a natureza, justamente na medida em que contradiz a via do
discurso supõe um Lacan realista, no sentido do real, do qual não se sabe. Para que no aproximemos dela, será
necessário articular pelo menos três pontos: primeiro, um inconsciente em que há uma escritura – bévue –; segundo, um uso diferente da palavra, que tem a ver com “aquilo que se modula na voz”7; e, terceiro, uma dimensão
do tempo associada à topologia, na qual, mais que ao tempo linear – até então considerado como via romana –,
aponta-se para um tempo do qual não se sai.
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Um tratamento marcado pela impossibilidade tem o selo do real, não cessa de não se escrever. Como colocar
em ato, então, a perspectiva da psicanálise na prática? Como se opor ao pendor dormitivo do discurso?
Segundo Miller, trata-se de inspirar ao analisando alguma impaciência – a ele que só demanda permanecer
ainda um pouco mais de tempo como [...] paciente [...] Inspirar-lhe o duro desejo de despertar, que nada tem de
natural, que é até contra a natureza e, em especial, contra a natureza da prática da psicanálise.
E acrescenta: “o desejo de despertar [...] é o desejo do analista na medida em que ele não se identifica com
o sujeito suposto saber [...] que ele ateste com sua presença o encontro com o real”8.
Inspirar um desejo de despertar não é o mesmo que despertar. Está longe de ser um ideal e um imperativo.
Isso, antes, tem como objeto, causar um desejo de saber sobre o real impossível, para que, para além da revelação,
se transforme a paixão pela verdade em paixão pelo significante: “talvez seja no nível do Um, através da identificação com o sinthome, onde o despertar poderia, por assim dizer, cessar de não se inscrever”9. A partir desse
impossível, algo pode – apesar de tudo – encontrar uma nova escritura.
Pois bem, é possível inspirar esse desejo de despertar sempre e quando o analista, como diz Miller, testemunhe do encontro com o real pela via do semblante. Isso implica que o analista não esteja identificado ao sujeito
suposto saber, onde apenas se é efeito de sentido10, e, consequentemente, também supõe, como diz Marie-Hélène
Brousse, “esvaziar todo o patológico que desencadeia a transferência relacionada ao amor, ao desejo, ao gozo”,
inclusive tirar o sentimento da vida11. Trata-se de uma posição que Lacan faz equivaler ao “já ninguém” (plus personne): “saber que estamos mais bem no lugar do representante da representação, ou seja, em um lugar vazio”12.
É a partir desse lugar, que poderemos contrariar o sonho de eternidade para introduzir o tempo real, no qual
a unidade não é mais da ordem do significante, mas da imagem, que aparece como real13. “Recorremos ao imaginário – o corpo, o tecido – para nos fazer, uma ideia do real”14. O tempo se transforma em matéria, é um tecido a
ser cortado, manipulado, deformado.
Na contramão das técnicas aprendidas por J para despertar – que permitem com que ele interrompa o sonho
de angústia até encontrar um modo de se empoderar diante da raiva [enojo] do Outro e, assim, de fugir vez e outra
do real –, o analista busca cortar a debilidade, reduzindo a sessão a um instante e evitando o pendor dormitivo em
que o sujeito continua dormindo. Sem se identificar ao inconsciente, que culminaria em um querer interpretar, ele
escande o encontro – suspendendo o momento de concluir e o tempo de compreender – a partir de um equívoco
(en-ojo [“no olho”]), para dar lugar ao encontro com o real, no qual o sujeito, sob transferência, permanece localizado no lugar de objeto-causa para o Outro. A sessão analítica pode se reduzir à escansão. “E, parece-me – diz
Miller – que isso se justifica quando ela designa como término, o despertar: não que cesse o sintoma que, por sua
vez, não cessa de se escrever, mas que emerja o real que não cessa de não se escrever”15. E ainda acrescenta que
“uma sessão de psicanálise que se respeite, qualquer que seja sua duração, tem por função, escandir o encontro
sempre faltoso com o real, aquele que se passa entre sonho e despertar”16.
Tradução: Diego Cervelin
Notas:
1 Miller, J.-A. El ultimísimo Lacan. Buenos Aries: Paidós, 2013, p. 184.
2 Idem, p. 56.
3 Ibidem, p. 262.
4 Doretzky, C. Sueños y despertares. Buenos Aires: Grama, 2109, p. 117.
5 Miller, J.-A. El ultimísimo Lacan. Op. cit. p. 195.
6 Idem, p. 195.
7 Ibidem, p. 169.
8 Idem, p. 105.
9 Miller, J.-A. El ultimísimo Lacan. Op. cit. p. 145.
10 Miller, J.-A. “Despertar”. Op cit. p. 105.
11 Broussse, M.-H. “Vaciar la madre”. Bitácora lacaniana, n° extraordinario ¿Qué madres-h-oy. Buenos Aires: Grama, abril 2019, pp.
20-21.
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12 Laurent, É. “El Uno solo”, Freudiana, Revista psicoanalítica, nº 83. Barcelona: Comunidad de Cataluña/ELP, abril-julio 2018, p. 84.
13 Miller, J.-A., El ultimísimo Lacan. Op, cit, p. 258.
14 Idem, p. 256.
15 Miller, J.-A., “Despertar”. Op cit. p. 104.
16 Idem, p. 105.
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O SONHO E SEU DESPERTAR, AINDA…

Falar do sonho, sua interpretação e seu uso na cura lacaniana
convida-nos, como praticantes da
psicanálise, a sustentar sua vigência
e função sob transferência, no nível
de cada uma das curas que dirigimos e poder extrair daí, as consequências pertinentes.
Ponto de partida que leva a
bordear a pergunta sobre como operar analiticamente, no um por um,
no caso a caso, desde o início até o
fim de uma análise, pois, colocar a
prática pela via do sonho é um modo
de fazer, se opondo à época atual1 e,
assim, então, nos desmarcarmos de
Adolfo Ruiz Londoño. “Resto”. Fotografia. NEL-AMP
outro tipo de intervenção.
Algumas delas, que também operam pela palavra, servem-se dos sonhos, mas centrando seu trabalho principalmente em aspectos claramente sugestivos, apontando a uma resolução sem resto e sem implicação, pois, o que se desconhece é que “um sonho, isso não introduz a nenhuma experiência insondável, a nenhuma mística, isso se lê do que
dele se diz”.2 E é assim que bem dizer e saber ler serão peças fundamentais no dispositivo analítico, já que o modo de
dizer, que sempre implica um modo de gozar, estará presente de entrada na marca singular que as palavras implicadas
no relato do sonho que se dirige ao Outro da transferência suportam.
Sabemos que aquilo que a demanda veicula está sempre de mãos dadas com a busca de um sentido, de um
deciframento que seja capaz de dar seu justo lugar a essa experiência que surge na vida do sonhador, pois, seja pelo
insuportável de sua irrupção desconcertante e repetitiva (como no caso dos pesadelos) ou por sua aparição excepcional
(para aquele sonho que já deixou uma marca indelével, impossível de esquecer), poderíamos dizer que “isso” convoca
a dar uma resposta bem precisa por parte do analista.
Retomando a questão da época em que exercemos nossa prática, resulta inevitável escutar a pregnância, não só
da ampla gama de psicoterapias que alojam essas demandas, mas também de outros discursos bem estabelecidos que
tendem a diluir a dimensão do sonhador sob a denominada Clínica dos transtornos, que apontam para a supressão de
qualquer índice subjetivo que vá além da evidência.
Assim, o sonho, tomado apenas pelo viés de um processo fisiológico, é estudado e investigado por um aparato
cada vez mais vasto, que pretende avaliar objetiva e exaustivamente, suas perturbações, pois sua resolução imediata é
de vital importância para a denominada saúde integral do ser humano.
Nessa perspectiva, por exemplo, a abordagem do pesadelo, concebido apenas como um “sonho perturbador”,
que geralmente é acompanhado de angústia e ansiedade, propõe-se a ser detalhadamente calibrada mediante o estudo e
registro das ondas cerebrais e de outros indicadores do comportamento de quem o padece, para encontrar, finalmente,
aquilo que o causa.
Desse modo, se
[…] a imagen do corpo mascara o real do gozo, esta imagen é o que as neurociências tratam de capturar através da imageria cerebral. O paradoxo é que não é do corpo, senão do
mental, do Eu como imagem ideal de si mesmo. É um desconhecimento das propriedades
do corpo do ser falante. As neurociências prolongam esta vontade de desconhecimento
com um arsenal técnico inigualável. Neste sentido, podemos dizer que o cérebro desconhece a pulsão – no sentido em que a pulsão faz furo na cognição. 3
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Nesse contexto, com a correspondente prescrição de medicamentos ou a recomendação de diversas técnicas
de manejo da ansiedade frente ao perturbador de um sonho diante de um índice do real, descarta-se de entrada a
dimensão do gozo e de um corpo que sonha… Com a oferta de uma terapêutica que pretende ser capaz de suprimir o mal-estar, o desconcerto e a angústia que afetam o parlêtre e seu singular despertar, propõem-se respostas
ilusórias que não fazem mais que reforçar o desejo de dormir, velando a satisfação em jogo.
Nessa via,
Pensa-se que a ciência concorda com o real e que o sujeito também está apto para concordar com seu corpo e com seu mundo como faria com o real. O ideal da saúde mental
traduz o imenso esforço que hoje se faz para levar a cabo o que chamarei uma ‘retificação
subjetiva de massas’ destinada a harmonizar o homem com o mundo contemporâneo,
dedicada, em suma, a combater e a reduzir o que Freud nomeou, de maneira inesquecível,
como o mal-estar na cultura. 4

permite articular de maneira nova o desejo e o que lhe é incompatível, o gozo. O sonho se
torna uma nova introdução à oposição desejo-gozo. O gozo, nesse sentido, não é realização de desejo. É o que não se pode articular nos caminhos do desejo. Desse modo, tudo o
que é franqueamento, alteração, perda da homeostase do princípio do prazer que garante
a vida, é despertar.7
Considerar a questão do oposto a partir dessa dupla perspectiva implica, a princípio, em resgatar a originalidade da descoberta freudiana que ainda nos convoca a ler os avatares do inconsciente e de suas manifestações no
âmbito da transferência, enquanto via oposta a toda tentativa de suprimir a dignidade do parlêtre.
Por outro lado, poder ir além da face sugestiva e adormecedora do inconsciente, passar do deciframento e
do sentido dos sonhos, implicará contemplar a pergunta por sua interpretação e seu uso na cura lacaniana, dando
lugar ao que faz marca nesse corpo falante e que contempla a opacidade do real.
Tradução: Ruskaya Maia

Notas:
1 Baudini, S., Naparstek, F., “Apresentação do XII Congresso da AMP”, https://congresoamp2020.com/es/articulos.php?sec=el-congreso&file=el-congreso/presentacion.html
2 Lacan, J., O Seminário, Livro 20, Mais Ainda. (1972-1973), Jorge Zahar, Rio de Janeiro, 1985, p.129.
3Vanderveken, Y., “Pipol 9, O argumento”, https://www.pipol9.eu/argumento-pipol9/?lang=es
4 Miller, J.-A., “Hablar con el cuerpo”, Revista Consecuencias #17, Julho 2016 http://www.revconsecuencias.com.ar/ediciones/017/default.php
5 Miller, J.-A., “A salvação pelos dejetos”, http://elpsicoanalisis.elp.org.es/numero-16/la-salvacion-por-los-desechos/
6 Laurent, É., “El despertar de un sueño o el esp de un sue”, https://congresoamp2020.com/es/articulos.php?sec=el-tema&sub=textos-de-orientacion&file=el-tema/textos-de-orientacion/19-09-11_el-despertar-del-sueno-o-el-esp-de-un-sue.html
7 Idem.
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É sob essas coordenadas atuais que se trata de fazer o oposto à época, para o que, certamente, é fundamental
alojar esses dejetos do mental que são o sonho, o lapso, o ato falho e mais além, o sintoma, pois, ao levá-los a
sério, e prestar atenção neles, o sujeito tem a oportunidade de alcançar sua salvação.5
Mas, além disso, não podemos deixar de considerar “um reverso da abordagem freudiana do sonho que se
inscreve no horizonte do “Outro Lacan” que Jacques-Alain Miller esclareceu desde o fim dos anos setenta”.6
Isso implica que já não partimos da oposição freudiana entre sonho e despertar, senão que ambos os conceitos nos põem a trabalhar desde outra perspectiva, pois, tal como Lacan estabelece no Seminário Mais, Ainda, o
sonho é um instrumento do despertar, que
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O INSENSATO DO SONHO

Aconteceu este ano, uma
mostra muito atrativa e convocadora no MALBA (Museu de Arte
Latinoamericana de Buenos Aires), do artista plástico Leandro
Erlich.
Poucas vezes um artista
pôde atravessar o interesse da diversidade de gerações: adultos,
jovens e crianças faziam longas
filas de espera para entrar. Ninguém deixava de lado seu interesse em aceder a essa magia.
O traço que o caracteriza em
suas mostras é o de saber produzir um efeito de despertar, muito
característico em sua obra. Vale-se, para isso, de estudos óticos,
matemáticos e de perspectivas geométricas. Todos introduzem um
elemento discordante que surpre“Espelho” Img.free.
ende o espectador.
Poderia se considerar um trompe l’oeil, mas é muito mais que isso.
É um efeito de ilusão de ótica em objetos ou situações de uso cotidiano, que apontam para o insensato.
Nada é o que parece.
Obriga o olho que olha a ver além daquilo que se dá a ver.
Emblemáticos dessa obra são os jogos de espelhos e vazios postos em série.
Em consequência, quem passa, se depara com espelhos que refletem a própria imagem e com outros em que
está um vazio.
O oco marcado surpreende quem se olha nos espelhos, já que ali onde se espera encontrar com sua imagem
refletida, se apresenta subitamente um estranho, a quem, por sua vez, se encontra de visita do outro lado do marco
vazio que simulava ser espelho. Ambos os olhares encontram-se com o estranho inesperado em seu passeio.
A surpresa do encontro com esse reverso do espelho é muito divertida.
O efeito é de sobressalto, de despertar. Entre o júbilo e um efeito um pouco sinistro.

O QUE DO SONHO DESPERTA

Uma morte próxima confronta um sujeito com a dor da perda, mas fundamentalmente com o que essa morte
indica do sujeito: o caráter aditivo de uma prática solitária, na qual a pulsão se desata, não afetando tanto o laço
social nem o espaço familiar.
Tenta dominá-la, ao modo freudiano, mas torna-se uma tarefa impossível que é interpretada pelo sujeito
como impotência.
Muito emocionado, relata seu sonho: estou parado em frente à cama. Vejo caminhando sobre a mesma, uma
pequena aranha; à medida que me aproximo e penso o que fazer com ela, a aranha fica cada vez maior. Quando
chego a agarrá-la, a aranha está enorme e me pica um dedo. A mão começa a escurecer e disolver-se. Desperta
angustiado e agitado.
“Não sei como parar!
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Se continuo assim, vou terminar como meu amigo, morto.
Não posso parar”.
O analista somente dirá (invocando um dito conhecido): Isso… Que bicho te picou!
O pesadelo e o corte abrem uma via pela qual, assentado sobre o inconsciente transferencial, o sujeito cede
a consentir a dimensão da perda, abrindo algum caminho para o inconsciente real.
Que bicho te picou! permite tirar o sujeito de seu discurso moral e culpado para consentir ao analítico, no
qual a implicação e a responsabilidade do sujeito tomam a dianteira em relação ao programa de gozo.
Como no jogo de espelhos, o sujeito já não se encontra especularizado na imagen de seu amigo, mas a aranha e a consequência da picada o alentam na dimensão de um desejo de saber.
O relato vazio e anedótico dá lugar a que, na proposição ‘Que bicho te picou!’, se vá marcando a pergunta
sobre seu gozo.
Sustentado na transferência, o inconsciente se pôs em marcha e consente à interpretação, localizando que
seguir a brincadeira com a pulsão não é divertido. Sua vida está em jogo.
Agora o marco vazio reflete um gozo sem Outro e ilumina sua vertente opaca.
Poderíamos dizer que o pesadelo e a interpretação não só movem o programa de gozo, como também permitem passar do decifrado ao cifrado do inconsciente. A uma contabilidade de gozo.
Quantas picadas mais terá a chance de contar, se não se intervem sobre o circuito pusional?
O analista fica à espera do dizer do analisante para localizar que não apenas no sonho está a aranha, mas
também… uma cama.
Em Rebus#07, Éric Laurent e M.-H. Brousse apontam o que se acrescenta de novo à interpretação, o fato de
considerar o inconsciente real.1
Laurent localiza a presença de gozo no que não pode se articular nos caminhos do desejo. “Tudo o que é
franqueamento, alteração, perda de homeostase, é despertar. Um fora de sentido no sonho.”
Ou como entendo o colocado por M.-H. Brousse: sonho e interpretação são equivalentes.
1) O sonho é interpretável (deciframento)
2) O sonho interpreta: é seu lado de umbigo.
Interpreta o traumatismo inaugural.

ATUALIDADE DO USO DOS SONHOS

Não há dúvida de que o sonho segue sendo uma via régia para o inconsciente e que ainda hoje continua
dando o que falar aos analisantes.
O inconsciente e a interpretação lacaniana, na medida em que apontam ao gozo, ao objeto e à pulsão, dão
acesso a esse outro lado do desejo.
Já não se trata da harmonia especular do desejo, senão, antes, da surpresa do que de real se intromete na
homesotase do sonhar desperto.
Sonhar desperto o sonho do fantasma se diferencia do despertar do gozo no dormir.
Aí, uma pitada de real aparece.
Tradução: Ruskaya Maia
Nota:
1 Cfr. Rebus, El news de Congreso, #07, https://vo.mydplr.com/5b7595dbc203dc144234799431543c63-2bdbe47adee2b6d19b0741456b6d6b97
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A AMBIGUIDADE DO DESPERTAR

Vamos examinar um dos sonhos
inaugurais da psicanálise, o sonho com
o filho morto e queimando, apresentado por Freud no último capítulo de A
interpretação de sonhos1. Trata-se de
um sonho comentado por Lacan no Seminário, Livro 11, Os quatro conceitos
fundamentais da psicanálise, e de onde
podemos retirar elementos cruciais sobre alguns pontos, em especial a angústia e o despertar.
Tem-se ali um sonho de angústia,
onde um pai, após permanecer ao lado
do leito do filho moribundo por dias e
noites seguidos, com a morte desse e
exausto, passa para o cômodo contíguo
a fim de descansar um pouco. Não sem
antes contratar um velhote para velar o
cadáver e orar pela alma da criança.
Horas depois o pai acorda, ao sonhar com o filho, de pé ao lado da cama
em que dormia, a sussurrar-lhe: “Pai,
não vês que estou queimando?2”. O pai
acorda, vê um clarão brilhante no quarto ao lado, e descobre que o velho vigia
contratado tinha dormido e que as roupas e um braço do filho tinham queimado porque uma vela tinha caído sobre o
leito em que jazia.
A interpretação inicial de Freud
será a de que, ao sonhar com o filho ao
seu lado, o desejo de que a vida do filho se prolongasse teria se havia manifestado, mas, considerando o incêndio
Renato Pera. Artista Multimídia. “Sem título” São Paulo. Brasil. 2019
de seu corpo, apresentaria algo de uma
obscura ambiguidade do pai em relação ao filho.
Vamos a algumas indicações do comentário de Lacan. Poderemos constatar que ele acrescenta vários elementos.
De imediato Lacan se referirá a esse sonho como um sonho de angústia, que apontará para algo vindo de um
“além”. Um além da cadeia de representações possíveis àquele sujeito. A questão da falta na cadeia significante
será, nesse momento de seu ensino, objeto de grande atenção de Lacan. Outro significante enfatizado então por
Lacan será “mistério”. Um misterioso além evocado por tal sonho e que Lacan tratará de esclarecer, para então
nos apresentar uma frase crucial:
“Do que é que ele queima? – do peso dos pecados do pai, que carrega o fantasma no mito
de Hamlet com que Freud duplicou o mito de Édipo. O pai, o Nome-do-Pai, é aquilo que
sustenta a estrutura do desejo com a lei – mas a herança do pai é aquilo que nos designa
Kierkegaard, é seu pecado”3.
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Kierkegaard, em O conceito de angústia, chamará de “pecado hereditário”4, aquele pecado que se transmite
desde sempre, mas mantendo também sua atualidade. Se ele se aproxima do pecado original, dele também se
distinguirá, pois, em sua atualidade se situará fora do campo de qualquer saber, seja ele a filosofia, a história ou
mesmo a teologia. Será daí e por isso que ele se aproximará de um insondável sempre atual, e se equivalerá, para
tal autor, à angústia. Lacan então, ao indicar esse além da cadeia significante, apontará o ponto de sua falha, ali
onde no sonho que examinamos, uma tocha ardente provocará um incêndio. E ponto de falha que, no sonho em
questão, atualizará o pecado do pai. Toda uma leitura lacaniana da repetição já se apresenta aqui.
Já em O seminário, livro 6, O desejo e sua interpretação, Lacan, em seu célebre comentário de Hamlet, nos
dirá que ele, Hamlet,

Ao aproximar o sonho do filho morto do mito de Hamlet, Lacan falará de uma “topologia freudiana”6.
Os “lugares” de tal topologia serão: falha estrutural da cadeia simbólica, pecado do pai e voz do além, seja em
Hamlet seja no sonho citado. Ou, o simbólico, que se apresentará enquanto falha, o real na voz do filho (mas
também na do pai de Hamlet), e o imaginário que, sem sustentar-se no simbólico, no sonho, aparecerá como a
tocha ardente. O que diferenciará um do outro aqui é que o sonho do filho morto é sonhado pelo pai. Será a partir
dali, onde ele mesmo não encontrou uma sustentação na cadeia significante, que a angústia se manifestará, na voz
imajada (imagée), como dirá Lacan, da tocha ardente.
É, portanto, a dimensão do objeto a, em sua modalidade mais de gozar, como presença e excesso que angustia, que se manifestará aqui. Tal voz, dirá Lacan, “ela própria uma tocha – ela sozinha põe fogo onde cai”, [...]
“nesse mundo inteiramente sonolento”7.
Portanto, a herança do pai, esse ponto de falta estrutural no Outro S(A/), será aqui correlativa a uma presença, indicada ali por Lacan como constitutiva e fundamental. “Aí está”, dirá Lacan, “o que para nós explica ao
mesmo tempo a ambiguidade da função do despertar [...], pois o que nos desperta é a outra realidade escondida
por trás da falta do que tem lugar de representação – é a Trieb, diz Freud”8
Notas:
1 Freud, S., A interpretação dos sonhos, vol. 5, Imago Editora, Rio de Janeiro, 1972, p. 543.
2 Lacan, J., O seminário, livro 11, Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise, Zahar Editores, Rio de Janeiro, 1979, p. 37.
3 Ibid., p. 38.
4 Kierkegaard, S., O conceito de Angústia, Editora Vozes, Petrópolis, Ed. Digital. Caput 1.
5 Lacan, J., O seminário, livro 6, O desejo e sua interpretação, Zahar, Rio de Janeiro, 2016, p. 269.
6 Lacan, J., O seminário, Livro 11, op. cit., p. 38.
7 Ibid., p. 61.
8 Idem.
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“tem de encontrar o lugar ocupado pelo que seu pai lhe disse. E o que seu pai lhe disse
enquanto fantasma é que ele foi surpreendido na flor de seus pecados. Trata-se para o
filho, de encontrar o lugar ocupado pelo pecado do Outro, pecado não pago pelo Outro”5.
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SONHO E DESPERTAR:
FRONTEIRA OU VIZINHANÇA?

O tema para pensar é a relação entre sonho e despertar,
uma relação que nem sempre é a
mesma. Por um lado, indica uma
oposição, quando Lacan sustenta
que nos despertamos de um sonho para logo continuar dormindo, despertamo-nos para voltar a
uma realidade na qual seguimos
sonhando.1
Desde esta perspectiva, sonhar se opõe a despertar. O sonhar
está mais ligado ao acalento do
simbólico e seus sentidos, quer dizer, o inconsciente intérprete que,
com seu ciframento, já realiza
uma interpretação selvagem; ao
contrário, o despertar está mais
ligado ao real que não engana,
umbigo do sonho impossível de
Graciela Allende. “Borda”. Fotografia. EOL AMP.
interpretar. No fundo, estamos falando da conhecida oposição entre inconsciente transferencial e inconsciente real.
A pergunta que podemos formular é se esta oposição é excludente ou se, em algum ponto, pode haver uma
conjunção. O tema, tal como se defende no argumento do Congresso, pode sugerir esta segunda opção: “O sonho
e seu despertar”... nos dá a ideia de que, do mesmo sonho, surge um despertar. Seguindo esta orientação, então,
necessariamente, não haveria fronteira entre sonho e despertar, mas sim, vizinhança; poderíamos pensar numa
espécie de litoral entre o sonho e o despertar.
J.-A. Miller, ao comentar o testemunho de Bernardino Horne, relaciona o despertar com a noção de relâmpago.2
Heráclito é quem introduz a noção de relâmpago, mais precisamente no fragmento 64: “Mas o relâmpago
governa a totalidade do mundo”. Segundo os filósofos, esta frase expressa uma relação de muitas coisas com o
Um do relâmpago, no que a descarga do relâmpago resplandece o muito de “todos”3, e propõem o relâmpago em
sua momentaneidade e não como permanência, no simples resplendor que ilumina.
Então, é muito pertinente a relação que estabelece J.-A.Miller entre o relâmpago e o despertar, justamente
porque a perspectiva do saber fazer ali com o sintoma indica a ideia de um despertar parcial, na medida em que
não se pode estar no real de maneira permanente. A pulsão de morte sozinha nos mata, mas, ao ser parcial, combina-se com outra coisa; a partir daí, podemos pensar sonho e despertar em conjunção.
Miller também fala de dois despertares: o primeiro, que segue o modelo do pesadelo, no qual, sem dúvida,
voltamos a dormir na vigília para recuperar a homeostase; porém, há um segundo despertar4 que está mais ligado
a este despertar parcial.
Como dizíamos antes, sonho e despertar podem se opor através da repressão ou a negação – isso em geral
ocorre no início de uma neurose -, mas a ideia é que em uma análise, sonho e despertar possam se misturar e
que, assim, o analisante possa encontrar a coragem, como Freud que avança no sonho da injeção de Irma 5 para o
litoral do despertar, sempre parcial por suposto.
Assim, como o despertar é importante, também é importante o dormir. Lembrem do que acontecia aos Buen-
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día na monumental obra de García Márquez, “Cem anos de Solidão”: diante do malefício de não poder dormir e
ficarem sempre despertos, pouco a pouco iam perdendo a memória; de alguma maneira, os poetas nos iluminam
o caminho, e o sonho, entre outras coisas, também é guardião da memória, lembra-nos o que queremos esquecer.
Então, o dormir sonhador do inconsciente transferencial não é uma etapa da análise e a etapa ulterior, o
despertar, inconsciente real, etapas puras e separadas uma da outra na evolução de uma análise; ao contrário,
nossa hipótese é que ambas, tanto o sonho do inconsciente transferencial quanto o despertar do inconsciente real
coexistem na análise desde o início até o final e uma se sobrepõe sobre a outra, indistintamente, de acordo com
cada momento.
Seguindo nosso percurso, me pergunto pelo uso do sonho, que não é o decifrado do sentido na interpretação
do analista. É outro tipo de intervenção do analista que tenta destacar justamente o despertar e que aponta à ruptura na narrativa do sonho, extraindo justamente essa peça solta que detém a fuga do sentido decifrado, indicando
um modo de gozo singular do sonhador. O analista, portanto, faz um uso do sonho diferente do decifrado, se serve
de fragmento, “faz alavanca” a favor do despertar.
Ao uso do sonho, também podemos agregar os sonhos conclusivos que encontramos em muitos testemunhos de AE, que indicam que o final de análise chegou. Estes sonhos conclusivos poderiam, quem sabe, indicar
um enlaçamento entre o inconsciente que cifra e o inconsciente que desperta, de maneira que o inconsciente que
cifra indicando o final de uma análise, também está dando a entender o final da fuga de sentido. Estabeleço aqui
uma diferença entre o inconsciente que cifra e o analista que decifra.
Talvez este modo novo de cifrar do inconsciente, sem a fuga de sentido ao final de uma análise, seja um
mútuo pertencimento ou uma nova aliança entre sonho e despertar.
Este texto, como tantos outros, faz parte do grande trabalho coletivo que estamos fazendo, construindo hipóteses que poderemos verificar no próximo Congresso de 2020 em Buenos Aires.

31

Tradução: Maria Cristina Vignoli
Notas:

1 Lacan,J., O Seminário, Livro 11, Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1988, p.60
2 Miller, J.-A., El Outro que no existe y sus comités de ética, Paidós, Buenos Aires, 2005, p.209.
3 Heidegger,M.; Fink,E., Heráclito. Ariel filosofia, Barcelona, 1986, p.9
4 Miller, J.-A., Piezas Sueltas, Paidós, Buenos Aires, 2013, p. 141.
5 Lacan, J., O Seminário, Livro 2, O Eu na teoria de Freud e na técnica psicanalítica. Jorge Zahar Editor, 1987 , p.205.
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DE SONHOS E DESPERTARES

Gosto muitos dos sonhos, talvez porque encontro neles, um ponto indomável que pode se esconder
do outro. É como se algo da intimidade mais íntima estivesse fora do
alcance. Inclusive do alcance de si
mesmo.
São os sonhos que nos outorgam múltiplas possibilidades de ser
um e vários ao mesmo tempo, e não
ter a obrigação de ficar em qualquer lugar e em nenhum lugar. Isso
é algo que se pode constatar no livro Alice nos País das Maravilhas,
de Lewis Carroll, completamente
onírico, o que há pouco escutei de
Silvia Hopenhayn, escritora argentina, que é um livro-antídoto contra
a angústia. Bela maneira, também,
de definir um sonho: antídoto contra a angústia.
Ela comparou o buraco/cova
sem fim onde cai Alice, enquanto
vai sonhando e se transformando,
com o buraco/cova de Montesinos,
lugar onde Dom Quixote foi se refugiar, descendo com uma corda
para viver “um dos encantamentos
mais belos da história universal”.
Ali, teria um belo sonho com a visão da pradaria, castelos de paredes
transparentes e Montesinos em pessoa, quem o vai guiando e lhe fala
do mago Merlin. Ao sair dali, conta
Adolfo Ruiz Londoño. “Umbral”. Fotografía. NEL-AMP
a Sancho. Por isso, essa escritora
diz que talvez dessa cova, onde ambos sonham, onde são possíveis essas várias e variadas possibilidades de ser
um e muitos ao mesmo tempo, evitem o despertar a todo custo, ali onde alguém se encontra... com o que é. Ou
com o que crê ser.
Para essa ocasião, eu gostaria de partir de uma citação preciosa:
Lacan definia a realidade como o fantasma, exceto pelos cinco sentidos. Sonhar com os
olhos abertos adquire assim todo seu sentido: define a posição do sujeito na realidade, é
a continuação do sonho por outros meios, de sorte tal que aqui a temática do despertar
sobe um andar: o despertar cotidiano só se apresenta como a continuação do sonho pelos
meios da realidade. O despertar psicanalítico é outra coisa, já que é o despertar do despertar. Isso é fundamental. É um despertar pelo lado do desejo e da satisfação e não pelo
lado do horror.1

FEDERAÇÃO AMERICANA
DE PSICANÁLISE DE
ORIENTAÇÃO LACANIANA

Publicação FAPOL

32

Marina Recalde - EOL-AMP

VOLUME 8 - NOVEMBRO 2019

LacanXXI

Temos, então, dois estatutos do despertar: o despertar do horror, podemos dizer, o despertar que sucede o
pesadelo; e o despertar analítico, que permite um franqueamento tão vivo quanto necessário.
Tomando essa perspectiva, o pesadelo também é um sonho, e obedece “até certo ponto, às leis da produção
onírica, mas, a partir desse ponto, os mecanismos do sonho que são, segundo Freud, determinados pelo desejo, se
congelam em um impasse de angústia, frente ao qual só resta despertar.”2 Quer dizer, o desejo deixa de proteger
o sonhador e aparece o gozo em toda sua crueza.
Mas também temos outros despertares do sonho, não necessariamente de angústia, mas, muitas vezes, frente
a um excesso de prazer, ou despertares justamente ali quando um enigma iria se resolver, ou justo quando uma
fórmula iria se revelar... enfim, diferentes apresentações do real frente ao qual, o sujeito também desperta, desprotegido dos mecanismos do sonho. Podemos dizer que desperta frente a esse impasse, insuportável por outros
motivos.
Nos testemunhos dos Analistas da Escola, sempre aparece algum sonho. Às vezes muitos, outras vezes
poucos, ou quase nada. Mas são elevados a um lugar paradigmático. Esse sonho foi lido e usado de um modo
determinado. Outros passam sem pena nem glória. Mas, se consequências são extraídas, é porque tiveram algum
uso, alguma interpretação, que os diferenciou dos outros. Às vezes foram sonhos de uma enorme exibição. Quase
cinematográficos. Às vezes, sonhos breves, em aparência, menores. Às vezes, sonhos repetidos. Mas, por alguma
razão, tiveram um enorme valor que os diferenciou dos outros sonhos. E o sonhador crê neles, como no sintoma.
Aqui algo se constata: esses sonhos do final o permitem. Sonhos do final, sim. Mas isso não quer dizer que
esses sonhos e essas leituras não se produzam ao longo da análise, no árduo caminho que leva - quando isso sucede - a concluir.
Momentos fugazes de despertar para continuar dormindo, mas sabendo que esses despertares existiram. Se
o sujeito despertar, já não é possível retroceder. Ainda que a neurose, sempre a serviço do desejo de dormir, tente
fazer o sujeito entrar na sonolência que o Édipo acarreta. A neurose adormece.
O sonho é, em todo caso, uma formação do inconsciente que também permite tramitar, ou ao menos tenta,
o que fazer com esse ponto de indizível, ao qual nenhuma palavra alcança nomear.
Nova cara do sonho; já não aquela que está a serviço do dormir, isto é, a que segue chamando a um S2 para
tentar encontrar um outro significante que nomearia o inominável, mas aquela cara que implica um certo despertar e com a qual o sujeito deverá se virar para não tornar a dormir.
É certo que o despertar total e contínuo é impossível. No entanto, essas faíscas fugazes de despertar, quando
se alcançam, possibilitam o acesso a esses instantes onde nos livramos dos efeitos de sentido, esses nos quais
(inclusive tendo concluído uma análise), continuamos às vezes dormindo, enredados na debilidade mental do
sentido que inevitavelmente nos pega.
Tradução: Gustavo Ramos
Notas:

1 Miller, J.-A., “Despertar”, em Matemas 1, Manantial, Buenos Aires, 1987, p. 120.
2 Barros, Romildo do Rego, “O pesadelo, entre sonho e angústia”, Opção Lacaniana N° 11, EBP, 1994.
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O SONHO: UM DESPERTAR POSSÍVEL
Andrea B. Perazzo - EOL-AMP

Estamos a menos de oito
meses do acontecimento tão esperado por toda a AMP. Na semana
de 13 a 17 de abril de 2020, no
Hotel Hilton de Porto Madero da
cidade de Buenos Aires, terá lugar nosso XII Congresso da Associação Mundial de Psicanálise,
sob a direção de Silvia Baudini e
Fabián Naparstek, acompanhados
por uma Comissão Organizadora,
que trabalha incessantemente e da
qual tenho o prazer de fazer parte.
Um Congresso é um Acontecimento, clínico, político e
epistêmico, que se realiza a cada
dois anos, entre a Europa e a
América, reunindo os membros
das sete Escolas da AMP, em
torno de um tema a trabalhar.
Gabriela Melluso. “Sem título”. Fotografia. Psicanalista. Argentina
Desta vez, O sonho. Sua interpretação e seu uso no tratamento lacaniano, tema que despertou e foi recebido com muito entusiasmo, já que nos diz respeito
como analisantes, sonhamos e queremos contar os sonhos, e como analistas, ao estar presente em nossa prática diária.
O leit motiv neste Congresso é “expor nossa prática a céu aberto”. Que lugar damos ao sonho, ao seu uso? O que
nos ensina cada caso? O ato do analista e o controle implicado ali, não faltarão nas apresentações.
Congresso, com uma particularidade, gesta-se em um novo momento, no contexto o qual Jacques-Alain
Miller (2017) denominou Campo freudiano Ano Zero. “Tudo recomeça, sem ser destruído, para ser levado a um
nível superior”. Angelina Harari sublinhava na primeira noite preparatória, Noite do Argumento; que “o tema do
Congresso implica um retorno a Freud, às origens da Psicanálise, para nos orientarmos melhor, a partir da Orientação Lacaniana”.
Para introduzi-los no tema, como ponto de partida, recomendo-lhes visitar a página web do Congresso https://congresoamp2020.com. Uma vez ali, podem mergulhar na leitura do precioso e trabalhado Argumento, junto
aos Textos de Orientação, a aula de Jacques-Alain Miller de 11 de maio de 2011 e os textos das leituras singulares
do Argumento que apresentaram na Primeira Noite preparatória do Congresso, Angelina Harari, Presidente da
AMP, Jesus Santiago, Secretário AMP, Ram Mandil, Silvia Salman e Manuel Zlotnik. Vocês podem continuar
pelos trabalhados Papers e não deixarem de incursionar nas novidades das seções de Lecturas, Oniria, Vigilia,
que sem dúvida os manterão despertos e no tema.

VOZES, FAÍSCAS DE DESPERTAR

Da leitura do Argumento e da primeira Noite Preparatória, permaneceram ressonâncias de algumas vozes
que produziram interrogantes “faíscas de despertar”, sobre as quais, decidi não ser indiferente. Colocar a trabalho
o que não se sabe e quando se acompanha de entusiasmo, o que não se reduz somente a ter vontade e, sim, ao afeto adequado para um bom acesso ao saber. Disso, surge um Cartel, que resulta num bom encontro que vivifica a
experiência de Escola. Nesta oportunidade, desejo de saber e transferência de trabalho se enodaram em um cartel
interEscolas, com membros de diferentes países.
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ALGUMAS DAS RESSONÂNCIAS

Na epígrafe do Argumento, encontramos que os sonhos de Freud estão inspirados no desejo de dormir e os
sonhos de Lacan, no desejo de despertar1, que diferencia a prática lacaniana da freudiana?
A última tese de Lacan sobre o despertar refere que só despertarmos para seguir sonhando, não há despertar
absoluto. Que para nossa prática? Como fazer do sonho um instrumento de despertar?
O uso do sonho em um tratamento que começa, em um que dura e outro que se conclui é o mesmo, ou se
altera desde o lugar de onde se lê?
Diferenciar os sonhos de deciframento que chamam o Outro, dos sonhos conclusivos, que escrevem o modo
próprio de concluir a análise, uma a uma, nos leva ao binário Inconsciente transferencial e Inconsciente real, adquirindo um lugar central, os testemunhos dos AE. Quanto aos sonhos conclusivos, seriam sonhos que despertam?
Umbigo do sonho, limite à interpretação e despertar com as interrupções, eixo fundamental para trabalhar
sonho e Inconsciente real.
O uso que fazemos do sonho na prática, dependerá da hipótese que tenhamos do Inconsciente. Não é a mesma coisa se consideramos o Inconsciente do lado do significante, como ancoragem em outro significante, ponto
de basta ou, por outro lado, se tomamos o Inconsciente em sua materialidade, como depósito de S1 soltos, enxame
de S1, em seu valor de letra. Saber ler de outro modo.
Pergunta que orienta meu trabalho de cartel, faísca que se torna traço: em Freud, os sonhos com sua interpretação, uma via régia ao inconsciente; em Lacan, o sonho como via régia para acessar ao Inconsciente real? Ou
o sonho como via régia para conhecer sua lei?4

Uma apresentação é ainda mais interessante se acompanhada de um convite, já que esta última sugere abrir
a porta para alguém que faça algo. É a oportunidade para convidá-los para as noites preparatórias do Congresso,
já que talvez ali e visitando a página web do Congresso, ressoe alguma voz, dessas que provocam uma ruptura
no saber e, no lugar de se deixar levar pelo adormecimento, decidam tomar a ocasião pelos cabelos escolhendo
fazer passar essa pergunta pela experiência de cartel, fazendo “uso” do que mais lhes convier: cartéis ampliados,
fulgurantes, clínicos, cartéis interestaduais, interEscolas. Um bom lugar para o laço à Escola e, por que não, ao
Congresso. Não é esta a posição analisante, necessária e conveniente à formação do analista?
Fica por ser feito o convite mais importante, a “fazer a experiência Congresso”. Em um Congresso acontecem coisas e, geralmente, com efeitos muito bons. Aconteça o que acontecer, há que estar ali em corpo presente
e, para isso, é necessário inscrever-se! Esperamos vocês! As inscrições estão abertas e em breve estarão abertas
para os não membros, data que será publicada.
Desejamos que este Congresso nos permita encontrar algumas respostas às perguntas suscitadas do trabalho
que vimos realizando, extraindo os ensinamentos valiosos das exposições de nossa prática. Vamos da prática à
teoria. Fica muito por aprender sobre o sonho.
Quero compartilhar com vocês, uma voz, onde ressoa este par que faz o despertar com o dormir, nesta oportunidade pela mão de Roberto Juarroz5:
Não deveria ser possível
Dormir sem ter perto
Uma voz para poder
Despertar
Não deveria ser possível
Dormir sem ter perto
A própria voz para poder
Despertar
Não deveria ser possível
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Dormir sem despertar
No momento justo em que o
Sonho encontra
com esses olhos abertos
Que já não necessitam mais dormir
Tradução: Ana Beatriz Zimmermann Guimarães
Notas:
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1. Miller, J-A, (2017) “Campo freudiano, Ano Zero”, Lacan Quotidien 718 (seleção de artigos), 2017.
2.Harari, Angelina “A diferença absoluta do sonho”, texto apresentado na primeira noite preparatória do XII Congresso de la AMP,
Noite do Argumento. Publicado neste número.
3.Baudini, Silvia y Naparstek Fabián. Argumento do XII Congresso da AMP “O Sonho. Sua interpretação e seu uso no tratamento lacanianao” https://
congresoamp2020.com
4.Lacan, Jacques. Radiofonia. In: Outros escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2003. p.
5.Juarroz, Roberto. “Não é possível”, 46 de Poesia Vertical (1958) https://www.poesi.as
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DESPERTAR DO PESADELO

A inserção de analistas em
instituições de saúde pública implica o desafio de constituir um
lugar para o discurso analítico, ali
onde imperam outros discursos.
Trata-se de uma aposta constante
para sustentar uma prática orientada pelos princípios e pela ética
da psicanálise. Exemplo disso são
os espaços institucionais criados
para tratar os efeitos de acontecimentos que adquirem um caráter traumático. Estes dispositivos
geralmente acolhem sujeitos que
padecem da impossibilidade de
esquecer uma situação traumática
que, em alguns casos, retorna por
meio de pesadelos repetitivos.
Desde a origem da psicanáThereza Salazar. “Aventura dos Corpos”. Projeto Vitrine. Recorte em feltro e vinil adesivo. São Paulo.
lise, os sonhos foram uma via de
investigação e material fecundo
para os tratamentos. Um capítulo especial merece o sonho traumático, enquanto nos ensina sobre a neurose traumática e, mais além das estruturas, sobre o fenômeno do despertar. O que podemos extrair como ensino acerca
do sonho traumático que se torna pesadelo, com relação ao despertar? Qual orientação nos oferece para a prática
com sujeitos que padecem com a insistência do trauma?
Ao indagar aquelas tendências que contradizem o princípio do prazer, Freud recorre aos sonhos traumáticos
para se perguntar se seria possível tratar-se de uma realização de desejo. É interessante o lugar que outorga ao
sonho e ao sonho traumático em particular: “O estudo dos sonhos pode ser considerado o método mais digno de
confiança na investigação de procesos mentais profundos. Ora, os sonhos que ocorrem nas neuroses traumáticas
possuem a característica de, repetidamente, trazer o paciente de volta à situação de seu acidente, numa situação
da qual acorda em outro susto.”1 Destacaria que esta fixação, que aparece no sonho traumático, ao reconduzir o
sujeito ao momento do trauma, não vai na linha do desejo. O reencontro com o traumático pode se tornar um pesadelo que perturba o dormir, podendo levar, em alguns casos, a uma insônia severa. Este é um dos fenômenos mais
claros e insistentes entre aqueles que consultam por não encontrar um modo de lidar com o retorno do traumático.
Para situar o despertar, Lacan retoma o efeito de perturbação que o real produz no princípio do prazer. Para
isso, faz referência à noção de tyché: “Nós a traduzimos como o encontro com o real. O real está para além do
automaton, do retorno, da volta, da insistência dos signos, aos quais nos vemos comandados pelo princípio do
prazer. O real é o que vige sempre por trás do automaton.”2 Cabe recordar que, para Lacan, a função da tyché
como encontro com o real, apresentou-se pela primeira vez para a psicanálise, sob a forma do trauma. Então, por
trás do automaton, por trás do princípio do prazer, encontramos esse real inassimilável do trauma.
Se consideramos que “a função do sonho é prolongar o sono”3, o pesadelo vem justamente perturbar o véu
que recobre o real, o qual se apresenta provocando o despertar. Consequentemente, estão relacionados o sonho
com o dormir e o real com o despertar. O que desperta no pesadelo é o encontro com o real, um despertar que
permite, no melhor dos casos, voltar a sonhar.
Sobre as possíveis orientações para o tratamento do traumático, podemos situar um trânsito que vai desde o
despertar persistente até um restabelecimento do sonho que permite sustentar o dormir. Encontramos esta direção
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no caso “O fio da vida”4, apresentado por Araceli Fuentes, em uma Conversação Clínica em Barcelona. Trata-se
de uma mulher que a consulta logo após os atentados de 11 de março, em Madrid. Na perspectiva da psicanálise,
sabemos da importância da distinção entre um evento dramático e um acontecimento traumático. Não basta assinalar um fato socialmente terrível, como é um atentado, mas é necessário precisar o que do fato chega a produzir
um traumatismo para um corpo falante, no singular.
O analista localiza com precisão, o momento em que se produz o trauma: ocorrido o atentado, a mulher saiu
correndo e cruzou com um homem que, estando no chão, olhou-a “como um Cristo estendido”. Não ter estado à
altura do ideal transmitido pelo pai (ajudar os feridos), faz com que este evento implique em um encontro com o
real. Além da angústia e do sentimento de culpa, começou a ter sonhos em que se encontrava, uma e outra vez,
com o olhar do “Cristo estendido”. Neste contexto, chega ao analista.
Com o transcurso das sessões, se instala a transferência, o que levará à produção de outro tipo de sonho. Este
ponto é fundamental para pensar o sonho como indicador da posta em marcha do inconsciente transferencial, ponto de abertura para a produção e possível leitura de um sujeito. O real começa a velar-se por meio dos sonhos que
convidam a um deciframento. Retomando as palavras do analista: “A restituição da trama do sentido e da inscrição do trauma na particularidade inconsciente do sujeito é curativa”.5 O sonho que reconduz à situação traumática
cessa. A construção do caso nos ensina sobre a clínica do trauma e as mudanças que têm um correlato nos sonhos.
O despertar do pesadelo mostra o insuportável do encontro com o real. Se temos o real que desperta, por
outro lado temos o sonho comum – ou seja, esta formação do inconsciente que permite continuar dormindo – e
aquilo que denominamos realidade. Em ambos os casos, trata-se de construções simbólico-imaginárias que se
constituem como uma defesa contra o real. Portanto, a realidade só pode ser realidade fantasmática. Podemos
pensar o despertar como um esforço para voltar a dormir na realidade, como outra maneira de defesa contra o real.
Outro problema se produz quando dita realidade também é perturbada pelo retorno constante do real.
A aposta do analista está em um tratamento do trauma por meio da instalação do inconsciente transferencial,
um tratamento do real através do restabelecimento da homeostase subjetivante que proporciona o inconsciente.
Em outras palavras, construir um tecido simbólico-imaginário que permita bordear, velar esse real e, com isso,
voltar a dormir, tanto no sonho comum como na realidade fantasmática de cada um.
Agora, se uma análise orientada pelo real inspira o “forte desejo de despertar”6, como fazer para que o voltar
a dormir não derive em um adormecimento perpétuo?
Tradução: Fred Stapazzoli

Notas:
1 Freud, S., “Além do principio de prazer” (1920), Obras psicológicas completas de Sigmund Freud: edição standard brasileira. V. XVIII, Imago, Rio
de Janeiro: 1996, p. 24.
2 Lacan, J., O seminário, livro 11, Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise (1964). Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1988. p. 56.
3 Ibid., p. 59.
4 Fuentes, A., “El hilo de la vida”. En Miller, J.-A. y otros, Efectos terapéuticos rápidos (2009), Paidós, Buenos Aires, 2009.
5 Ibid., p. 21.
6 Miller, J.-A., “Despertar”. En Matemas I. (1987). Manantial, Buenos Aires, 1987, p. 117.
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O SONHO DO MONT-BLANC*

Em 1975, por ocasião de
uma supervisão pública em Genebra, Lacan supervisiona um
caso em que ensina a ler um sonho. Trata-se de uma paciente
feminista de 31 anos, que está
há dois anos em análise, e seu
analista. Nicos Nicolaidis se
pergunta especialmente pelo que
ocorre no décimo oitavo mês. A
paciente sofre de insônia, “passa as noites em branco” e quer
responsabilizar alguém por isso.
Mostra-se agressiva com seu
analista, com seu marido e com
seu amante. Desde as primeiras
entrevistas, informa a Nicos,
que ela tem um segredo, uma
“fantasia privada”, que nunca
lhe contará...
Mónica Biaggio. “Nu”. Pastel sobre papel 1,20 por 0,80 2019. EOL AMP.
Dezessete meses mais tarde e, como resposta a uma interpretação do analista, chegará à revelação. O analista lhe havia comunicado
que ela padecia de insônia por temor a ter sonhos desagradáveis, excitantes ou agressivos. Ao contrário, seu
segredo secreto consiste em uma insônia que a excita, uma fantasia sexual que ela reproduzia em sua cabeça
ao modo de um sonífero: “Quando tenho insônia, para conseguir dormir, imagino o seguinte: pertenço a um
clube de mulheres e para ser membro desse clube, é preciso ser jovem e bela. Sou admitida (...) estou aí,
sobretudo, como espectador. As mulheres circulam nuas ou seminuas de maneira provocativa, (...) tenho a
necessidade de dinheiro para comprar um objeto que não necessito ou vestidos de luxo. Faço amor com uma
mulher mais velha que eu, (...) habitualmente, durmo antes de fazer amor com essa mulher mais velha”. 1
Lacan escuta o relato da insônia, porém não se deixa levar por ele; seu ronroneio adormece. E formula
então, uma pergunta que orienta o praticante: que sonhos ela produz, uma vez adormecida?
Com efeito, a paciente traz um sonho que lhe desperta nojo: “Olho a paisagem de Genebra (...), está
claro como em um cliché, como em um slide, porém falta algo, o Mont-Blanc e, de repente, no lugar do
Mont-Blanc há um enorme falo2. Zangada, exclama que esse sonho grotesco não lhe pertence, que é parte
dos clichés psicanalíticos de seu analista e que, de nenhuma maneira, crê nele. O sonho lhe resulta estranho
e a provoca.
Frente ao desdém que a sonhadora imprime ao sonho, Lacan se pergunta sobre um modo possível de
intervenção. E diz: “há um reconhecimento evidente do que as pessoas do Movimento de Liberação das
Mulheres (MLF: Mouvement de libération des femmes) chamam “falocracia”, que é difícil de desconhecer.
É totalmente inútil lhe sublinhar o sentido tão evidente de seu sonho; “por que diabos você conta esse sonho,
se você mesma disse que não é seu”?”. Você poderia ter tentado aproximar-se da questão e a expressão “não
é seu” é exatamente o que ela disse, posto que, no sonho, ela sabe que sonha... e é o inconsciente que fala. É
quiçá pela direção do Mont-Blanc, por onde você poderia haver conseguido algo... há ali um branco”.3 Deste
modo, põe em relevo um significante fundamental, “branco”, capaz de fazer “clic” e despertar o sujeito. E
agrega que o que ela designa como falo, é um enorme órgão que tampona o horizonte. Quanto ao “falo é sua
acolhida, sua abertura, sua capacidade de admitir outra coisa, é a autonomia à qual se a ferra e não precisamente o órgão macho!” 4
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Pois bem, a que aponta essa interpretação? A decifrar a mensagem cifrada no sonho? Quer dizer, a ler a partitura subjetiva, cujo correlato é o inconsciente entendido como o capítulo censurado da história do sujeito, aquele
marcado por um branco ou ocupado por um embuste? Nesse sentido, a interpretação é então, a ponte que conecta
esse capítulo com os que o marcam, restabelecendo a exegese do sujeito e desvelando uma verdade escrita no
sintoma: a insônia e suas noites em branco.
Ou melhor, como assinala Miller em “A interpretação ao avesso”, trata-se de ir contra a interpretação que o
sonho veicula?
Esta interpretação se fundamenta na via da perplexidade, enquanto seu deciframento não dá sentido e põe de
manifesto, a presença do significante sozinho, cifra separada dos efeitos de significação, enigmática, e que supõe
“um verdadeiro despertar para o sujeito”.5 É solidária do inconsciente que implica “(...) um saber, uma habilidade,
um savoir-faire com a língua”.6 Inconsciente que se caracteriza por saber fazer metáforas: cifras equívocas, as
quais cifram seu gozo. Em consequência, um sonho é uma interpretação que está montada sobre um tropeço. O
guardião de dormir, a serviço do princípio do prazer, agrega um sentido a este tropeço, ao encontro falido com
o real que está em sua causa. Portanto, se o sonho agrega um S2 a um S1, a interpretação que se impõe é o seu
avesso, já que separa o sentido, desarmando o que o sonho pretende integrar.
Para concluir, se uma interpretação se mede por seus efeitos, ao se tratar de uma supervisão, nesse caso não
o saberemos, é possível elucidar seus movimentos analíticos. Nessa perspectiva, considero que se Lacan propõe
intervir sobre o Blanc, isolar esse significante, é porque seu efeito de enigma fugaz poderia haver despejado o
horizonte do falo. E, inclusive, despregar sua virtude alusiva apontando, ao modo do dedo levantado do São João
de Leonardo, ao horizonte desabitado do ser.
“É uma intervenção mínima, sem alardes, decididamente anti-espetacular: como as jogadas mais elegantes
do xadrez, mobiliza um mínimo de forças para obter um máximo de efeitos e, nesse sentido poderia ser o paradigma absoluto de estilo: mudar o mundo, tocando-lhe apenas uma vírgula. E é uma interpretação ligeiramente
criminosa...”7
Tradução: Cassandra Dias Farias
*Lacan, J., Documento sobre el control. Ginebra. (1975). Existe uma versão em francês publicada no livro : “Alphabet et psychanalyse suivi de : Une séance de supervision avec 2. Jacques Lacan” de Nicos Nicolaidis.
Notas:
1 .Lacan, J., O Seminário, Livro 11, Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise (1964), Jorge Zahar Editor, Rio de Janeiro, 1988
2 Lacan, J. “Função e campo da fala e da linguagem em psicanálise”. In Escritos , Jorge Zahar Editor , Rio de Janeiro, 1998
3 Lacan, J. “A direção do tratamento e os princípios do seu poder”. In Escritos. Jorge Zahar Editor, Rio de Janeiro, 1998.
4 Lacan, J., O Seminário, livro 20, mais, ainda. Jorge Zahar Editor, Rio de Janeiro, 1982.
5 Miller, J.-A. “La interpretación al revés”. Entonces Shhh. Eolia, Buenos Aires, 1996.
6 Aramburu, J., “El deseo del analista”. Tres Haches, Buenos Aires, 2000.
7 Pauls, A. “El factor Borges”. Anagrama, Barcelona, 2004.
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A PORTA PARA UM BREVE DESPERTAR

Borges sustenta que, nas narrativas de Ryûnosuke Akutagawa (18921927), é difícil “discernir com rigor,
os elementos orientais e ocidentais”1.
Akutagawa era um apreciador do valor
artístico da tradição literária japonesa,
embora isso não impedisse que também
fosse permeável à escritura do Ocidente. Por isso, ele foi impopular em sua
pátria até que Akira Kurosawa, em um
Japão destruído pela II Guerra Mundial
e no qual as questões da verdade e da
culpa estavam no auge, combinasse
dois relatos – “Rashômon” e “No bosque” – em um filme cujo título vinha do
nome dado à porta de entrada de Kyoto, Rashômon. Em 1950, esse filme ganhou o primeiro prêmio do festival de
Veneza2, despertando interesse, tanto
pela obra do mestre ignorado do conto
curto, quanto pela pergunta que a sensibilidade de Kurosawa retomava a partir
da ética: é possível dizer a verdade toda
sobre os fatos?
O roteiro apresenta a suposição de
um crime e as mais diferentes versões
dos testemunhos e dos protagonistas em
torno da situação. Ao mesmo tempo, ele
também aproxima o leitor ou o espectador dos testemunhos que, como qualquer um de nós, fabricam suas versões
com os restos do visto ou do ouvido,
Dolores Amden. Fotografia. “Kinkaku-ji” ; nome informal do Rokuon-ji.Templo do jardim
procurando tapar com o sentido, o furo
dos cervos. Em Kioto, Japão. Argentina.
aberto pela intrusão do gozo no simbólico. Depois da guerra, Lacan se posicionou contra um pertencimento “confesso” ou “confessional” à IPA. Seu
retorno a Freud abre a porta ao ser, em cujos “domínios” há uma fresta, na medida em que não deixa de sublinhar
que o deslizamento feito com o significante “determina o ser de quem fala” e que “não é meditando sobre o ser,
que se dará o menor passo que seja”3, abre a porta ao ser em cujos “domínios” há uma fenda...
Em “No bosque”, um samurai e sua companheira vão atravessar um bosque no caminho de Wasaka4.
O inesperado surge no encontro com um ladrão que incita a cobiça de Takejiro, ao lhe oferecer um tesouro
enterrado com o propósito de enganá-lo e, então, tomar a jovem para si. Tajumaru assegura, diante do oficial
do kebichi, que não procurava matar Takejiro. A contingência fez com que “uma leve brisa” levantasse o
véu de seda que cobria o rosto da mulher e, desde esse momento, ela se torna causa de seu desejo, objeto
que sempre escapa e que vai dividi-lo: “valente e impetuosa”, ela o enfrenta com seu punhal até que ele,
finalmente, a submete e “a arrebata”. Um deles deve morrer, diz, ou ela morrerá “antes de ter que suportar
a dor e a vergonha de saber que ainda vivem os dois homens que a possuíram”. Trata-se de um momento do
discurso em que era possível morrer de vergonha e que, como tal, tende a desaparecer em nossa época de
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sonhos sonhados sem regulação no pornô, como diz Miller5. O que ela quer de mim? Quer gozar de mim?
Fazer de mim um assassino, quando sou um grande lutador e ladrão? É o que Tajumaru parece se perguntar,
mas “foi seu olhar ardente” que fez com que ele jurasse que a faria sua mulher e que se casaria com ela.
Nunca se sabe aonde o amor pode nos levar. Tajumaru desamarra Takejiro, que presenciou a cena amarrado
e com a boca cheia de bambu, para que não gritasse. Há aí uma metáfora de Akutagawa em torno do silêncio
da fantasia, quando não mente, com seus inventos, sobre a inexistência da relação sexual. O samurai enfurecido
combate até que, não sem esforço, Tajumaru consiga derrotá-lo e atravessá-lo com sua katana. No entanto, Masago vai embora. Na versão do morto, narrada por uma médium, é ele quem se suicida depois da humilhação, já
que seu rival é mais potente e o devolve a sua própria insuficiência, despertando a estranheza do Outro e o tropeço
com aquilo que não se escreve, do encontro entre um homem e uma mulher. Na certeza delirante de que o ladrão,
“hábil com as palavras de amor”, conquistou sua esposa, ele enlouquece no tormento dos ciúmes. Masago, por
sua vez, coloca em ordem, sua posição em relação ao amor. Busca o signo de amor no olhar de seu esposo, mas
encontra o desprezo estampado em seus olhos. É como ela interpreta. “Mais ferida por seus olhos do que pelo
golpe do ladrão, deixei escapar um gemido e desmaiei”.
Voltando a si, experimentou novamente seu desprezo e “também seu ódio”. “Vergonha, raiva, angústia…
Não sei bem o que senti. Sem que pudesse me controlar, enlouquecida, cravei a adaga em seu peito”, para, logo
em seguida, tentar se matar. Foge com sua dor, “suportando o peso agoniante da desonra”, faz da solidão sua
parceira e ocupa o lugar de objeto de opróbio em um discurso em que não estaria à altura do ideal.
No filme, os testemunhos assombrados conversam sobre o crime, sob uma forte chuva, nas ruínas da porta
de Rashômon. O monge budista tinha visto o casal passar e reflete sobre o destino do homem, “comparável ao
orvalho da alvorada ou a uma faísca fugaz”. O lenhador foi o primeiro a encontrar, horrorizado, o cadáver no bosque. O bisbilhoteiro que capturou Tajumaru o acusa do assassinato de Takejiro e do desaparecimento da mulher.
Tajumaru se responsabiliza apenas por matar Takejiro e interpela o comissário: “Eu mato com a katana, enquanto
vocês matam com o dinheiro, com os favores e com o poder”. No fim, Kurosawa deixa em aberto a pergunta sobre
como negar uma interpretação e, ao mesmo tempo, nos confronta com os limites dela.
Em 1971, Lacan, ao visitar Tóquio a convite da editora Kobundo, depois da publicação dos Escritos, no
discurso diante de um auditório alheio ao seu ensino, explica que “a psicanálise não é uma ascese”6, mas uma
técnica precisa que convida o paciente a dizer aquilo que lhe vier à cabeça “para orientá-lo ‘um pouco’ a ir mais
além do declarado”. Justamente ali onde “há uma maneira de entender que faz com que apenas entendamos aquilo
que estamos habituados a entender”, é preciso um ouvido que se dê conta de que aquilo que o outro quer dizer
“em geral, não é aquilo que está no texto”.
Levamos para a análise, relatos e sonhos sobre os quais nosso saber é ambíguo – desconhecemos como
estamos implicados naquilo que dizemos e, no fim das contas, tampouco temos ideia daquilo que dizemos. Porque “a linguagem nunca é um decalque das coisas”7. Desse modo, Lacan assinalava que é possível, a partir da
ética, fazer um bom uso do deciframento, a fim de comover a inclinação a dar as costas para aquilo que nos faz
despertar aos sobressaltos e, então, continuar dormindo”8. Isso porque, conforme dizia no ano seguinte em Milão, o significante não implica uma significação assegurada, e acrescentava: “hoje, quando tudo está desvelado”.
Depois, o “Há do Um” o conduz, como destaca Miller, ao sinthoma em sua singularidade indecifrável, ao próprio
sonho como intérprete, para, por um lado, sublinhar que não sonhamos apenas quando dormimos e, por outro, dar
lugar à pergunta formulada para A. Harari em torno daquilo que nos guia em relação a um bom uso dos sonhos
na direção do tratamento9.
Trata-se de explorar essa fresta, por vias inéditas, de aproveitar essa fresta que existe em cada coisa, como
canta L. Cohen10, “pois é por ali que, brevemente, entra uma luz”.
Tradução: Diego Cervelin
Notas:
1 Akutagawa, R. Kappa, Los Engranajes, Prólogo de Jorge Luis Borges, Ed. Nuevo Mundo, Buenos Aires.
2 Richie, D. The films of Akira Kurosawa. Disponível em: <https;//www.amazon.com/films-akira-kurosawa-Donald-Richie/
dp/9380032471/>
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3 Lacan, J. “Du discours psychanalytique” (Universidade de Milão, 12.mai.1972). Disponível em: <www.el sigma.com/historia-viva/

traducción-de-la-conferencia-de-lacan-en-milan>
4 Akutagawa, R. “En el bosque”. Disponível em: <https://lecturia.org/cuentos-y-relatos/ryunosuke-akutagawa-bosque/760/>

5 Cf. Miller, J.-A. “O inconsciente e o corpo falante”. Scilicet. O corpo falante – Sobre o inconsciente no século XXI. São Paulo: Escola Brasileira de
Psicanálise, 2016, pp. 20-22.
6 Lacan, J., “Discurso de Tokio”, https://es.scribd.com/document/174318387/Jacques-Lacan-Discurso-de-Tokio-1971
7 Ibid.
8 Ibid.
9 Harari, A. “El sueño, su interpretación y su uso en la cura lacaniana”. Disponível em: <www.eol.org.ar/biblioteca/lacancotidiano/
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LC-cero-847.pdf>
10 Cohen, L. “Anthem”. Disponível em: <https://www.telegraph.co.uk/music/artists/the-best-leonard-cohen-lyrics/>

FEDERAÇÃO AMERICANA
DE PSICANÁLISE DE
ORIENTAÇÃO LACANIANA

Publicação FAPOL

VOLUME 8 - NOVEMBRO 2019

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

O IMPOSSÍVEL DO SONHO:
RESPOSTA DE LACAN A M. RITTER
Alma Pérez Abella – EOL-AMP

Sonhamos, queiramos ou não.
Sonhamos para nos explicarmos o
horror, para tecer sobre o indizível;
por isso todas as culturas, em todos
os tempos, deram um lugar aos sonhos. A novidade de Freud é que,
desde o começo de suas investigações, utiliza os sonhos como via de
acesso ao inconsciente. Nesse caminho, rapidamente tropeça com certo
limite, limite a partir do qual, não se
pode avançar mais, ponto no qual a
interpretação se detém. O nome que
ele deu a esse lugar inacessível foi o
“umbigo do sonho”.
Em seus textos, podemos encontrar duas menções ao umbigo
do sonho. A primeira, em uma nota
de rodapé no sonho “A injeção de
Irma”; 1 a segunda referência, a encontramos no apêndice “O esquecimento dos sonhos”, onde diz que
o umbigo do sonho “é o lugar no
qual ele se assenta no não conhecido”. 2 A partir do que menciona
nesses textos, é possível recortar três
questões: o umbigo do sonho se trata
de um ponto insondável, um lugar
onde se detém o sentido ou, mais
especificamente, toda possibilidade
de dar sentido, e é o ponto onde o
sonho está mais perto do Unerkannte, do não-reconhecido.
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PERSPECTIVA EM
FREUD

Thereza Salazar. “Gesto II”, 2012, recorte em madeira, tinta industrial. São Paulo.

PERGUNTA DE MARCEL RITTER

Marcel Ritter integrava um cartel dedicado à leitura e investigação do texto “A interpretação dos sonhos”, de Freud. Em janeiro de 1975, realiza-se en Estrasburgo, uma jornada de trabalhos de cartéis. É no
marco desta atividade, que Ritter intervém em relação ao termo freudiano “Das Unerkannte”, o qual é possível traduzir como “o não-reconhecido”, e que se articula ao que aparece em Freud, como o “umbigo do
sonho”. A pergunta que M. Ritter realiza à J. Lacan é extensa e complexa. Trata-se de uma pergunta que é
possível dividir em três partes, as quais, certamente, relacionam-se entre si:
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1 - Neste não-reconhecido, podemos ver o real não simbolizado?
2 - De que real se trata? É o real pulsional?
3 - Que relações há entre este real e o desejo, já que Freud articula o umbigo do sonho com o desejo?

RESPOSTA DE LACAN

Lacan, fiel a seu estilo, dá uma resposta a partir da qual se podem extrair múltiplas questões a
investigar e resulta duplamente complexa, se não é lida à luz desse momento preciso de seu ensino.
Na continuação, tentarei extrair da resposta geral que dá Lacan, aqueles fios que nos permitam armar
respostas para cada uma das perguntas enunciadas. Também recorro a outros textos - de Freud e Lacan
- que me permitem elucidar algumas questões sobre o tema.

2 - De que real se trata? É o real pulsional?
“Há um real pulsional. Mas, há um real pulsional unicamente enquanto o real é o que, na pulsão, reduzo à
função de furo”.4 É possível elucidar que, por um lado, refere-se ao furo no simbólico, mas, por sua vez, há outro
ponto de impossibilidade ligado ao pulsional, a essas marcas que aparecem no corpo. Este seria um real que não
cessa de não se escrever. Aí não há nada mais para extrair e é o que Freud designa quando fala do umbigo do
sonho.
Freud, quando alude ao recalque primordial, afirma que há certo grupo de representações às quais é denegada a admissão no consciente e se estabelece uma fixação da pulsão a esse núcleo.5 Lacan afirma que “é aí
que não se compreende nada. Não há nenhum meio de esticar mais a corda, a não ser para rompê-la. De modo
que isto designa uma analogia, totalmente análoga ao que acabam de designar como o real pulsional. Ao nível
do simbólico, está aí enodado, não mais sob a forma de um orifício, mas de um fechamento. (…) é isto que
permite a analogia entre este nó (umbigo) e o orifício. É um orifício que se enodou (bouclé).6 Isto supõe que o
significante, a entrada no simbólico inaugura um corpo que, por estrutura, estará esburacado por esses “orifícios
que se enodam”, apoiados sobre aquilo que será para sempre, inacessível. O resto deste enodamento é um corpo
com seus orifícios e paixões que terão que se haver com o real que não cessa, o pulsional.  
3 - Que relações há entre este real e o desejo, já que Freud articula o umbigo do sonho com o desejo?
Em função do mencionado anteriormente, podemos afirmar que será a partir daquilo que é inacessível e faz
marca, que se produz a entrada em um corpo pulsional. Um corpo habitado pela linguagem e a pulsão. E com a
entrada da linguagem, caminham os avatares do desejo.
Até o final de seu ensino, Lacan começa a falar de parlêtre. Em sua resposta à Ritter, diz que este parlêtre é
“o que aparece como outra designação do inconsciente, é de haver nascido de um ser que o tenha ou não desejado,
mas que por este único fato, o situa, de certa maneira, na linguagem, que um parlêtre se encontra excluído de sua
própria origem. A audácia de Freud nesta ocasião é, simplesmente, dizer que se tem em algum lugar, a marca no
sonho mesmo. A marca daquilo que foi excluído do recalque primordial, ponto de onde sai o fio, mas também é
um ponto fechado, a que não se acede, que deixa marcas no corpo”.7 Ele o nomeia de “cicatriz”. Lugar que para
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1 - Neste não-reconhecido, podemos ver o real não simbolizado?
O impossível do sonho em Freud é equivalente ao que, desde a perspectiva de Lacan, pode se situar como o
impossível de todo discurso, quer dizer, o que não se pode dizer de nenhuma maneira. Isso é o que corresponde
ao real não simbolizado. É preciso ter presente que nessa mesma época, Lacan estava ditando seu Seminário RSI
(1974-75), momento em que define o real - servindo-se das categorias modais - e o real fica do lado do impossível.
Se fizermos uma leitura do umbigo do sonho como limite do dizível, tal como desenvolve Freud em seus
textos, e seguindo a leitura de Lacan, quer dizer, como encontro com um impossível, podemos afirmar que isto supõe, necessariamente, consequências clínicas, especialmente no que se refere à direção da cura. E Lacan explicita
claramente ao afirmar que “é um furo, é algo que é o limite da análise. Isto tem, evidentemente, algo a ver com o
real”.3 O que encontra um limite é a análise via a interpretação, a análise freudiana que se baseia na associação de
sentidos, o que não equivale a chegar ao final da análise. A partir do encontro com o impossível de dizer, abre-se
outra perspectiva da análise, onde o real estará em primeiro plano.
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o campo da palavra é impossível. Impossível de reconhecer. Não se pode nem dizer nem escrever.
No Seminário RSI, afirma que “o inconsciente ex-siste ao corpo; se há uma coisa impressionante é que ex-siste na discórdia. O inconsciente é discordante.8 A discordância, o desencontro, parecem estar dados entre a
linguagem enodada ao desejo e o que sucede ao nível do corpo. Então, por um lado, está “o recalcado primordial”,
que não tem existência enquanto fica como algo completamente inacessível, mas que cumpre a função de
possibilitar, fundar, a entrada na linguagem, o desejo e o inconsciente. Mas também está o corpo, o lugar da
“cicatriz”. Corpo que supõe um real pulsional que não é recalcado.
Aparece o umbigo do sonho como índice do limite da escritura e, ao mesmo tempo, como sua condição;
limite em um ponto preciso no qual aparece articulado ao desejo, do qual Freud nos diz que opera como o micélio
do cogumelo. Lacan articula o desejo ao objeto, tal como o define no Seminário 10, e afirma que o desejo de um
ser falante – parlêtre – encontra sua razão e sua consistência na linguagem mesma. O desejo se enoda ao dizer, à
incorporação da estrutura da linguagem, da qual surge o desejo, sempre inconsciente.
“Esta relação ao inconsciente, não há nenhuma razão para não concebê-la como o faz Freud: que tem um
umbigo. Quer dizer que há coisas que estão para sempre fechadas em seu inconsciente”.9[9] Isto o leva a formular
que haveria um estatuto do inconsciente diferente ao inconsciente freudiano, esse que demanda ser decifrado, que
é possível de reconhecer e pegar pelo simbólico e imaginário. Pelo contrário, aqui formula que se trataria de um
inconsciente que cifra. Um inconsciente real.
Tradução: Mª Cristina Maia Fernandes

2 Freud, S., (1900-01) “El olvido de los sueños”, Obras completas, V.V, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1976-1988, p. 519.
3 Lacan, J.; Ritter, M. (1975) Resposta de Lacan a uma pergunta de Marcel Ritter. 26 de janeiro de 1975, Strasbourg. Inédito.
4 Ídem.
5 Freud, S., (1915) La represión. Obras completas, V. XIV, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1976-1988, pp. 141-152.
6 Lacan, J.; Ritter, M. (1975) Resposta de Lacan a uma pergunta de Marcel Ritter, op. cit.
7 Ibíd
8 Lacan, J., (1975-76) Seminário 22 “RSI”, aula de 21 de janeiro de 1975, Inédito.
9 Lacan, J.; Ritter, M. (1975) Resposta de Lacan a uma pergunta de Marcel Ritter, op. cit.
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Notas:
1 Freud, S., (1900) “El método de la interpretación de los sueños. Análisis de un sueño paradigmático”. Obras completas, V. IV, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1976-1988, p. 132.
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SOBRE A INTERPRETAÇÃO
NA ÉPOCA DO PARLÊTRE

O umbigo do sonho é um
furo. Tal é o título com o qual
a revista La Cause du Désir
reeditou a célebre resposta que
Lacan deu, em 1975, a Marcel Ritter, em uma sessão preparatória para as Jornadas de
Cartéis da EFP. A pergunta de
Ritter versava sobre a noção
freudiana de umbigo do sonho;
o ponto onde o sonho é insondável, ou seja, o ponto onde o
sentido, ou melhor, toda possibilidade de sentido se detém,
o ponto em que o sonho está
o mais perto de das Unerkannte 1, o não reconhecido.
A resposta de Lacan a RitMario Martínez. “Verão” Acrílico sobre fibrofacil. NQN. Argentina
ter foi improvisada, avançando
considerações extremamente
originais em relação ao nó no dizível e o furo na pulsão 2. Em particular, Lacan identificou o Unerkannt
com o Urverdrängt, o não reconhecido com o recalcado primordial:
Creio que aquilo frente ao que Freud se detém como umbigo do sonho, posto que
é a este respeito que ele emprega o termo Unerkannt, não reconhecido, é o que
ele designa expressamente em outra parte como o Urverdrängt, o recalcado primordial. Creio que é no destino do recalcado primordial, a saber, aquilo que se
especifica por não poder ser dito em nenhum caso, seja qual for o enfoque, por
estar, por assim dizer, na raiz da linguagem, que se pode dar a melhor figura do
que se trata. 3
O umbigo do sonho constitui um ponto de detenção, não só para a interpretação, mas também para
a interpretabilidade, para o trabalho do sonho – Traumarbeit –, na medida em que se trata de um limite
para o cifrado mesmo, aquém do deciframento.
A relação com este Urverdrängt, este recalcado originário, […] creio que é isso
ao que Freud retorna a propósito do que foi traduzido, muito literalmente, como
umbigo do sonho. É um furo, é algo que é o limite da análise. 4
Se o umbigo do sonho constitui o limite da análise, ali onde o sentido se detém, cabe se perguntar:
é aí onde a interpretação se detém?
No curso O ser e o um, J.-A. Miller sustenta que o primeiro ensino de Lacan se assenta no desejo
de ser e prescreve um certo regime da interpretação:
Se isolamos a intepretação como o núcleo da ação analítica, é preciso considerar que se
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opera na ordem do sentido […] O que Lacan chama de sujeito é, precisamente, o correlato
da interpretação, um sujeito que não tem ser mais que através dela, um ser variável em
função do sentido.5
Assim, a cada vez que nos ocupamos em decifrar um sonho, praticamos a interpretação na ordem do sentido,
para permitir um advento do ser. Trata-se de uma operação que confere o ser ao desejo de ser. Entretanto,

Esse deslocamento conceitual se insere em uma mudança de paradigma no que a noção de parlêtre vem
substituir a de sujeito do inconsciente. Tal como sustenta Miller, “analisar o parlêtre já não é o mesmo que analisar
o inconsciente no sentido de Freud, nem sequer o inconsciente estruturado como uma linguagem”.7
Neste contexto, “interpretar é um termo que aqui desfalece e seria preciso substituí-lo por algo como cernir,
constatar”8, sugere Miller, agregando que este vocabulário não o satisfaz para conceituar aquilo do que se trata
para o analista, em relação ao que supera a ontologia.
Assim, nos propomos neste artigo, avançar em algumas considerações acerca do que poderia ser a interpretação na época do parlêtre.
Na primeira sessão do seminário O sinthoma, Lacan afirma que “é unicamente pelo equívoco, que a interpretação opera”9, precisando, em seguida, que “é preciso que haja alguma coisa no significante que ressoe”10.
Lacan avança, então, uma asserção frequentemente citada: a pulsão é o eco no corpo do fato de que há um dizer.
A pulsão, no sentido de Freud, corresponde ao que surge como ressonância, no sentido de Lacan, de um dizer no
corpo. O que se designa como pulsão indica, deste modo, que o corpo é sensível ao dizer em questão. Que haja
algo que no significante ressoe significa, portanto, que há algo, no corpo, que responde. O que responde no corpo
é o que Lacan designa como a voz. Dito de outro modo, a ressonância dá uma voz ao corpo, o qual, por este meio,
põe-se a falar: torna-se, então, o corpo falante.
Quando Lacan afirma que não há acontecimento senão de um dizer, pode-se entender tal afirmação no
sentido de que este acontecimento é, de maneira mais precisa, um acontecimento de corpo. Miller precisa que
este acontecimento de corpo é um acontecimento de discurso que deixou marcas no corpo. O corpo falante seria,
então, o corpo no qual os acontecimentos de discurso deixaram marcas; isto é o que constitui a singularidade do
ser falante. Tal singularidade deriva, com efeito, do que sucede em seu corpo, ou seja, daquilo que da história de
um sujeito, se escreve em seu corpo por meio de marcas. Daí a precisão que traz Miller em relação ao que chama
Biologia lacaniana: “estas marcas perturbam – dérangent – o corpo”.11
Pois bem, tais marcas podem se expressar no sonho ou, mais precisamente, em seu umbigo, já que, como
afirma Lacan, “o umbigo é um estigma, […] é algo que se reduz a uma cicatriz, a um lugar do corpo que faz
nó”12. A este respeito, Laura Solkolowsky precisa que “Lacan considera como análogo, o nó no dizível e a cicatriz
umbilical sobre o corpo; o estigma da exclusão irremediável do parlêtre de sua origem se encontra no sonho”.13
Que haja um psicanalista ali e que, por conseguinte, como expressa Lacan, haja uma interpretação que opere, isso permite que o eco no corpo seja percebido e que a ressonância pulsional seja escutada. Entretanto, para
que isto aconteça é necessário que tal ressonância pulsional esteja articulada, para que assim possa ser escutada.
A questão que se coloca, então, é, com efeito, a da relação entre pulsão e significante. Pierre Naveau a elucida ao
comentar a seguinte passagem de J.-A. Miller:
O corpo falante fala em termos de pulsões. Isto autorizava Lacan a apresentar a pulsão seguindo o modelo
de uma cadeia significante. Nos recorda que as cadeias significantes que deciframos à freudiana estão conectadas
– branchées – ao corpo e que estão feitas de substância gozante.14
Quando Lacan afirma que há algo no significante que ressoa, quer dizer com isso que o significante se conecta – se branche – ao corpo, e que tal conexão remete à irrupção do que se chama a substância gozante, ou seja,
a algo cuja causa é, justamente, a contingência do surgimento no corpo, da ressonância significante. Trata-se, com
efeito, de causa, já que Lacan, referindo-se à Teoria das quatro causas de Aristóteles, situa o significante como
causa de gozo15. Assim, seguindo Pierre Naveau:
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Há outro regime da interpretação que não se dirige ao desejo, mas sim à causa do desejo.
É uma interpretação que trata o desejo como uma defesa, a falta a ser como uma defesa
contra o que existe.6
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O ato analítico adquire todo seu enlace em relação àqueles acontecimentos de corpo que
deixaram marcas, frequentemente, inapagáveis. Desde esse ponto de vista, a psicanálise
revela que o sujeito sofre, essencialmente, de coisas que foram ditas. Eis aí um ponto
decisivo. J.-A. Miller, tendo justamente assinalado que o sujeito, de fato, está enfermo de
certos enunciados, sustenta que a interpretação consiste em enviar anti-mísseis calibrados
para pulverizar aqueles enunciados dos quais o sujeito sofre.16
Assim, a questão colocada é a de como articular as duas vertentes que Lacan elucidou em relação à interpretação, a saber, que é por meio do equívoco que ela opera e que, por outro lado, tem como objetivo, aniquilar a
força destrutiva de certos enunciados.
Tradução : Flávia Cera
1 Em alemão, o substantivo das Unerkannte se escreve com maiúscula e com um e final, diferente do adjetivo unerkannt. Entretanto, é comum escrever
Unerkannt no campo da Psicanálise.
2 Miller, J.-A., “Nota passo a passo – 17. O Unerkannt”. In: Lacan J. O Seminário, Livro XXIII, O sinthoma. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007, p. 237.
3 Lacan, J. “L’ombilic du rêve est un trou. Jacques Lacan répond à une question de Marcel Ritter” (26 de enero, 1975). La Cause du Désir, 2019/2, n°
102, p. 36.
4 Ibid.
5 Miller, J.-A. Curso da Orientação Lacaniana, “O Ser e o Um”. Aula 12, 11 de maio 2011, inédito.
6 Ibidem.
7 Miller, J.-A. O inconsciente e o corpo falante. Apresentação do tema do X Congresso da AMP no Rio. Scilicet. São Paulo: EBP, 2016.
8 Miller, J.-A., Curso da Orientação Lacaniana, “O Ser e o Um”, op. cit.
9 Lacan J., O Seminário, Livro XXIII, O sinthoma, (1975-1976), Jorge Zahar, Rio de Janeiro, 2007, p. 18.
10 Ibidem.
11 Miller, J.-A. “Biologie lacanienne et événement de corps” (1999). La Cause freudienne, n° 44, Paris, février 2000, p. 34.
12 Lacan, J. “L’ombilic du rêve est un trou. Jacques Lacan répond à une question de Marcel Ritter” (26 de enero 1975). op. cit. pp. 36-37.
13 Sokolowsky, L. “À propos de la réponse de Jacques Lacan à Marcel Ritter” (2019). La Cause du Désir, 2019/2, n° 102, p. 34.
14 Miller J.-A. O inconsciente e o corpo falante. op. cit.
15 Lacan J. O Seminário, livro 20, mais, ainda. (1972-1973). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008.
16 Naveau, P. “Le corps a ses résons” (2015). Conferência pronunciada durante a Seção preparatória para o X Congresso da AMP de 30 de novembro
2015 na École de la Cause Freudienne.
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TRÊS PERGUNTAS AOS SONHOS DO FINAL.
E MAIS UMA.
Dennis Ramírez Méndez - NEL-AMP
Dalia Virgilí Pino - Ex-aluna do ICdeBA

“Esses sonhos que se obtêm particularmente no final de análise são sonhos que já não chamam ao deciframento nem esperam nada do Outro, mas que constatam: se desinvestiu, se
soltou, se saiu...”
Silvia Salman1
No dia 26 de março de 2019, Raquel Cors Ulloa testemunhou seu passe na EOL, Buenos Aires. Naquela noite,
ressoou com força, seu sonho de final de análise:

Tal pesadelo indica com bastante clareza, o que acontece em um final. Não somente porque mostra a queda do
analista e o que sai, tanto do mortífero quanto do dispositivo, mas sim porque o que está indicado é, precisamente, isso:
a saída. É poético pensar que há sonhos que respondem à pergunta freudiana sobre o finito ou o infinito das análises.
No dia 7 de maio de 2019, Angélica Marchesini leu seu último testemunho no mesmo recinto, e Graciela Brodsky,
encarregada de comentá-lo, sugeriu trabalhar três perguntas em direção ao próximo Congresso, sugerindo tomar como
material clínico, os sonhos dos últimos passantes. As três perguntas foram:
Como o sonho é outra coisa senão realização de desejo? Como pode mostrar o que não muda em uma análise?
Como o sonho presentifica a extração do objeto e, portanto, a saída?
Como o sonho traz o neologismo?
É assim que elegemos nos
orientar por essas perguntas, em
seu entrecruzamento com ambos os
testemunhos.
Partimos de algumas obviedades. O que se demonstra em um
testemunho é o singular. Nessa
transmissão, reside seu ensino. O
que se ensina em um testemunho
não o ensina outro, nem os dois
hoje são similares aos de antes. Há
algo do ensino dos testemunhos
que também leva à marca da época
e convoca a fazer avançar o campo
de produção de saber da psicanálise.
Em relação à primeira pergunta proposta por Brodsky:
Theresa Salazar. “Série Sortilégios” 4. Impressão s/ Alucobond. 2012. São Paulo.
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Na noite prévia ao pedido para a Secretaria do Passe/AMP, um pesadelo: estamos na Mesa
do passe; uma amiga carinhosa me diz para não chorar quando for minha vez de falar. Assim,
decido sair para tomar um ar. Imediatamente me vejo perseguida por um homem feio, pálido
e magro; é a morte. Corro e corro, ele está a ponto de me alcançar, há um muro, pulo o muro,
mas ele agarra a minha perna. Nesse preciso momento, de cima, do nada, sai um braço robusto
e firme - é de um analista. Sem pensar, ligo ambos os braços, o braço do analista que detém o
braço da morte. Separo-me de ambos, salto-os e saio2
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Há nela um mais além; e é o mais além o que distingue a psicanálise de orientação lacaniana. Trata-se de
começar a pensar os sonhos, não apenas como instâncias de realização de desejo, que é o que prioritariamente
aprendemos com Freud. Isso não nega o sonho como realização de desejo ou como formação psíquica que mostra os fiozinhos do desejo; assim como o segundo ensino de Lacan não nega o primeiro. Trata-se de exprimir os
sonhos em um mais além, especialmente em seus usos.
E a proposta é: podem mostrar o que não muda. O que é que não muda? O gozo. Ele mesmo se torna mais
visível e a posição subjetiva se modifica em uma espécie de amigar-se com isso, ou rir, ou habitar a vitalidade em
não poucos casos.
No testemunho de Raquel Cors, nesse sonho do final, aparece a morte, ainda. Ela faz outra coisa com isso,
mas a morte insiste ali como figura. Em outro momento também se lê que sua eleição de analistas se associa às
suas cabeças inumanas.3
No testemunho de Marchesini, é o dar volta em um sonho o que ensina nessa direção. “O grito é uma afirmação desesperada da vida: Respira”.4
Agora, como se presentifica a extração do objeto? Diz Cors: “o real do objeto olhar e do objeto voz ficaram
soltos”. E conta outro sonho: “Na noite anterior à Conversação sobre o passe em Roma, um divertido sonho com
os passadores: chego em uma praia de areia branca como uma página em meio ao mar azul. Aproximo-me de
dois jovens passadores vestidos de preto e os pergunto ‘onde é a Conversação sobre o passe? Eles nem me olham
nem me escutam...”.5
O objeto pulsional cai, como também cai o analista objeto no primeiro sonho referido.
A queda do objeto torna-se condição do final.
No testemunho de Marchesini, ela o relata desse modo: “... o outro goza sem meu ar. Assim foi como se o
pequeno golpe nas costas de minha mãe me tivesse permitido desalojar o objeto do lado do Outro e recuperá-lo
para mim...”6. Foi também um sonho o que lhe permitiu essa construção.
E por último ... “ e o neologismo?”
Disse Cors: “Dirijo-me a uma porta, uma espécie de bilheteria, ali me entregam uma senha com um código intrasferível e me dizem ‘É para ti, é singular, só tu podes decifrar’, raspo com uma moeda e só há letras e
números sem sentido algum.”7
Esse sonho indica a escritura do indecifrável. Efetivamente, conduz ao neologismo. Já antes ela havia utilizado a expressão “duelé”*, termo com o qual condensa suas perdas, incluindo seu final de análise. Durante o
último congresso em Barcelona, Éric Laurent intervém do auditório, propondo um sintagma que ressoa nessa relação do desejo e do gozo no final de uma análise: “do duro desejo de ferir”8, que é o que relança nesse final para
chegar ao sinthome. Como nos esclarece Anna Aromí: “a vontade de não ceder em nossa orientação do real”9. O
sujeito analisante é quem escolhe não ceder.
Marchesini produz o neologismo também no sonho: “você padece de uma roncadera** histérica”. E resultou muito chistoso para o auditório escutar o contraste com a posição de seu marido. Enquanto ela crê em seu
neologismo, elege seguir a via aberta por esse termo inexistente “roncadera”; seu marido diz: “deves ter escutado
mal”.
Afirma Salman em seu texto preparatório do próximo Congresso: “os usos do sonho também terão que ser
tomados no singular”.10
As três perguntas que seguimos orientam em relação aos usos possíveis do sonho: aparição de significantes
novos, redução ou presentificação do vazio inevitável do final.
Angelina Harari, nessa mesma linha, convida a fazer, então, “um exame do sonho que não passe pelo decifrado, e que nos conduz ao furo que Lacan desaloja em seu último ensino.”11 O que habilita a seguir interrogando
por aquele inatingível mas isolado na experiência analítica: o gozo especificamente feminino.

UMA PERGUNTA MAIS A PROPÓSITO DO GOZO FEMININO

Jacques-Alain Miller, em seu seminário inédito O ser e o Um, diz: “Lacan não desmentiu a incidência da
interdição, mas localizou uma fração de gozo que não responde ao esquema suscetível de ser resumido em termos
de rechaçar para alcançar, onde a interdição é uma etapa no caminho da permissão. Localizou, então, um gozo
não simbolizável, indizível, que guarda afinidades com o infinito, que não foi triturado pela máquina não-sim que
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eu evocava. Em certas ocasiões, o encontramos nos sonhos.”12
Essa última linha que destacamos propõe que a fração do gozo feminino pode emergir nos sonhos. Detalhe
clínico de rigor. Adicionamos, então, uma pergunta.
De que forma pode se apresentar essa fração de gozo não simbolizável, indizível nos sonhos?
Retomando o testemunho de Raquel Cors: o sonho de saída orienta que não é mais pela via do sentido que se
resolve o enigma do gozo. O que esse sonho procura, permite enunciar, é uma ausência de sentido, impossível de
dizer: “É algo em mim que nunca deixou de capturar.”13 Esse algo que não se pode nomear, mas que experimenta
em seu corpo: “um mais de vida”14 . Aquilo que haverá de desembrulhar, manipular no “que resta por fazer”15.
Tradução: Gustavo Ramos
*NR: termo mantido para não perder a originalidade (tem a ver com duelo=luto mas também com duele=dói)
**Roncadera, termo inexistente em espanhol.
Notas:
1 Salman, Silvia. El escándalo del cuerpo hablante. Texto preparatório do XII Congresso da AMP. Disponível em: https://congresoamp2020.com/pt/
articulos.php?sec=el-tema&sub=textos-de-orientacion&file=el-tema/textos-de-orientacion/el-escandalo-del-cuerpo-hablante.html
2 Ulloa, Raquel Cors. 27-28-Uno. In: Bitácora lacaniana. Revista de Psicoanálisis de la Nueva Escuela Lacaniana (NEL). Número extraordinario, abr.
2019. Buenos Aires: Grama, 2019, p. 82.
3 Ibid, p. 76.
4 Marchesini, Angélica. La escritura del fantasma. In: Lacaniana. Revista de la Escuela de la Orientación Lacaniana. Ano XIII, n. 24. Buenos Aires:
Grama, 2018, p. 118.
5 Ulloa, op. cit., p. 81.
6 Marchesini, op. cit., p. 118.
7 Ulloa, op. cit., p. 80.
8 Laurent, Éric. Intervenção do auditório, no “Encontro com o passe”. Barcelona, 1 de abr. de 2018.
9 Aromí, Anna. Puntos vivos del Congresso. Mesa de Encerramento do XI Congresso da Associação Mundial de Psicanálise. Barcelona,
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5 de abr. de 2018. Inédito.
10 Salman, op. cit.

11 Harari, Angelina. A diferença absoluta do sonho. Texto preparatório ao XII Congresso da AMP. Disponível em: https://congresoamp2020.com/pt/
articulos.php?sec=el-tema&sub=textos-de-orientacion&file=el-tema/textos-de-orientacion/la-diferencia-absoluta-del-sueno.html
12 Miller, Jacques-Alain. Curso da Orientação Lacaniana. O ser e o Um, 2011. Inédito.
13 Ulloa, op. cit., p. 82.
14 Ibid.
15 Ibid.
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UM PESADELO NÃO É SEM ANGÚSTIA
Marta Goldenberg - EOL-AMP

Este é o recorte de uma
sessão que me levou a pensar
nas diferenças entre um sonho
e o pesadelo, e este alívio que
algumas vezes se produz no
despertar e que em outras o analisante – aquele que ama o seu
inconsciente – continua desbastando durante dias a significação
até poder localizar o ponto de
angústia e sintomatizá-lo, tratando para que algo disso que
não sabe e se repete a cada vez,
se escreva na sequência da experiência analítica.
Algo perturba o dormir,
ainda que esse algo, o real, não
fale; o simbólico sim, mas para
dizer mentiras. Esse algo é o
que produz horror e dele nada se
Theresa Salazar. “Demiurgo”. Desenho. São Paulo.
quereria saber, até o ponto de
despertar para seguir sonhando.
O real não toma a palavra, o parlêtre sim.
É possível pensar, seguindo a J-A Miller, a interpretação como um pesadelo e do qual, além do mais,
não despertaríamos, não poderíamos fugir despertando. Entendo que é uma maneira de articular a interpretação com o real e não um significante, dando-lhe um sentido a mais. Isto abre a reflexão sobre o inconsciente
real e o transferencial.
No pesadelo, surge algo do real do qual o analisante é prisionero;1 o passar do tempo, sua “decrepitude”, o não sentir-se produtivo, o tempo da aposentadoria, o dar-se conta da não eternidade faz renascer a frase fantasmática que o localiza neste lugar do resto. Não o resto produtivo, que causa, senão essa existência
convertida sempre em um objeto obscuro sem nada para fa-z(s)er brilhar.
Por que o inconsciente interpreta? Interroga Miller.2 Para poder dar uma resposta a esta pergunta, essa
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Analisante: “Tive um pesadelo, horrível, T e L caçoavam
de minha situação de aposentada, me sinto descartada”.
Analista: pesadelo, em que
se diferencia de um sonho?
Analisante: “…se desperta
com angústia, é horroroso...”.
Mais adiante acrescenta: “…a
vida é cômica porque cada um
está com seu próprio delírio.
Ao reler minha escrita vejo tudo
isso e rio-me desta coisa de novela de Alberto Migré…”
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palavra é o real, é na transferência que se introduz o S.s.S. para interpretar o real. A partir daí, constitui-se
um saber, não real, mas sobre o real; e quando não é possível o estabelecimento de uma suposição de saber,
é o próprio analisante que o realiza.
Para poder dizer e escrever-sentir que o real não tem sentido, o parlêtre deve dar várias voltas nas
ficções produzidas por um querer dizer. E me perguntava o que quer dizer que o real já não tem sentido. É
quando o real não responde a nenhum querer dizer, quando o fantasmático já não engorda o peixinho do
sentido, um significante surge, talvez não novo, mas a ele se dá outro uso que não o que a vida diurna dava.
Separar-se do saber ficcional, daquele que rememora a cada vez o encontro, esse encontro traumático
com lalíngua e o corpo, instante contingente que aparece no momento em que menos se espera, para comemorar essa cena, na qual o corpo se vê tomado pela angústia, as cores da vida se tornam uma página em
branco, e esta inibe o corpo do parlêtre, o infla e o sintoma a emudece.
Então, é necessário tempo em uma experiência analítica para explorar a dimensão de defesa contra o real
sem lei e sem sentido. Então, como se desbarata a defesa contra o real? Como perturbá-la? A proposta de Jacques-Alain Miller é que nossa clínica deverá se centrar em desbaratar, desordenar a defesa contra o real.3 Entendo
que “é no uso que façamos como analistas da interpretação, dando-lhe lugar não tanto ao que se diz, mas sim ao
gozo que sustenta esse dizer”; verificar o que há sobre um fundo do que não há.
“O despertar”, poesia de Jorge Luis Borges magistralmente alude a uma posição de não querer saber nada
disso… “se nessa manhã houvesse esquecido de minha voz, meu rosto, meu temor até da morte, esquecido de
meu nome, e de tudo o que tenho sido”.4 A experiência analítica não vai pela via de deixar um sujeito insone,
mas naquelas formações do inconsciente em que o parlêtre repara, se detém e elege, não a sua loucura, mas a sua
debilidade, tomando esse abrupto despertar para não adormecer nesse saber, mas elege esse ponto de despertar
para que cesse de não se escrever.
A experiência analítica permite construir as coordenadas, à maneira de “um inventário” – como o denomina
Lacan –,5 para que o real evitado no pesadelo saia ao encontro do sujeito, veja do que se estava inflado, mudo,
preso, e que faz pouco satisfatória a vida.
É a partir de seu uso e sua interpretação que o sonho mantém sua vigência na época atual. No dizer de Éric
Laurent, é necessário que exista um sujeito que não seja indiferente ao fenômeno freudiano.6
Assim como Miller disse no Congresso do Rio, que o homem se serve do corpo para falar, a fórmula do corpo falante não foi feita para abrir a porta à palavra do corpo, senão que o parlêtre - em transferência - serve-se do
sonho, tratando de capturar o inconsciente real que como disse Jacques Lacan, basta “que se preste atenção para
sair dele…” – do inconsciente real - entretanto, trata-se de obter por meio dele pedaços de real.
Um sonho de Lacan, como disse Miller, foi quando ele instituiu o que denominou o passe. Isto nos desperta
da boa maneira a cada vez.
Tradução: Jussara Jovita Souza da Rosa
Notas:

1 Tizio, H., “La Pesadilla”. Freudiana N° 28, ELP-Paidós, Barcelona, 2000, pp.15-18.
2 Castellanos, S., “La interpretación y el acto analítico”. Testimonio en Madrid 2016. https://www.freudiana.com/la-interpretacion-y-acto-analitico/
02-05-2019.
3 Miller, J.-A., “Lo real en el siglo XXI”. El orden simbólico en el siglo XXI No es lo que era ¿Qué consecuencias para la cura?, Grama, Buenos
Aires, 2012, pp. 421-436.
4 Borges, J. L., “El despertar”. Obras Completas, Emecé, Buenos Aires, 1989, p. 894.
5 Lacan, J., “Prefacio a la Edición Inglesa del Seminario 11”, Otros escritos, Paidós, Buenos Aires, 2012, pp. 599-602.
6 Baudini, S. y Naparstek, F., “El despertar es lo real, bajo su aspecto de imposible”. Freudiana N° 85, RBA Libros, Barcelona, 2019, pp.109-124.
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ANTES QUE EU NÃO ME DESPERTE

“A vida é uma coisa completamente
impossível que pode sonhar com o despertar absoluto”. Esse pensamento, extraído do diálogo de Lacan com Catherine
Millot,1 explicita o que Lacan chamou
de “sonho de despertar” (rêve de réveil).
“Esse desejo de despertar não é outra
coisa senão o sonho de se afogar no saber absoluto, do qual não há vestígio”,
teria dito Lacan.
Se o sonho é a realização de desejo, como sustenta Freud, é preciso, então,
ver no sonho que abre o capítulo VII da
Traumdeutung – “Pai, não vês que estou
queimando?” – mais que “uma fantasia
preenchendo uma aspiração”.2 Se fosse
assim, o sonho apenas prolongaria o sono
“Círculo - chamas” . Fotografia. Img. free.
do pai. O que é que se realiza, portanto,
nesse sonho tomado por Freud como “sonho modelo”? O que desperta o sonhador de seu desejo de prolongar o sono?
O que faz desse sonho um “sonho de despertar”?
Conforme a interpretação lacaniana, o que se realiza nesse sonho não é a realidade do corpo em chamas do filho
morto no quarto ao lado, não é isso que desperta o sonhador; tampouco é o desejo do pai de prolongar a vida do filho,
como parece apontar Freud; o que se realiza é a “outra realidade escondida por trás da falta do que tem lugar de representação”.3
Entre o dormir e o retorno à consciência que se reconstitui em torno de suas representações da realidade, o real
que desperta se manifesta no lapso entre a consciência das chamas e a percepção do que ocorrera – o sono do velho
encarregado de velar o corpo do filho –, antes que eu não me desperte. Nesse espaço de um lapso, em que o sono é
perturbado pela intromissão do real – que tanto pode ser provocado por uma batida na porta, aludida por Lacan um
pouco antes de comentar esse sonho no Seminário, livro 11, quanto por um clarão que atravessa nossas pálpebras –,
“temos a certeza de estar no inconsciente”.4 O lapso do despertar se dá, portanto, nesse instante em que o sujeito habita
o inconsciente sem o apoio de qualquer representação e tateia no escuro.
A princípio, nada parece apontar para a realização de desejo nesse sonho, como reconhece Freud. Por que, então,
abrir o capítulo VII da Traumdeutung justamente com esse sonho? O que faz desse sonho um sonho paradigmático
também para Lacan? Gostaria de responder a essas indagações, propondo tomar esse sonho como uma alegoria, mais
precisamente como uma redução metapsicológica aos elementos fundamentais que se articulam em torno do trabalho
do sonho e da dinâmica onírica: o pai e o desejo de dormir; o filho e o desejo inconsciente que desperta; e, na fronteira
entre os dois, o velho vigia e a censura psíquica que condiciona o trabalho do sonho.
É possível sobrepor essa alegoria a uma analogia utilizada por Freud: o desejo inconsciente submetido ao recalque é como o penetra de uma festa de salão (onde se festeja o espetáculo do sono e o desejo de dormir é soberano) que,
devendo passar por um porteiro, recorre a disfarces para não se fazer reconhecer. Se obtiver sucesso em não se fazer
reconhecer, ele poderá ser admitido no salão; caso contrário, será expulso pelo porteiro que opera ali como censor.5
Segundo essa analogia, o responsável por esse disfarce é o próprio trabalho do sonho (Traumarbeitung). O
desejo inconsciente do sonho somente se realiza sob essa condição. O porteiro-vigia seria, nesse sentido, uma
espécie de extensão do Eu e de seu desejo de dormir, operando no limiar entre o salão de festas e a sua antessala.
Cabe ao porteiro, averiguar se o desejo inconsciente se utiliza de um bom disfarce para não perturbar aquele que
dorme. A função do vigia do sonho consiste, portanto, em “checar” o trabalho do sonho, de forma a garantir que
a sua estrutura de ficção seja mantida.
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No sonho relatado por Freud na Traumdeutung, no entanto, o desejo se realiza, podemos dizer, sem disfarces, de forma crua, como uma “visão atroz”, aquela do filho que, à cabeceira do pai, faz-se reconhecer por sua
voz: “pai, não vês que estou queimando?” Uma pergunta se impõe: o que leva a esse “mais-além do sonho”, a esse
rompimento do acordo de fronteira que preserva o sono e cuja condição é que o desejo inconsciente, estrangeiro
ao Eu, conserve os seus disfarces?
O que rompe a estrutura que faz do sonho o guardião do sono é o sono daquele que não poderia ter dormido
e que deveria velar o sono do pai, cuidando, ao mesmo tempo, para que o desejo inconsciente não se comporte
como um penetra incendiário. Nesse sonho, o desejo inconsciente atravessa, como uma chama, a porta entreaberta entre os dois quartos, vindo se instalar à cabeceira do pai para interpelá-lo quando este nada mais pode fazer
pelo filho, como observa Lacan. Esse desejo realiza sem censura, da forma mais substancial, o encontro faltoso
com o objeto que a morte do filho presentifica. Na ausência de uma dimensão ficcional do sonho, o desejo se
apresenta como Trieb, diz Lacan, pura pulsão invocante.
Na lição do dia 12 de fevereiro de 1964, da qual nos valemos aqui, Lacan lembra que a vida não é um sonho.
Ele afirma: “Nenhuma práxis, mais do que a análise, é orientada para aquilo que, no coração da experiência, é o
núcleo do real”.6 Contudo, trata-se de um real que escapa, que não é apreensível senão como encontro faltoso, e
que se produz como ao acaso. Normalmente, a realização do desejo no sonho não nos conduz a um real do desejo,
mas apenas à fantasia que o recobre com suas roupagens.
Esse lapso do despertar – ao qual Lacan alude remetendo à presença do não expletivo na frase “antes que
eu não me desperte”, antes que eu não me reorganize diante de minhas representações, no instante em que ainda
estou sob o impacto da batida na porta ou das chamas que a atravessam – poderia ser tomado como um paradigma lacaniano do encontro com o real [reencontre du réel], conforme a tradução dada para a Tiquê de Aristóteles.
Instante paradoxal em que se conjugam a certeza do ser inconsciente do sujeito e o ponto de sua evanescência
significante.
O que faz a estranheza desse sonho relatado por Freud na abertura do capítulo VII da Traumdeutung é justamente a ruptura entre sonho e fantasia, entre sonho e ficção, entre sonho e disfarce. “O que é que desperta?” –
pergunta Lacan. Terá sido a “realidade faltosa que causou a morte da criança”, esse real incontornável? Terá sido
o remorso do pai por ter deixado o filho morto ser velado por um homem que não estava à altura de desempenhar
tal tarefa?
O encontro faltoso que desperta, e que só pode se dar nessa hiância do sonho que designa o mais-além da
realização disfarçada de desejo, é aquele no qual “o desejo se presentifica pela perda imajada no ponto mais
cruel do objeto” [Le désir s’y présentifie de la perte imagée au point le plus cruel de l’objet].7 Trata-se de um
encontro para o qual não há representação e que nos faz ver esse sonho como o “avesso da representação”.8 O
prolongamento do sonho, para além desse ponto, só pode conduzir ao despertar, o que nos lembra que a condição
de representabilidade que caracteriza o trabalho do sonho, tal como articulado por Freud, não esgota a natureza
do inconsciente. “O sonho prosseguido, não é ele, essencialmente, se assim posso dizer, a homenagem à realidade
faltosa – a realidade que não pode mais se dar, a não ser se repetindo infinitamente, num infinitamente jamais
atingido despertar?”9
Retomando então a nossa alegoria, podemos dizer que, nesse sonho paradigmático, o desejo inconsciente se
apresenta da forma mais viva, com suas mortalhas em fogo, em chamas, como desejo que desperta. É surpreendente que Lacan tome esse desejo a partir da pulsão, do Trieb, em sua pura dimensão de voz. A condição de sua
emergência, como vimos, é o sono do porteiro-vigia que deveria garantir o uso de suas vestimentas, ou seja, de
sua mortificação. Tal desejo é incompatível (Unverträglich, diria Freud) com o nosso ser de linguagem. É o puro
capital do sonho que nenhum pai empresário poderia recobrir. Tudo isso nos faz concluir que nesse caso, o encontro faltoso só pôde ocorrer porque o vigia caiu no sono, rompendo, assim, o acordo de fronteira entre o desejo de
dormir e o desejo que desperta. O desejo indestrutível e atemporal que remete ao nosso ser inconsciente e fora da
linguagem irrompe, então, no salão de nosso sono soberano, interpelando-nos: “não vês que estou queimando?”
Notas:
1 Millot, C., A Vida com Lacan. Zahar, Rio de Janeiro, 2017, p. 71-72.
2 Lacan, J., O Seminário - Livro 11: os quatro conceitos fundamentais da psicanálise. 2. ed., J. Zahar d., Rio de Janeiro, 1985, p. 60.
3 Ibid., p. 61.
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4 Lacan. J., “Prefácio à Edição Inglesa do Seminário 11”, Outros escritos. J. Zahar ed., Rio de Janeiro, 2003, p. 567.
5 Freud, S. “Conferências Introdutórias à Psicanálise, XIX”, Obras Completas de S. Freud. Imago, Rio de Janeiro, 1969, vol. XVI, p. 347-348. A analogia foi aqui adaptada para o nosso uso.
6 Lacan, J. O Seminário - Livro 11: os quatro conceitos fundamentais da psicanálise, op. cit., p. 55.
7 Ibid., p. 60 [p. 69, Le Séminaire, livre 11 / Poche].
8 Ibid., p. 61.
9 Ibid., p. 60.
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PEDE-SE UMA ANÁLISE PARA CONTINUAR
SONHANDO
Flory Kruger - EOL-AMP

INTRODUÇÃO

60

O tema que nos convoca neste número de
nossa Revista Lacan XXI tem a ver com o próximo
Congresso da AMP: O Sonho. Sua interpretação e
seu uso no tratamento analítico.
Extraí o título deste trabalho de uma frase de
Miller que diz assim: “Daí que, às vezes, o que desperta no sonho, a angústia, justifica que seja situada
como aparente, como um pseudodespertar, que só
está ali para permitir continuar sonhando”.1
Não há dúvida de que é um tema que nos interroga no centro mesmo de nossa clínica, na medida em que, desde Freud até nossos dias, houve
variações a respeito do lugar que é dado aos sonhos
na direção da cura.
O analista tem que interpretar os sonhos?
Continua sendo a via régia ao inconsciente ou nossa concepção do sintoma muda esta afirmação?
Qual é o uso que dá o analisante a seus sonhos? É
para aportar algo ao analista? É uma demanda de
interpretação?
Estas e muitas outras serão as perguntas que teremos que ir respondendo a caminho do Congresso.

COM FREUD

Sem dúvida, o sonho para Freud ocupou um
lugar protagonista, já que ele o concebeu como a
Thereza Salazar. “Série Atopias”. 2. 2014. São Paulo.
via régia ao inconsciente, na medida em que dava
conta do que foi seu descobrimento central.
Freud estuda o sonho como se fosse uma mensagem cifrada, inclusive lhe atribui leis próprias, como a condensação, o deslocamento e a dramatização, tentando
formalizá-lo mais além daquelas tendências que pensam que há sonhos que portam uma significação universal.
Começou por demostrar que existia uma técnica psicológica que permite interpretar sonhos e que, se este
procedimento é aplicado, todo sonho aparece como um produto psíquico provido de sentido.2
Se os sonhos portam um sentido, é preciso encontrar esse sentido em sua articulação com o texto que relata
o sonhador.
O sintoma, o lapso e os chistes foram outras manifestações que Freud foi somando para dar crédito à existência do inconsciente.
Lacan pôs um nome nessas manifestações, chamou-as de formações do inconsciente e, tal como propunha
Freud, a escuta analítica era orientada para elas.

SONHO E FANTASMA

Nesta série das formações do inconsciente não está incluído um dos conceitos centrais que participam da
clínica: refiro-me à fantasia ou ao fantasma.
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Freud, muito cedo falou de fantasias, dando um sentido prazeroso a pensamentos que constroem um sujeito
para sua satisfação; também as chamou de devaneios.
Qual lugar ele deu a estas fantasias e qual a diferença que podemos estabelecer com o sonho?
Uma resposta possível é que as fantasias ou fantasmas se produzem em estado de vigília. Ao contrário, o
sonho supõe o dormir, o qual indica que o sonhador não tem controle consciente sobre o que ocorre durante o sonhar. Geralmente o sonho surpreende o sonhador por seu conteúdo inesperado e, sobretudo diverso, muitas vezes
contrário à vontade consciente do sonhador.
Isso nos demonstra que a lógica que rege o sonho fica ignorada por quem o sonha.
Podemos marcar uma diferença com aqueles fantasmas que obedecem ao capricho do sujeito, que é quem os
organiza e dos quais tem plena consciência; além disso, poderíamos acrescentar que, inclusive, lhe são familiares
e conhecidos.
As fantasias conscientes não contam com a diversidade e surpresa que geram os sonhos, já que são quase
sempre as mesmas; têm um valor de permanência pelo qual não surpreendem e, muitas vezes, o analisante as
silencia, não fala delas porque se envergonha, na medida em que seu conteúdo, muitas vezes não coincide com
seus valores morais.
Não ocorre o mesmo com os sonhos. O paciente espera sua sessão para relatá-los.
Tal como pensava Freud, os sonhos participam de uma dialética com o inconsciente que torna possível sua
interpretação.

Anos depois, Freud retoma o tema das fantasias quando escreve “Bate-se numa criança”. Introduz, com
este exemplo, a ideia de uma fantasia única. Mas, longe de ser produto da imaginação que cada um inventa para
pavimentar as dificuldades de sua vida, o fantasma se transforma em uma frase condensada e enigmática para o
sujeito.
Deste modo, não apenas passa do plural dos fantasmas a sua singularização, mas também, com os desenvolvimentos de Lacan, surge o conceito de fantasma fundamental.
J.-A. Miller retoma este conceito que Lacan nomeou em escassos momentos e constrói uma lógica da cura
que vai do sintoma ao fantasma.
Nova diferença com os sonhos, que longe de ser uma frase, sempre a mesma, são, a cada vez, diferentes,
inesperados, floridos e surpreendentes, às vezes prazerosos e outras sofridos, mas oferecidos a sua interpretação,
diferentemente do fantasma fundamental, que vai se construindo ao longo da análise de um sujeito.

COM LACAN

Lacan nos mostra que a construção do fantasma e seu atravessamento têm um lugar privilegiado na direção
da cura. Então, devemos nos perguntar: qual o lugar que ele atribui à interpretação dos sonhos?
Fica claro que, para Freud, os sonhos tinham um lugar fundamental enquanto eram a via régia ao inconsciente; mas a presença do fantasma e o lugar central que adquire o sintoma na clínica lacaniana orientada ao real
produzem uma mudança no lugar central que ocupava o sonho para Freud.
Lacan tira esse protagonismo do sonho para dá-lo ao sintoma.
Quanto à construção do fantasma, vai realizando-o à medida que a análise avança na relação que cada sujeito tem com seus objetos, na queda das diversas identificações, no percurso do que motoriza seu desejo. Enquanto
que, com o sonho, o sujeito se alivia quando pode relatá-lo e encontrar um sentido para ele.

A INTERPRETAÇÃO DOS SONHOS

Seguindo com a orientação ao real que assinala Lacan, as coisas na prática mudaram e a interpretação dos
sonhos sofreu um deslocamento. Também é preciso levar em conta o momento da análise.
Nos começos, trata-se de formalizar o inconsciente sob transferência; só então podemos falar de um inconsciente no trabalho do saber, na medida em que está dirigido ao Sujeito suposto Saber.
O sonho como manifestação do inconsciente provoca uma proliferação de associações do sujeito oferecidas
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à interpretação. É o tempo do inconsciente transferencial. Ao ter como destinatário um analista, o que busca é
saber algo do enigma de seu sonho.
A função do analista é interpretar o relato, mas buscando, com sua intervenção, produzir o efeito de irrealizar o referente.
Ao final de uma análise, ao contrário, seria necessário compreender o sonho como uma resposta frente ao
real. Portanto, o analista não apontará a implantação das associações, mas sua intervenção, usando a operação
redução, terá como meta, o despertar da emergência do real.
Comecei com uma citação de Miller e terminarei com outra de suas reflexões:
Miller se pergunta se abordar a psicanálise pela via do sonho como se fez historicamente é o melhor. Sua
resposta é muito clara:
“Lacan assinalou outra via para a psicanálise - não sei se é régia, mas não me incomodaria que fosse proletária - : o sintoma, que coloca a questão de saber de que modo o sujeito pode advir ao saber sem sujeito, quer dizer
que condiciona a forma mesma na qual adquire sentido e gozo, o saber sem sujeito”.3
Tradução: Mª Cristina Maia Fernandes

62

Notas:
1 Miller, J.-A., Los signos del goce. Paidós, Buenos Aires, 1998, p. 443.
2 Freud, S., “A interpretação dos sonhos”. Obras psicológicas completas de Sigmund Freud, IV. V, Rio de Janeiro: Ed. Standard Brasileira, 1980.
3 Miller, J.-A., Op. cit. p. 443.

FEDERAÇÃO AMERICANA
DE PSICANÁLISE DE
ORIENTAÇÃO LACANIANA

Publicação FAPOL

LacanXXI
RE V I STA FA P OL ONL INE

Comentários dos
Escritos e Outros
Escritos de Lacan

VOLUME 8 - NOVEMBRO 2019

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

SONHO, UM TOQUE DE DESPERTAR

O Prefácio à edição dos Escritos em livro de bolso (1969),
Lacan dedica “para alguém graças a quem isto mais é signo...”1,
remetendo à onda de redemoinhos
que seus Escritos tinham produzido. Inicia com uma referência ao
conto de Poe, em alusão ao texto
que abre seus Escritos, a saber, O
Seminário sobre “A carta roubada”. Neste último, ele se utiliza
do equívoco joyciano – a letter
(carta/letra), a litter (dejeto) –
para distinguir na carta/letra, sua
dimensão de mensagem e outra,
a de objeto. O “nosso Dupin” se
apossa da missiva na medida em
que se orientou pelo “mais inquebrantável dos esconderijos”2: a
dimensão de objeto da carta, a litter, sua materialidade. Em o Prefácio de 69, acrescenta que a carta
que Dupin soube localizar “o feminiza como que por um sonho”.
A inspiração do conto de
Poe oportuniza pensar sobre duas
Alejandra Koreck. Instalação em papel. Mostra “O estrangeiro” EOL- AMP
vertentes: o sonho como um saber
a decifrar, podendo ser o analista
um intérprete; e o sonho em seu
mergulho no não reconhecido – o que Freud nomeou de “umbigo do sonho”3 – que, conectado ao pulsional, decorre “da carta/letra, sempre roubada”4, como lembra Brousse.

“O SONHO NÃO PENSA”

Desde o Prefácio de 69, Lacan adverte que, se o sonho requer um suporte textual – “o que chamo propriamente de instância da letra, anterior a qualquer gramatologia” – isso não destitui a tese de que o sonho não pensa.
Muito pelo contrário, Lacan traz que o inconsciente – o sonho o demonstra – é “um saber que não pensa, não
calcula e não julga”5; o estatuto desse saber não o impede de trabalhar. Como um trabalhador ideal – crème de la
crème da economia capitalista, como o concebeu Marx –, o inconsciente é um saber que trabalha sem o mestre. O
fruto deste trabalho está aí: “um saber que se trata apenas de decifrar, já que consiste num ciframento”6.
Freud inova, não ao introduzir o sujeito, pois é Descartes quem o faz. Inédito é o modo freudiano de se
dirigir ao sujeito, como aponta Lacan: “Aqui, no campo do sonho, estás em casa”7. Seguindo esta via régia freudiana, indica ainda: “Para o sujeito, o inconsciente é aquilo que reúne nele, suas condições: ou ele não é, ou ele
não pensa. Se no sonho ele não pensa, é por ali ser no estado de poder-ser [peut-être]”8.
Subverter o cogito cartesiano, fazendo reverberar, a partir de seu retorno a Freud, que o sujeito comparece
onde não pensa, é a aposta de Lacan na estrutura da linguagem, tecida de mal-entendidos desvelados na experiência analítica. É com este espírito, que ele retoma a tese de Freud de que o sonho é um rébus, pois suas imagens,
“representações de palavras”, tomando uma expressão freudiana, permitem soletrar o significante que nelas está
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disfarçado. Mesmo destacando, já no Seminário 18, que “o fato de o sonho ser um rébus, diz Freud, não é o que
me fará abandonar nem por um instante a afirmação de que o inconsciente é estruturado como uma linguagem”,
acrescenta algo fundamental: “só que é uma linguagem em meio à qual apareceu sua escrita”9.

Em A Instância da letra no inconsciente ou a razão desde Freud, Lacan já deixa a porta aberta para que concebamos o sonho a partir da materialidade significante e, como tal, deve ser tomado ao pé da letra.
Freud exemplifica de todas as maneiras que esse valor de significante da imagem nada tem a ver com sua
significação, e recorre aos hieróglifos do Egito [...]. Freud encontra um meio de se orientar, nessa escrita, por certos empregos do significante que se apagaram na nossa, [...], mas para melhor nos remeter ao fato de que estamos
numa escrita em que até o pretenso “ideograma” é uma letra10.
Para Freud, há algo de comum entre o hieróglifo e os sonhos, gancho que permite a Lacan, aproximar a
materialidade onírica freudiana aos anagramas saussurianos: “Um sonho, (...) isso se lê do que dele se diz, e que
se poderá ir mais longe ao tomar seus equívocos no sentido mais anagramático do termo”, como fez Saussure, em
sua prática noturna, com os versos saturninos, “onde ele encontrava as mais estranhas pontuações de escrita”11.
Miller observa que foi a partir do sonho, que Lacan demostrou o que se dá em termos de escritura, quando
aponta que a imagem onírica é tomada por Freud para além da significação, que o sonho se lê como enigma, isto
é, “a imagem não vale como figura, um signo figurado, nem como pantomima, mas sim como uma letra e que
tudo aqui é assunto de escritura”12.
Lacan neste momento, ainda está às voltas com a primazia do simbólico, recorrendo à letra para demarcar a
materialidade do significante no sonho, dando a este, um estatuto de escritura. Porém, se tomarmos como referência o estatuto de letra, na reta final de seu ensino, onde há uma distinção mais explícita entre letra e significante
– ou um novo estatuto do significante, que se torna signo –, podemos dizer que esta materialidade adquire toda
a sua extensão por estar desconectada do sentido que precisa ser decifrado, apontando para a localização de uma
dimensão de gozo advindo do troumatisme de lalíngua ou, seguindo com Freud, para o que ele nomeou de “umbigo do sonho”. Como lembra Jésus Santiago13, o “umbigo” é a repercussão do traumatismo original no sonho,
ponto ininterpretável que leva à impossibilidade do despertar pela via do inconsciente.

UM TOQUE DE DESPERTAR

Evoquemos Lacan, no Seminário 20: “os adultos não podem jamais chegar a se despertar – quando acontece
no sonho deles alguma coisa que ameaçaria passar ao real, isto os enlouquece de tal maneira que imediatamente
eles acordam, quer dizer, continuam a sonhar”14. Se despertamos para continuar a sonhar, não sendo possível um
despertar absoluto, pois seria a morte, como conceber uma prática analítica fazendo do sonho um instrumento do
despertar, como sugere Laurent?
Os testemunhos de passe nos ensinam sobre como o sonho, na contramão do desejo de dormir, desejo este
que é o de nada querer saber sobre o gozo, pode atingir o exato momento em que o real mostra sua cara, despertando-se. Noutras palavras, para além da ficção, uma vez atravessadas “as orgias de interpretação de sentido”15,
um sonho – ao estilo da carta do conto de Poe, em sua dimensão de resíduo, o lixo (a litter) – é um instrumento
que carrega os efeitos do gozo no real. Os sonhos de final de análise ensinam sobre esta passagem que se dá da
ficção à escrita de gozo, possibilitando a sustentação de um outro uso do significante com estatuto de significante
novo, não contaminado pelo sono, levando ao despertar, como demonstram esses dois fragmentos de testemunhos.
Ana Lucia Lutterbach Holck traz uma interpretação do analista a partir de um sonho, que traça a escrita da
fantasia. O sonho é sem narrativa, “é uma cena: um cachorro defecando um patê é olhado por um jovem”16. A
interpretação do analista que enuncia “esse patê é você”, seguida de corte da sessão, produz um efeito inesperado
de sentido, com variação do sujeito gramatical, até surgir um significante novo, pastout, vindo do francês, e pela
homofonia, transforma-se em patu. Este significante revela a inconsistência do Outro, S(Ⱥ), apontando para um
novo modo de relação do sujeito com sua condição de mulher, nãotoda.
Bernard Seynhaeve traz dois sonhos que marcaram seu final de análise. Reportemo-nos ao segundo sonho,
que comporta dois quadros, um sonho dentro de outro. O primeiro quadro se passa no consultório do analista, em
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Notas:
1 Lacan, J., “Prefácio à edição dos Escritos em livro de bolso” (1969), Outros Escritos, Jorge Zahar Ed., Rio de Janeiro, 2003, p. 383.
2 Lacan, J., “O Seminário sobre “A carta roubada” (1956), Escritos, Jorge Zahar Ed., Rio de Janeiro, 1998, p. 28.
3 Freud, S., “A interpretação dos sonhos” (1900), Obras Completas, v. 5. Imago, Rio de Janeiro, 1976, p. 560.
4 Brousse, M-H., “O artifício, avesso da ficção. O que há de novo sobre o sonho120 anos depois?”, https://congresoamp2020.com/pt/articulos.php?sec=el-tema&sub=textos-de-orientacion&file=el-tema/textos-de-orientacion/19-09-11_el-artificio-reverso-de-la-ficcion.html
5 Lacan. J., “Televisão” (1974), Outros Escritos, op. cit., p. 517.
6 Lacan. J., “Introdução à edição alemã de um primeiro volume dos Escritos” (1973), op. cit., p. 553.
7 Lacan. J., O seminário, Livro 11: Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise (1964), Jorge Zahar Editora, Rio de Janeiro, 1988, p. 47.
8 Lacan, J., “Radiofonia” ((1970), Outros Escritos, Jorge Zahar Ed., Rio de Janeiro, 2003, p. 416.
9 Lacan, J., O seminário, livro 18: de um discurso que não fosse semblante (1971), J. Zahar, Rio de Janeiro, 2009, p. 83.
10 Lacan, J., “A instância da letra no inconsciente ou a razão desde Freud” (1957). Escritos, Jorge Zahar Ed., Rio de Janeiro, 1998, pp. 513-514.
11 Ibid., p. 129.
12 Miller, J. “O escrito na fala”, Opção Lacaniana online, São Paulo, n. 8, http://www.opcaolacaniana.com.br/pdf/numero_8/O_escrito_na_fala.pdf
13Santiago,
J.,
“Clínica
do
despertar:
eternidade,
duração
e
tempo”,
https://congresoamp2020.com/pt/articulos.php?sec=el-tema&sub=textos-de-orientacion&file=el-tema/textos-de-orientacion/clinica-del-despertar-imposible.html
14 Lacan, J., O Seminário, Livro 20, Mais, Ainda (1972-1973), Jorge Zahar Editores, Rio de Janeiro, 2008, p. 76.
15 Laurent, E., “O despertar do sonho ou o esp d’um des”, https://congresoamp2020.com/pt/articulos.php?sec=el-tema&sub=textos-de-orientacion&file=el-tema/textos-de-orientacion/19-09-11_el-despertar-del-sueno-o-el-esp-de-un-sue.html
16 Holck, A.L.L., “Relato”, Opção lacaniana: Revista Brasileira Internacional de Psicanálise, São Paulo, n. 50, dez. 2007, p. 36.
17 Seynhaeve, B., “Escrita de uma borda”, Opção lacaniana: Revista Brasileira Internacional de Psicanálise, São Paulo, n. 52, set. 2008, p. 111.
18 Seynhaeve, B., “Depoimento de Passe”, Latusa. Escola Brasileira de Psicanálise – Seção Rio, Rio de Janeiro, n. 14, nov. 2009, p. 183.
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que o analisante, após sair de um sono profundo, diz: “acabou, terminou”. O segundo quadro, que se passa em
uma sala de espera, é descrito por ele como um rebuliço no corredor diante de uma autópsia do corpo, de alguém
próximo ao analista. Há uma caixa craniana que está aberta; desta é retirada uma massa gelatinosa, colocada, sem
cuidado, sobre uma cadeira. O sonhador, ao se aproximar, percebe um bloco de patê de cabeça17.
O trabalho com o sonho, a partir da homofonia, transforma o Pai nosso (PATER) em um patê (PAT), demonstrando a travessia retratada pelo sonho final decisivo, em que “o analisante vê surgir do inconsciente esse
real, seu ser reduzido a seu envelope carnal esvaziado de conteúdo: um resto imundo”18. O pai se reduz a uma
massa gelatinosa; para além dele, o que resta do seu ser é o imundo, o patê de cabeça que, lido de outra forma, é
elevado à dignidade de objeto precioso, Witz surgido do tecido do inconsciente.
O sonho, como demostram os testemunhos de passe, pode se coadunar com uma prática do despertar – da
impotência da fantasia à impossibilidade lógica – que se sustente no real do Um que se repete, recôndito de um
gozo singularíssimo, fora do sentido, onde se situa o resto incurável de cada um. Talvez, na via do sinthoma, seja
possível dizer que a cada vez que o Um estiver em pauta, há, no sonho, um toque de despertar.
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DESPERTAR A OPACIDADE
Gustavo Stiglitz - EOL-AMP

“Vende inteligência e compra assombro.
A inteligência é opiniões e o assombro, intuição.”
Máxima Zen

“A psicanálise não é uma
ciência… É um delírio - um delírio do qual se espera que leve a
uma ciência. Podemos aguardar
muito tempo! Não há progresso e
o que se aguarda não é, precisamente, o que se recolhe*”.1
Em 1914, Freud escreve a
seu filho mais velho, Martin, que
estava no front de guerra e com
quem compartilhava todas as
questões da economia familiar,
preocupado pelo tema e não sem
um toque de humor:
“Se alguém tem uma disposição pessimista (este é o pequeno toque de humor), dirá que um
consultório internacional, depois
de uma guerra mundial, por não
falar dos tempos durante a guerra, não subsistirá. É provável que
Manolo Rodríguez. “A arca”. Acrílico sobre tela. 2012. Argentina.
meus russos, holandeses e alemães não regressem. De Viena, nunca tirei nenhum proveito (!).”
E mais otimista, acrescenta:
“Mas, como já disse, tudo é incerto, não está descartado que os Estados Unidos ajudem, o que o delírio que
me catapultou demonstre ser tão forte, contra a realidade, que sim, seja possível ter uma atividade reduzida.”2
Que outra coisa pode ser o delírio que o catapultou, além de sua hipótese do inconsciente? O delírio é algo
que Freud conhecia bem, ainda que não o diferenciasse muito precisamente do onirismo e do sonho.
É justamente, talvez, essa imprecisão, o que lhe permitiu compartilhar uma ideia bem precisa, que desenvolve em 1924, em seu texto sobre “A perda da realidade na neurose e na psicose”.3
Perda de realidade há nas duas. Diferentemente do que escreveu pouco antes em “Neurose e psicose”,4 aqui
todos estão em perda, mas cada um constrói sobre ela uma solução, o que faz certa equivalência entre o delírio
do psicótico, o fantasma do neurótico e os sonhos. Certa equivalência, não mais, consistente em ser instrumento
para continuar dormindo na realidade o sonho do sentido, depois de despertar do sonho ao dormir.
A diferença estrutural passa agora, não pela perda de realidade, mas pela qualidade do que vem a substituí-la.
Que Freud diga que sua hipótese do inconsciente é um delírio, ainda que não seja no ambiente científico,
mas no familiar, não deixa de chamar nossa atenção.
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Até poderíamos dizer que se trata de uma hipótese ad hoc, que são aquelas que vêm em auxílio das falhas
das hipóteses aceitas, em lugar de um furo no saber.

Sempre se fala da inteligência de Freud, mas, o mais destacável é sua capacidade de assombro.
Como diz a máxima zen, a inteligência freudiana vem em segundo termo para opinar sobre o que sua
capacidade de assombro pôde captar.
Por exemplo, que as distintas cadeias associativas a partir de um sonho se detêm em um ponto, escrevendo à borda de um buraco, ao qual chamou “umbigo do sonho”.
São muitas as referências lacanianas a este umbigo. É preciso dizer que a imagem escolhida por Freud,
para aceder a algo desse ponto real no qual desemboca a análise do sonho, é especialmente boa, ao incluir
o buraco e a marca que fica.
É uma boa imagem para captar uma borda de real, como explica Lacan em sua Resposta a Marcel
Ritter: “O sujeito, por suas produções imaginativas… (condição de representatividade para a formação do
sonho)… conserva, em alguma parte, a marca de um ponto onde não há nada a fazer”.5
O que escrevemos S(A/). S, a marca de um ponto onde não há nada a fazer, (A/).
Quer dizer, o furo no Outro e a marca que assinala essa ex-sistência.
É preciso dizer que também são frequentes os relatos de sonhos nos quais o sonhador tem clara apreensão
de que também há um tipo de umbigo no início. “O sonho não começava assim, mas lembro que…”
O relato do sonho se inicia em uma opacidade ou talvez seja melhor dizer que a opacidade é sua causa.
Há um Unerkannte - impossível não reconhecido - com uma borda que escrevemos S(A
))
/ e que é estritamente o umbigo do sonho freudiano e, em algumas ocasiões, pode-se cernir o não reconhecido, no qual o sonho se
origina.
Assim, da opacidade inicial à opacidade que fica como resto da análise do sonho, pontos limite da análise, só temos do sonho o relato do analisante, que se reduz a um balbucio.
Encontro este ponto claramente escrito por Lacan em sua resenha do seminário da Ética: “... confiávamos em algo que registra a consciência do psicanalista: que do inconsciente não lhe chega através do sonho,
mais que o sentido incoerente que este fabula, para vestir de frase o que articula”6.
“Vestir de frase o que articula” diz muito bem uma função do sonho: evitar despertar o real. Vestir de
sentido o inarticulável, para que pareça articulado.
É por aí mesmo que desponta um uso ético do sonho.
Lacan assinala desta maneira: [...] isso que vem daí (do sonho) já é interpretação, a qual se poderia
chamar de selvagem, e que a interpretação fundamentada com que a substitui (poderia ser tanto do analista
quanto do analisante) não é melhor senão porque faz aparecer a falha que a frase denota.”7
“[...] fazer aparecer a falha [...]”, até aqui nos dirigimos aos casos em que supomos que não se trata de
uma solução puramente imaginária ao encontro com seu real.
Trata-se de fazer aparecer o inarticulável para submetê-lo cada vez ao trabalho de “vestir de frase”, mas de
frase cada vez mais singular a cada analisante.
E Lacan continua em sua Resenha: O hieroglífico do sonho decifrado mostra um defeito de significação, e
nele e não em outra coisa, o sonho conota um desejo. O desejo do sonho não é nada mais que desejo de cobrar
sentido e a isso satisfaz a interpretação psicanalítica.8
Em minha opinião, não há que se ler aqui que a interpretação psicanalítica aponta a satisfação do sentido
inconsciente. Creio que se trata aqui de um Lacan adiantado a si mesmo ou que a resenha foi escrita uns anos
depois do seminário.
O acento está posto na satisfação. Mas, o desejo do sonho de cobrar sentido é desejo de responder ao real.
Por isso, continua: Mas, esta não é a via de um verdadeiro despertar do sujeito. Freud fez finca-pé no fato de
que a angústia interrompe o sonho quando este vai desembocar no real do desejado. É certo, então, que o sujeito
desperta apenas para continuar sonhando.9
O sonho “tocaria” o real apenas no instante justamente anterior ao despertar. Só sob transferência é que o
analisante pode fazer algo com a marca que resta desse encontro.
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É aqui que se abrem as perguntas a serem trabalhadas, que nos coloca o próximo Congresso da AMP em
2020, sobre a interpretação e o uso do sonho na cura, um uso distinto do deciframento.

UMA OPACIDADE DESPERTA

Este subtítulo deve ser lido ao modo do título do filme “A star is born”: em uma análise, uma opacidade
desperta.
Trata-se de despertar a opacidade própria de cada um, nos dois sentidos que a frase faz ressoar: despertá-la
e despertar para ela**. Na realidade, trata-se de um só e mesmo movimento.
Ao núcleo opaco de nosso ser, a isso, é preciso despertá-lo? Sim, para poder, por sua vez, despertar para ele.
E o que seria despertá-lo? Despertá-lo é cerni-lo, articular a uma borda de semblante o que tem de inarticulável,
advertir sua ex-sistência para conviver o melhor possível com o gozo opaco de nosso sintoma, em lugar de fazer
da vida uma cruzada contra, que sempre fracassará.
“O despertar em psicanálise não está vinculado nem à claridade, nem à iluminação, nem à transparência,
mas, paradoxalmente, à sustentação de certa zona de opacidade”.10
Não há verdadeiro despertar do último Lacan. Ele o disse de várias maneiras. Tomo algumas formulações.
“Está claro que o homem passa o tempo sonhando, que nunca desperta”.11
“A enfermidade mental que é o inconsciente não desperta nunca”.12
“A ideia de um despertar é, num sentido estrito, impensável”.13
Uma psicanálise é a oportunidade de que a ausência de um verdadeiro despertar não seja uma condenação
ao sonho eterno e tolo do não incauto de um real, o de cada um.

*NT: traduções sem revisão, uma vez que se trata de obras que não contem versão em português.
** Em espanhol, “despertar a opacidade” pode ser escutado em dois sentidos, duas direções: 1. A opacidade desperta, aparece,
começa a existir, se apresenta. 2. O sujeito desperta para o fato de que há essa opacidade, confronta-se com ela.
Notas:
1 Lacan, J., Seminário 24 “L´insu que sait de l´une-bevue s´aile ´a mourre”, aula de 11 de janeiro de 1977, inédito.
2 Freud, S., “Carta a su hijo Martin, del 8/8/14”, Sigmund Freud. Cartas a sus hijos, Paidós, Buenos Aires, 2012.
3 Freud, S., “A perda da realidade na neurose e na psicose ” (1924). Obras psicológicas completas, vol. XIX, Ed. Standard Brasileira. Rio de Janeiro:
Imago, p. 229.
4 Freud, S., “Neurose e psicose (1923). Obras psicológicas completas, Vol. XIX, Ed. Standard Brasileira. Rio de Janeiro: Imago, p. 187.
5 Lacan, J., “Respuesta a Marcel Ritter. Jornada de carteles en Strasbourg”. 26 de enero de 1975, http://www.psicoanalisisinedito.com
6 Lacan, J., “Reseña con interpolaciones del Seminario de la Etica”. Ediciones Manantial, Buenos Aires, 1988, p. 22. Devo esta referência a Jesus
Santiago, de seu texto “Clínica do despertar impossível: sonho, eternidade e tempo”, apresentado na EOL no dia 29 de abril de 2019, na Noite do
Argumento do XII Congresso da AMP.
7 Idem.
8 Idem.
9 Idem.
10 Koretzky, C., Sueños y despertares. Una elucidación psicoanalítica. Grama, Buenos Aires, 2019.
11 Lacan, J., “Propos sur l´hysterie”. Pronunciado em 26 de fevereiro de 1977, inédito.
12 Lacan, J., Seminário 24 “L´insu que sait de l´une-bevue s´aile ´a mourre”, aula de 17 de maio de 1977, inédito.
13 Lacan, J., Seminário 25 “O momento de concluir”, aula de 15 de novembro de 1977, inédito.
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“UM RIO DE FOGO”.
A DIFERENÇA ABSLUTA DE FREUD
Patricia Tagle Barton - NEL-AMP

“O uso, o valor de uso do sonho, eis o que
nos coloca no caminho de pensar nossa prática
a partir do que o sinthoma do Um comporta
de absoluto, a partir da diferença absoluta do Um...”
Angelina Harari

ABERTURA EM TRÊS
MOVIMENTOS

Freud, ainda
Certamente, em se tratando de Freud e dos sonhos,
referimo-nos sempre à Traumdeutung,2 obra inaugural.
O sonho – os sonhos – nos disse, são a via régia, a porta do inconsciente. Freud toma aí, um verso de Virgílio
como epígrafe: «Flectere si nequeo superos, acheronta
movebo». Avançou nessa via com uma vontade inquebrantável.
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Lacan, ainda
“Quando o esp de um laps […] o espaço de um lapso já não tem nenhum impacto de sentido (ou interpretação), só então temos certeza de estar no inconsciente. O
que se sabe, consigo”.3
De um real paradoxal
Que “esp”, que “laps”, então, é aquele que estreita
essa via – a do inconsciente – a da experiência do inconsciente, que vai desde os sonhos e sua interpretação,
desde seu alcance de sentido a este ponto “zero”, o da
parada, até mesmo esgotamento da interpretação? Que
utilidade, ainda, dos sonhos na análise, nessa e para essa
parada?

FREUD, E O USO DE SEUS SONHOS

“Quem soube melhor que ele, declarando seus soThereza Salazar. “Entreato” – Tinta autoemotiva s.
Metal industrial. São Paulo.
nhos, desfiar a corda em que desliza o anel que nos une ao
ser, e fazer luzir entre as mãos fechadas que o passam de
umas às outras, no jogo do anel da paixão humana, seu breve fulgor?” – assinala Lacan a propósito de Freud, na
“Direção da cura e os princípios de seu poder”.4
De fato, Freud fez um uso de seus próprios sonhos, inclusive um de sua filhinha – (como não recordar a
menininha submetida a uma dieta por indigestão, sonhando com poder ter para si, os frutos proibidos?!) – em
seu desejo férreo por avançar em seu descobrimento e transmiti-lo, apontando em ato para essa outra cena, a que
estava em jogo para ele mesmo.
Como, por exemplo, o famoso sonho da “injeção de Irma”5, tão mencionado, estudado e comentado e, a
propósito do qual, Lacan assinalava, no início de seu ensino, que:
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Há, pois o aparecimento angustiante de uma imagem que resume o que podemos chamar
de revelação do real naquilo que tem de menos penetrável, do real sem nenhuma mediação possível, do real derradeiro, do objeto essencial que não é mais um objeto, porém este
algo diante do que todas as palavras estacam e todas as categorias fracassam, o objeto de
angústia por excelência.6
Ou o sonho da “monografia botânica”, 7 muito notável também e no qual Freud não poupa nada
– pretende ser exaustivo em sua análise – e ainda nos transmite, mais além do texto e do ânimo que o
inspira e o causa, esse real em jogo, esse nó inextrincável que ele mesmo chamou “o umbigo do sonho”;
sua própria opacidade, também.
No primeiro capítulo e nas primeiras linhas da Traumdeutung, Freud enuncia sua tese: que encontrou uma “técnica” – leia-se um saber fazer – que permite tomar os sonhos não só como um produto
psíquico “provido de sentido”, senão, além disso, como fruto de uma série de processos que testemunham a “natureza das forças psíquicas, por cuja ação concomitante ou mutuamente, oposta os sonhos
são gerados”. 8
Dedica-se a isso, a examinar, formalizar, dar conta desses processos. E a assinalar, ao mesmo tempo, um ponto de limite à análise possível dos sonhos e à sua interpretação.

“Preciso contar-lhe um sonho agradável que tive na noite seguinte ao funeral”, escreve Freud a
Fliess na carta 50 9, datada em Viena em 2 de novembro de 1896 – “Eu estava num lugar onde li uma
placa: Pede-se que você feche os olhos”.
Trata-se de um sonho que Freud teve nas circunstâncias da morte e do enterro de seu pai. Freud
acrescenta: “Reconheci imediatamente o local como sendo a barbearia onde vou todos os dias. No dia
do funeral, fiquei esperando minha vez e, por isso, cheguei um pouco atrasado ao velório. Na ocasião,
minha família estava descontente comigo por eu ter tomado providências para que o funeral fosse
discreto e simples [...]. Estavam também um pouco ofendidos com meu atraso.” 10 “O sonho, portanto,
provém da tendência à auto-recriminação que costuma instalar-se entre os que permanecem vivos”,
assinala Freud algumas linhas abaixo.
Não é tanto o conteúdo daquele sonho que Freud nos legou (nem tampouco as linhas que Freud
acrescenta a respeito, que são por certo memoráveis), senão a enunciação que o precede: – “Preciso
contar-lhe um sonho agradável” 11, o que chamou minha atenção. Pois fica claro para mim que o sonho,
em si mesmo, não encerra nada de “lindo” –, pelo contrário. Bastaria por si só para produzir angústia.
Se o pensamos/lemos bem, é um sonho comparável por sua contundência, ao sonho de “pai, não
vês que estou queimando?”, que tanto nos dá o que falar. Ainda que neste caso não se trate do filho
“chamando” o pai, senão de um pai/alguém se dirigindo ao filho (?), ao Outro (?), ao impessoal “se…”
desse “pede-se” que se esquiva, e ao qual, o sujeito do sonho mesmo apela (?), a esse real.
Então, o “lindo” – me pergunto – em que radica? E o que pode “alegrar” tanto a Freud, no relato
que faz desse sonho a Fliess? O que, senão esse “mais além” que o sonho indica, como um aviso, e no
qual Freud mesmo cifra o entusiasmo de seu encontro e seu desejo inquebrantável?
Um sonho, afinal, é apenas um sonho, ouve-se dizer hoje em dia. Não significa
nada que Freud nele tenha reconhecido o desejo? […] Pois é preciso ler a Traumdeutung para saber o que quer dizer o que Freud chama ali desejo” – assinala
Lacan. 12
Como não ver no uso que Freud fez de seus sonhos, um modo de abordar e bordear um real? O do
desejo mesmo – nesse caso, o de Freud – como um real vivo? Lacan, nesse mesmo escrito, o nomeia
assim, a respeito de Freud: um rio de fogo. 13 A diferença absoluta de Freud?
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“DEJAME QUE TE CUENTE...”14

Assim se inicia a letra de uma conhecida e imortal valsa peruana, “La flor de la canela”, que, tal como a
“velha ponte”, ainda balança como um sonho.
Certamente, desde o início dos tempos, o da humanidade falante, sonhamos. E os sonhos se contam, se “interpretam” e se cantam, também.
Não obstante, e para nós, a transferência inaugura esse cenário privilegiado no qual os sonhos e seu “relato”
contam e são levados em conta, de outra maneira.
Algo se infiltra, se filtra, se trama, se fia, se “trança” no eixo e no uso dos sonhos em análise, sob transferência; nessa topologia moebiana que se sulca e faz sulco no relato mesmo, nas palavras que veiculam o regime da
satisfação em jogo; a verdadeira “outra cena”, a que Freud apontou desde o início, e em ato. Nesse trajeto possível
que leva do sonho a um despertar, instantâneo, talvez. Mas possível. Não sem efeitos. Não sem um “breve fulgor”
que se itera. Não sem um desejo vivo que se pode transmitir e se move.
Um rio que flui.

1 Harari, A., “A diferença do sonho”. https://congresoamp2020.com/pt/articulos.php?sec=el-tema&sub=textos-de-orientacion&file=el-tema/textos-de-orientacion/la-diferencia-absoluta-del-sueno.html
2 Freud, S., “A interpretação dos sonhos” (1900). In: Edição Standard das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. v. IV e V. Rio de Janeiro:
Imago, 1996.
3 Lacan, J., “Prefácio à edição inglesa do seminário 11”. Outros escritos, Jorge Zahar, Rio de Janeiro, 2003, p. 571.
4 Lacan, J., “A direção da cura e os princípios de seu poder”. Escritos. , Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998, p. 648.
5 Freud, S., “A interpretação dos sonhos” Op. cit., Vol. IV, pp.179 e ss.
6 Lacan, J., O Seminário, livro 2, O eu na teoria de Freud. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1987, p. 209.
7 Freud, S., “A interpretação dos sonhos”. Op. cit., pp. 200 e ss
8 Ibid. p.39
9 Masson, Jeffrey M., “A Correspondência Completa de Sigmund Freud a Wilhelm Fliess – 1887-1904”, Rio de Janeiro: Imago Editora Ltda, p. 203.
10 Ibid., p. 203.
11 Nota da tradução: no original, a frase é “Tengo que contarte un lindo sueño [...]”
12. Lacan, J., “A direção da cura e os princípios de seu poder”. Op. cit.,p. 626.
13. Ibid., 648
14. Nota da tradução: Deixa-me contar-te
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