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EDITORIAL

Iordan Gurgel - EBP/AMP

Apresento-lhes o número 10 da Revista LACAN XXI da FAPOL, que tomou como causa
de sua construção o tema do X ENAPOL – “O novo no amor. Modalidades contemporâneas dos laços”, com ressonância maior no amor. Em tempos tão difíceis, já anunciado por
Romulo no editorial do número passado, nada mais razoável do que solicitar aos colegas
para falarem daquilo que está na psicanálise desde o começo ou, mais precisamente, antecedeu mesmo o seu inicio. Afinal, não foi Breuer que, assustado com o amor de transferência, recusou continuar com o tratamento de Ana O? A história sobre o amor de uma
filha por seu pai, sua doença e os efeitos transferenciais, resultou no livro “Estudos sobre a
histeria”, considerado a obra inaugural da psicanálise.
Assim como na experiência analítica, nesta edição quase não faremos outra coisa senão falar de amor. Este tema mobilizou os colegas das três Escolas da FAPOL e do Campo
Freudiano, que atenderam à convocação pública de escreverem sobre o tema. O resultado,
publicado nas diversas rubricas e também nas ilustrações e manifestações artísticas, neste
número ganha um status diferenciado – Psicanálise e Artes –, sob a curadoria de Beatriz
Garcia e Graciela Allende. Esta seção contempla a veia artística dos nossos colegas analistas – e que agradável surpresa receber tantas contribuições! – algumas aqui apresentadas
e outras que passam a integrar o acervo da LACAN XXI.
Nestas páginas, vamos encontrar uma abordagem diversificada que pode contribuir
para o debate sobre o amor, que pulsa, reverbera e vai encontrar seu leito de exposição no
X ENAPOL Nesse âmbito, com o propósito de provocar a curiosidade e levar à leitura, apresentamos aqui algumas pistas do que temos pela frente. A começar pela entrevista com
J.-A. Miller* que, feita em 2010, continua atualíssima – “só se ama verdadeiramente a partir
de uma posição feminina”. Amar feminiza!
Na sequência, vamos encontrar, ‘entre o gozo e o desejo: a ventilação amorosa’ e afirmações contundentes: – ‘a psicanálise é uma cura pelo amor’, ‘não existe O amor’; acompanhadas de perguntas instigantes: os analistas também amam? E será que se pode ‘a(r)
mar um corpo’ a partir do amor narcisista? ‘Amor demais’ a partir da lógica do nãotoda?
“É isto amor?” – “...um dizer enquanto acontecimento”... que se pode ler na experiência
analítica!
Outras questões são ainda mais provocativas: ‘por onde entra o amor?’ O que é preciso ‘calar no amor’ para dar lugar ao giro em direção a um novo amor? E, como pensar ‘da
solidão do UM às invenções na parceria amorosa’, senão pela erótica da contingência? – se
enlaçar a partir de seus Uns-sozinhos!
Neste percurso, temos paradas obrigatórias para saber sobre as ‘vítimas do amor nas
telas’; ‘o amor analítico’ que aposta nas pegadas do novo amor e ‘a função do amor na
época neoliberal’. Mesmo sendo um caminho longo, vale a pena parar para ler sobre: ‘uma
condição de amor, onde não há relação sexual’; ‘eleições sexuais e amorosas’; ‘o amor e a
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ordem de ferro’ e ‘o poder da escritura’. E, ainda, continuar perguntando: ‘dar o que não se
tem’, segue sendo uma boa definição do amor? E sobre ‘o insosso no desarranjo de um
amor’, o desejo do analista opera?
Mas, também vamos visitar “Os Escritos” e aí, falando da subversão do amor de transferência, observamos que o analista é “um parceiro que tem a chance de responder”, de uma
forma diferente. E seguindo, verificamos que o paradoxo de “uma pequena enormidade”
é constatar que o discurso analítico traz uma promessa: introduzir o novo – isso a partir do
campo que produz o inconsciente, cujos impasses revelam-se no amor.
Mas, não só de amor escrevem os analistas nesta revista! Na rubrica Psicanálise na
cidade, que faz jus ao princípio de que o analista deve estar presente para corresponder à
subjetividade da época, encontramos algumas contribuições que tratam, por exemplo,
destes tempos de pandemia: ‘negacionismo e os campos de concentração’, resultado da
aliança do discurso do mestre e a pulsão de morte à experiência dos colegas que falam
da ‘invenção em PAUSA’, em tempos de pandemia. Mas, com ‘a psicanálise na instituição
carcerária’, veremos que o analista é capaz de responder, com sua presença, ao ‘impossível
de suportar’.
E tem mais! – pra não dizer que não falamos de contos e poemas, apresento os nossos
artistas que nos fazem sentir: ...sou ‘Soul’... que na terra amor germina; e para ‘concluir’, eles nos
convidam a percorrer o ‘labirinto’, saudar a todos com ‘esperança’ e, por saber que ‘o amor
não é para covardes’, deixam uma pergunta no ar: ...o que ficará do mundo que tivemos?
Agora sim, podemos concluir, com ‘abraços’ a todos e a cada um dos leitores e com
agradecimentos especiais àqueles que contribuíram para que o amor, na forma destes escritos, pudesse aparecer de forma tão contundente. Aproveito ainda para convidá-los para
um outro encontro, o americano, nos dias 8, 9 e 10 de outubro próximo – depois do qual, no
dizer do poeta, “não sei se voltaremos iguais ou diferentes”.
Axé! – mas não sem antes dar um viva aos meus colegas de Bureau, Viviana e Ricardo,
ao Conselho da FAPOL, à Comissão editorial: Adolfo Ruiz, Beatriz Garcia, Cleyton Andrade ,
Fernanda Otoni, Graciela Allende, Jussara Jovita, Patricia Tagle, Paula Kalfus, Silvina Rojas e
a todos os autores, tradutores e leitores tocados pela pulsação do amor.
*Agradecemos a J.-A.Miller por ter autorizado a publicação.
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ENTREVISTA A JACQUES-ALAIN MILLER*
“Para amar, é necessário reconhecer que se tem necessidade do
outro” – Jacques-Alain Miller
O amor é um tema universal que desperta as mais variadas reflexões. O que, afinal,
significa amar verdadeiramente? Na Psicanálise, não trabalhamos com respostas únicas
e conclusivas. Ao contrário, buscamos ampliar a compreensão dos acontecimentos humanos. É disso que se trata a entrevista abaixo, sobre amor, com o psicanalista lacaniano
Jacques-Alain Miller. A entrevista foi concedida à Hanna Waar, do Psychologies Magazine**, tradução de Maria do Carmo Dias Batista. Vale a leitura!
Eis, a entrevista:
A psicanálise ensina alguma coisa sobre o amor?
Muito, pois é uma experiência cuja fonte é o amor. Trata-se desse amor automático, e
freqüentemente inconsciente, que o analisando dirige ao analista e que se chama transferência. É um amor fictício, mas é do mesmo estofo que o amor verdadeiro. Ele atualiza sua
mecânica: o amor se dirige àquele que a senhora pensa que conhece sua verdade verdadeira. Porém, o amor permite imaginar que essa verdade será amável, agradável, enquanto
ela é, de fato, difícil de suportar.
Então, o que é amar verdadeiramente?
Amar verdadeiramente alguém é acreditar que, ao amá-lo, se alcançará a uma verdade sobre si. Ama-se aquele ou aquela que conserva a resposta, ou uma resposta, à nossa
questão “Quem sou eu?”.
Por que alguns sabem amar e outros não?
Alguns sabem provocar o amor no outro, os serial lovers – se posso dizer – homens e
mulheres. Eles sabem quais botões apertar para se fazer amar. Porém, não necessariamente amam, mais brincam de gato e rato com suas presas. Para amar, é necessário confessar
sua falta e reconhecer que se tem necessidade do outro, que ele lhe falta. Os que creem ser
completos sozinhos, ou querem ser, não sabem amar. E, às vezes, o constatam dolorosamente. Manipulam, mexem os pauzinhos, mas do amor não conhecem nem o risco, nem
as delícias.
“Ser completo sozinho”: só um homem pode acreditar nisso…
Acertou! “Amar, dizia Lacan, é dar o que não se tem”. O que quer dizer: amar é reconhecer sua falta e doá-la ao outro, colocá-la no outro. Não é dar o que se possui, os bens,
os presentes: é dar algo que não se possui, que vai além de si mesmo. Para isso, é preciso
se assegurar de sua falta, de sua “castração”, como dizia Freud. E isso é essencialmente
feminino. Só se ama verdadeiramente a partir de uma posição feminina. Amar feminiza. É
por isso que o amor é sempre um pouco cômico em um homem. Porém, se ele se deixa
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intimidar pelo ridículo, é que, na realidade, não está seguro de sua virilidade.
Amar seria mais difícil para os homens?
Ah, sim! Mesmo um homem enamorado tem retornos de orgulho, assaltos de agressividade contra o objeto de seu amor, porque esse amor o coloca na posição de incompletude, de dependência. É por isso que pode desejar as mulheres que não ama, a fim de
reencontrar a posição viril que coloca em suspensão quando ama. Esse princípio Freud denominou a “degradação da vida amorosa” no homem: a cisão do amor e do desejo sexual.
E nas mulheres?
É menos habitual. No caso mais freqüente há desdobramento do parceiro masculino.
De um lado, está o amante que as faz gozar e que elas desejam, porém, há também o
homem do amor, feminizado, funcionalmente castrado. Entretanto, não é a anatomia que
comanda: existem as mulheres que adotam uma posição masculina. E cada vez mais. Um
homem para o amor, em casa; e homens para o gozo, encontrados na Internet, na rua, no
trem…
Por que “cada vez mais”?
Os estereótipos socioculturais da feminilidade e da virilidade estão em plena mutação.
Os homens são convidados a acolher suas emoções, a amar, a se feminizar; as mulheres,
elas, conhecem ao contrário um certo “empuxo-ao-homem”: em nome da igualdade jurídica são conduzidas a repetir “eu também”. Ao mesmo tempo, os homossexuais reivindicam os direitos e os símbolos dos héteros, como casamento e filiação. Donde uma grande
instabilidade dos papéis, uma fluidez generalizada do teatro do amor, que contrasta com a
fixidez de antigamente. O amor se torna “líquido”, constata o sociólogo Zygmunt Bauman1.
Cada um é levado a inventar seu próprio “estilo de vida” e a assumir seu modo de gozar
e de amar. Os cenários tradicionais caem em lento desuso. A pressão social para neles se
conformar não desapareceu, mas está em baixa.
“O amor é sempre recíproco”, dizia Lacan. Isso ainda é verdade no contexto atual?
O que significa?
Repete-se esta frase sem compreendê-la ou compreendendo-a mal. Ela não quer dizer que é suficiente amar alguém para que ele vos ame. Isso seria absurdo. Quer dizer: “Se
eu te amo é que tu és amável. Sou eu que amo, mas tu, tu também estás envolvido, porque há em ti alguma coisa que me faz te amar. É recíproco porque existe um vai-e-vem: o
amor que tenho por ti é efeito do retorno da causa do amor que tu és para mim. Portanto,
tu não estás aí à toa. Meu amor por ti não é só assunto meu, mas teu também. Meu amor
diz alguma coisa de ti que talvez tu mesmo não conheças”. Isso não assegura, de forma
alguma, que ao amor de um responderá o amor do outro: isso, quando isso se produz, é
sempre da ordem do milagre, não é calculável por antecipação.
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Não se encontra seu ‘cada um’, sua ‘cada uma’ por acaso. Por que ele? Por que ela?
Existe o que Freud chamou de Liebesbedingung, a condição do amor, a causa do desejo. É um traço particular – ou um conjunto de traços – que tem para cada um função determinante na escolha amorosa. Isto escapa totalmente às neurociências, porque é próprio
de cada um, tem a ver com sua história singular e íntima. Traços às vezes ínfimos estão em
jogo. Freud, por exemplo, assinalou como causa do desejo em um de seus pacientes um
brilho de luz no nariz de uma mulher!
É difícil acreditar em um amor fundado nesses elementos sem valor, nessas
baboseiras!
A realidade do inconsciente ultrapassa a ficção. A senhora não tem ideia de tudo o
que está fundado, na vida humana, e especialmente no amor, em bagatelas, em cabeças
de alfinete, os “divinos detalhes”. É verdade que, sobretudo no macho, se encontram tais
causas do desejo, que são como fetiches cuja presença é indispensável para desencadear
o processo amoroso. As particularidades miúdas, que relembram o pai, a mãe, o irmão, a
irmã, tal personagem da infância, também têm seu papel na escolha amorosa das mulheres. Porém, a forma feminina do amor é, de preferência, mais erotômana que fetichista:
elas querem ser amadas, e o interesse, o amor que alguém lhes manifesta, ou que elas
supõem no outro, é sempre uma condição sine qua non para desencadear seu amor, ou,
pelo menos, seu consentimento. O fenômeno é a base da corte masculina.
O senhor atribui algum papel às fantasias?
Nas mulheres, quer sejam conscientes ou inconscientes, são mais determinantes para
a posição de gozo do que para a escolha amorosa. E é o inverso para os homens. Por exemplo, acontece de uma mulher só conseguir obter o gozo – o orgasmo, digamos – com a
condição de se imaginar, durante o próprio ato, sendo batida, violada, ou de ser uma outra
mulher, ou ainda de estar ausente, em outro lugar.
E a fantasia masculina?
Está bem evidente no amor à primeira vista. O exemplo clássico, comentado por Lacan, é, no romance de Goethe2, a súbita paixão do jovem Werther por Charlotte, no momento em que a vê pela primeira vez, alimentando ao numeroso grupo de crianças que a
rodeiam. Há aqui a qualidade maternal da mulher que desencadeia o amor. Outro exemplo, retirado de minha prática, é este: um patrão qüinquagenário recebe candidatas a um
posto de secretária. Uma jovem mulher de 20 anos se apresenta; ele lhe declara de imediato seu fogo. Pergunta-se o que o tomou, entra em análise. Lá, descobre o desencadeante:
ele havia nela reencontrado os traços que evocavam o que ele próprio era quando tinha
20 anos, quando se apresentou ao seu primeiro emprego. Ele estava, de alguma forma,
caído de amores por ele mesmo. Reencontra-se nesses dois exemplos, as duas vertentes
distinguidas por Freud: ama-se ou a pessoa que protege, aqui a mãe, ou a uma imagem
narcísica de si mesmo.
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Tem-se a impressão de que somos marionetes!
Não, entre tal homem e tal mulher, nada está escrito por antecipação, não há bússola,
nem proporção pré-estabelecida. Seu encontro não é programado como o do espermatozóide e do óvulo; nada a ver também com os genes. Os homens e as mulheres falam,
vivem num mundo de discurso, e isso é determinante. As modalidades do amor são ultra-sensíveis à cultura ambiente. Cada civilização se distingue pela maneira como estrutura
a relação entre os sexos. Ora, acontece que no Ocidente, em nossas sociedades ao mesmo
tempo liberais, mercadológicas e jurídicas, o “múltiplo” está passando a destronar o “um”.
O modelo ideal do “grande amor de toda a vida” cede, pouco a pouco, terreno para o speed
dating, o speed loving e toda floração de cenários amorosos alternativos, sucessivos, inclusive simultâneos.
E o amor no tempo, em sua duração? Na eternidade?
Dizia Balzac: “Toda paixão que não se acredita eterna é repugnante”3. Entretanto,
pode o laço se manter por toda a vida no registro da paixão? Quanto mais um homem se
consagra a uma só mulher, mais ela tende a ter para ele uma significação maternal: quanto mais sublime e intocada, mais amada. São os homossexuais casados que melhor desenvolvem esse culto à mulher: Aragão canta seu amor por Elsa; assim que ela morre, bom dia
rapazes! E quando uma mulher se agarra a um só homem, ela o castra. Portanto, o caminho é estreito. O melhor caminho do amor conjugal é a amizade, dizia, de fato, Aristóteles.
O problema é que os homens dizem não compreender o que querem as mulheres;
e as mulheres, o que os homens esperam delas…
Sim. O que faz objeção à solução aristotélica é que o diálogo de um sexo ao outro é
impossível, suspirava Lacan. Os amantes estão, de fato, condenados a aprender indefinidamente a língua do outro, tateando, buscando as chaves, sempre revogáveis. O amor é um
labirinto de mal entendidos onde a saída não existe.

*Publicada originalmente em português na Correio – Revista da Escola Brasileira de Psicanálise, No 71. A publicação em
Lacan XXI foi gentilmente autorizado por J.A. Miller.
**Fonte: Psychologies Magazine, outubro 2008, n° 278 – Entrevista realizada por Hanna Waar. [tradução de Maria do Carmo Dias Batista]. Reproduzida por: psicanaliseblog.
1 Zygmunt Bauman, L’amour liquide, de la fragilité des liens entre les hommes (Hachette Littératures, « Pluriel », 2008)
2 Les souffrances du jeune Werther de Goethe (LGF, « le livre de poche », 2008).
3 Honoré de Balzac in La comédie humaine, vol. VI, « Études de mœurs : scènes de la vie parisienne » (Gallimard, 1978).
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A PSICANÁLISE É UMA CURA POR AMOR
Bernardino Horne - EBP/AMP

É o amor que permite a instalação da transferência, e é ela, a transferência, que está
no início da psicanálise1. Também é o amor que permite a ação no campo da economia da
psicanálise e o segredo da sua vertente “cura”, na medida em que é ele que permite mutar
o gozo em amor e desejo. No real buscamos o novo no amor.
Nestas linhas desejo fundamentar brevemente estas afirmações.
Transferência, amor e saber
A transferência, cujo matema Lacan escreve em Proposição, se apoia naquilo que ele
chama de seu “pivô”, ou seja, no Sujeito Suposto Saber. É um elemento estrutural da linguagem. É - “de inspiração”2 - na medida em que, diante de uma pergunta, tem estruturalmente uma suposição de resposta. A própria estrutura tem as respostas. Estritamente
falando, trata-se de uma crença. Crer na existência de um todo saber, um deus onisciente.
Passa pela ideia infantil da existência de um pai que possui todas as respostas.
Deus
N. d. P.
__SSS__|
Pergunta|
Lacan propõe o algoritmo da transferência3:
S/s (S1,S2...Sn) ---- Sq
Vemos nele que o sujeito, que possui um saber que não sabe, dirige-se com um Significante 1 a um analista. Este significante, chamado de “significante da transferência”, é o
que, neste momento, nos interessa. É ele quem traz o novo: a iteratividade e as ressonâncias das posições primitivas de gozo do falasser. É por intermédio dele que o analista se
orienta desde o primeiro momento para o real, para o gozo Uniano que perdura em cada
significante, já que estas ressonâncias formam o fio da substância gozante que será furada
pelo significante e terminará por formar a rede simbólica, imaginária e real da linguagem.
Esta rede é o saber, escrito no algoritmo da transferência embaixo do Significante 1.
S1/Saber
Este S1 põe em tempo presente, a iteratividade, as ressonâncias de gozo sem sentido
da ex-sistência. Coloca no tramado do discurso o gozo opaco da alíngua e o gozo do Campo do Uniano, gozo sem significante escrito na escrita borromeana.
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É o momento do analista «dar o primeiro passo da experiência analítica que é introduzir
nela o Um como o analista que se é”, como diz Lacan no Livro 19 do Seminário4. O seu ato,
para isto, é se alinhar a isso que lê a sua opacidade, e se orientar para o real de tal forma que
chegará a ser o Sinthoma para o qual começa por assumir a opacidade do discurso como
pergunta e assim se unir ao objeto a ao deslizar do saber para a ignorância. O analista faz
do objeto a uma pergunta que desenvolve a transferência.
S1/$----S2/a
Este passo permite um novo deslizamento para estabelecer o discurso da histeria.
$/a----S1/S2
Em cada mudança no discurso se produz amor. Neste caso um novo amor, inédito,
que é o amor ao saber como objeto.
Cria-se assim um novo objeto: o objeto-agalma-saber.
Temos assim a primeira questão: o Significante Um traz ressonâncias diretas e iterativas do Significante Uniano. Mantem-se sempre o mesmo e sempre novo. Esta estranheza
no familiar, este diferente no igual, dá a sensação de um Unheimlich, o infamiliar. Esta leitura conserva a vigência do algoritmo da transferência e, ao mesmo tempo, nos permite
ver como o gozo se engata, muda, e é tecido com o campo simbólico-imaginário através
do significante da transferência e do saber como objeto. Jacques-Alain Miller, numa conferência no Centro Descartes, antecipa esta afirmação sobre o significante da transferência,
em Conferencias Porteñas Vol. II.
Retomo o saber. A conclusão de Lacan na Proposição é que o saber, na psicanálise, adquire valor de objeto. Para afirmar tal conclusão, recorre ao Banquete de Platão. Trata-se
de um simpósio sobre o amor. Na declaração de amor “transferencial” que faz Alcibíades a
Sócrates, Lacan lê: “As emboscadas do amor transferencial, o que encontra de atrativo de
Sócrates em seu continente ingrato?”5. O que há, em seu interior, que provoca tanto desejo
de poder ter o mesmo nele, para ser o sujeito ou o proprietário de um objeto tão precioso?
O que Sócrates tem é o agalma: o saber guardado em seu interior. Um conteúdo fascinante num continente tão feio.
Portanto, o analisando quer saber. Este é o seu desejo. E ama o saber que supõe no
analista. A doença narcísica dos analistas é se identificar com o Sujeito Suposto Saber. Lacan chama isto de presunção.
E completa: “Nosso objetivo é formular uma equação cuja constante é o agalma”6. A
transferência produz uma interseção inédita entre o amor e o saber. Isto se deve a que o saber, através da sua associação com o agalma, como vimos, adquire a forma de objeto causa
do amor ao saber, que é uma das formas inaugurais da transferência. Há um casamento
por amor entre o gozo e o saber.
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Há Um.
Em Lituraterra, antes de seu último ensino, Lacan utiliza uma metáfora muito bonita
para mostrar a ação do significante sobre o corpo. Nela, uma nuvem carregada de água
cai como chuva sobre a terra, produzindo sulcos nos quais a água corre, à procura de uma
saída. A nuvem claramente representa o Outro, carregado de significantes que caem sobre o ser, virgem de marcas. Vão se formando assim sendas de circulação que equivalem
ao discurso, que vai se tecendo e, dessa forma, “facilitando” a passagem como diz Freud,
ou “fixando”, como diz Lacan, o caminho da descarga, ou seja, o sentido daquilo que irá se
formando como discurso. Esta perspectiva é a partir do Outro e anterior ao há Um.
Miller, em O real é sem lei7 usa essa metáfora para dizer, sobre a chuva significante que,
sim, sem dúvida se trata de uma escrita, mas que antes dela se produzir, existe outra. Então, há duas escritas. A primeira é determinante, é uma escrita que se instaura a partir do
Um. Não é como uma chuva, é como um vulcão que, de dentro, explode e traça sulcos pelos
quais, posteriormente, se encaminharão os significantes que caem das nuvens do Outro.
Lacan reserva esse campo, que chamará de campo do Uniano, para a escrita borromeana
que vem do Um. É uma ideia que parte da teoria do masoquismo erógeno de Freud.
O ponto de vista econômico
Nos últimos escritos de sua vida, Freud afirma que teria gostado de dedicar-se mais à
perspectiva quantitativa. Isso é surpreendente porque, já a partir do Projeto, ele levava em
consideração esse fator — tanto é assim que os dois axiomas sobre os quais ele ergue a sua
teoria são: uma estrutura e uma quantidade. A quantidade circula na estrutura e se produz
de forma contínua. A estrutura se constrói de maneira a afastar as quantidades e escoá-las
para fora do sistema, no sentido de diminuir a quantidade.
Em Análise terminável e interminável8, Freud considera três fatores preponderantes
para as modificações que pode produzir o tratamento analítico: o traumatismo, a força da
pulsão e as alterações do sujeito. Entre estes três fatores, o econômico é, para ele, o mais
importante. A análise afeta o ser por dois tipos de fatores e ambos corrigem o fator quantitativo. Um deles consiste em atuar de maneira a que o gozo fantasmático se integre, forme
parte ou se articule com as tendências do ser e não fique como uma forma de satisfação
independente, um gozo autista articulado com a fantasmática masturbatória9. Afirma que,
apesar da impossibilidade de uma cura total, já que sempre há um resto, a psicanálise permite afetar o ser na medida em que pode ter uma influência sobre a força da pulsão.
O principal mecanismo para a redução da fixação da pulsão é a mutação de gozo em
amor e desejo. Nesta mutação o amor está mais perto do gozo especialmente quando é mais
demanda e o desejo é mais matéria sutil. Quanto mais amor, mais alegria de viver. Quanto
mais demanda, mais tortura, ciúmes e inveja. O superego ordena: Goza! E castiga por gozar.
O falasser entra em análise com um Sinthoma (++++) e chega ao final com uma variação quantitativa (++ -). Isto permite, não só saber da forma de gozar de mais um, mas
também de poder fazer com isso que se sabe. O saber tem dois passos: o saber e o saber
fazer com isso.
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O termo mutações foi introduzido para destacar, no discurso do capitalismo, o fato de
que a passagem do sujeito para o lugar de agente não se realiza dentro das leis do giro, na
permutação que regula o passo de um discurso para outro. Na genética, mutação significa
uma mudança na estrutura. É precisamente isso o que se deseja destacar. A mutação não
carece de consequências.
Mutações é o termo que prefere Miller, já que aponta para o real. Transformação e
metamorfose - usados nas traduções de Freud - incluem a ideia de forma, portanto, algo
fora do real, que fica por fora do gozo do puro corpo, que é como se apresenta o real na
clínica. Em seu curso Sutilezas analíticas, dedica um capítulo para trabalhar a necessidade
de incluir as mudanças do gozo através da noção de mutações10. Optar por essa perspectiva nos leva a pensar, por um lado, que nada é sem gozo e, por outro, que há níveis de gozo e
que, na constituição do falasser, existem acontecimentos de corpo com grandes mutações
de gozo. Estamos diante de um novo estatuto do corpo.
Notas
1 J. Lacan, “Proposição de 9 de outubro de 1967”, em: Outros Escritos, Rio de janeiro, Zahar 2003, p. 252.
2 Ibíd., p.254
3 Ibíd., p.266.
4 J. Lacan, O Seminário, livro 19, … ou pior, Rio de Janeiro, Zahar, 2012, p. 123.
5 J. Lacan, “Proposição de 9 de outubro de 1967”, em: Outros Escritos, Rio de janeiro, Zahar 2003, p. 256.
6 Ibíd., p.257.
7 J.-A. Miller, Opção Lacaniana 65, São Paulo, 2013. (Révue de la Cause Freudienne 49 como L’obscure de la jouissense).
8 S. Freud, “Análise terminável e interminável“, em: Em: Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas –
Vol. XII – Imago Editora, Rio de Janeiro, 1969.
9 S. Freud, “Contribuições a um debate sobre a masturbação” – Em: Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas
Completas – Vol. XII – Imago Editora, Rio de Janeiro, 1969.
10 J.-A. Miller, “Mutaciones de goce”, en: Sutilezas analíticas, Buenos Aires, Paidós, 2011, Cap. XI..
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OS ANALISTAS
TAMBÉM AMAM?
Rômulo Ferreira da Silva - EBP/AMP

O tema do X ENAPOL é muito instigante e abre inúmeras possibilidades de desenvolvimento.
Fui convidado por Hilema Suárez, Diretora da Sede Caracas da NEL, para a atividade
preparatória para o Encontro na SEÇÃO CART@S do Boletim ahh?
Hilema apresentou reflexões sobre o amor perguntando o que ele nos ensina e faz
avançar a psicanálise. Ela partiu do Seminário 4 de Jacques Lacan propondo um certo
enigma na frase “Amar é dar o que não se tem”. Nessa perspectiva o amor aparece relacionado à falta, porém Hilema acrescenta com Lacan que não se deve conceber o amor
somente pela falta, o que propicia ir mais além das perguntas: o que não se tem? A falta diz
respeito ao nosso próprio ser?
Hilema aponta que é falando que se faz o amor, revelando o potencial transformador,
criador, a partir do vazio.
Ela acrescenta que “não há amor sem gozo pulsional” e que a possibilidade de um
novo amor seria soltar as amarras do amor condicionado pela fixidez pulsional.
A pergunta com a qual Hilema conclui sua carta foi a que mais me tocou: “O que se
pode esperar de um analista?”.
A primeira resposta que me ocorreu foi que o uso da palavra, via amor de transferência,
possibilita a transmutação do gozo em significantes, porém, revelado pelo corte do analista.
Na contemporaneidade, o gozo está escancarado a partir da política do ódio que só
revela o ódio de si mesmo.
“Amar é dar o que não se tem” aponta inicialmente para o falo, mas é o objeto a em sua
vertente real que se apresenta como o que não se tem. Lacan dá um passo a mais nessa
proposição, acrescentando que o que se dá no amor, aquele que recebe, não o quer.
Continuamos nossa troca epistolar abordando os amores tipo Linkedin, que Hilema
esclarece que “quis referir-se à frequência com a qual escutou nos ditos dos analisantes
a busca de um parceiro amoroso ou sexual nos diversos aplicativos virtuais. No mais das
vezes, essa procura se pauta por ideais de beleza e dinheiro, de uma maneira contratual,
o que certamente constitui uma degradação, ou redução, do amor” 1.
Incluo aqui o fenômeno Sugar Babies2 que temos acompanhado nos últimos tempos,
e que demonstra o efeito do contrato, muitas vezes formalizado, nas relações que se esta-
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belecem a partir de tais buscas virtuais: a frequência com a qual o casal irá se encontrar,
os locais de encontro, se o relacionamento será sigiloso ou não, e quais serão os favores
sexuais e financeiros que cada uma das partes se compromete a cumprir.
Ou seja, nada mais distante do amor na perspectiva psicanalítica, pois trata-se de dar o
que se tem a quem o quer. Não se pode dizer que essas pessoas estejam imunes ao surgimento do amor, já que não existe contrato que garanta os efeitos do encontro dos corpos.
Voltemos então, ao que se pode esperar de um analista no que diz respeito ao amor.
Certamente, ele fará as operações necessárias para que o amor que se dirige ao saber se
instale. Desde Freud sabemos que se trata de um amor suposto ao saber inconsciente, do
qual o analisante nada quer saber, e que não se dirige à pessoa do analista.
Portanto, não é do lugar de sujeito que o analista irá responder. Mas, cabe indagar se
há amor do lado do analista.
Lacan no Seminário 8, critica “O caminho da apatia estoica [que] demanda que o sujeito permaneça insensível às seduções, como as sevícias eventuais, desse pequeno outro
de fora, na medida em que esse pequeno outro de fora sempre teve sobre ele algum poder pequeno ou grande, pelo menos o poder de o estorvar com sua presença”3.
Ele propõe que “quanto ao reconhecimento do inconsciente, não temos como formular que ele coloque, por si mesmo, o analista fora do alcance das paixões”4.
Lacan avança em seu questionamento em relação à neutralidade do analista, proposta de maneira radical, via o que ele chamou de apatia, provocando a pensar que o desejo
do analista não é puro. Tal desejo traz a marca singular do analista, como mais tarde irá
desenvolver, pela via de seu sinthoma.
E Lacan pergunta: “por que um analista, a pretexto de ser bem analisado, seria insensível a determinada ereção de um pensamento hostil que pudesse perceber numa
presença que está ali? – e que se deve, certamente, supor, para que alguma coisa dessa
ordem se produza, não estar ali enquanto presença de um doente, mas como presença
de um ser que ocupa lugar. [...] por que o movimento do amor ou do ódio seria excluído?
Por que isso desqualificaria o analista em sua função?”5
Ao contrário, Lacan propõe “que quanto melhor o analista for analisado, mais será
possível”, coloco aqui o meu acento, “ele seja francamente amoroso, ou francamente tomado por um estado de aversão, de repulsa, dos modos mais elementares da relação de
corpos entre si, com relação ao seu parceiro”6.
Na condução do tratamento, o sinthoma do analista entra em jogo fora da perspectiva
de fazer existir a relação sexual. Aí se apresenta o amor mais digno, da ordem do Um, da
lalíngua, da fratura da relação do sujeito com o Outro.
É o a-muro!

22

LacanXXI
R E V ISTA FAPO L O NL INE

Podemos dizer que o analista ama seu analisante ao dar o real que ele, analista, não
tem? O real, que o analisante não quer?
Notas
1 Verificar o link no Boletim Ahh?
2 https://pt.wikipedia.org/wiki/Sugar_baby
3 LACAN, J. O Seminário Livro 8: a Transferência. Jorge Zahar, Rio de Janeiro, 2010, p. 231.
4 Idem. p. 232.
5 Idem. p. 232.
6 Idem. p. 233.
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UMA VÍRGULA (PRO)VOCATIVA DO
AMOR… OU POR ONDE “ENTRA” O
AMOR?

Jessica Jara de Aguirre - NEL/AMP

No primeiro argumento do X ENAPOL, Gabriel Racki pergunta: “Por onde entra o amor
em tempos de “nada é impossível” e de nomeações de ferro?” Prossegue sua formulação
na I Conversação: “por onde entra o amor quando não há amor ao saber, ao simbólico, ao
pai, à tragédia, quando não abrem seus poros para perguntar-se por determinações inconscientes?” Ali, uma resposta a ser elucidada é: “um corte introduz outro tipo de animação para sua vida” *(2020).
Para Lacan é no intervalo entre o Fort e o Da, onde tudo é inserido (1975). É entre
o S1 e o S2, onde é inserida sua invenção: o objeto a; do contrario, isso é holofraseado.
Aqui J.-A. Miller registra a objeção do objeto, desde uma psicanálise que regida pelo
não-todo e antinómica ao discurso do amo aliado à ciência: “cede lugar ao incomensurável, quer dizer, ao fator (a) que se intercala sempre no cálculo” (2017). Sobre esse
cálculo, Marcelo Barros adverte que o Nome-do-Pai funda um modo de nomeação que
considera o incalculável; enquanto que o ser-nomeado-para é: fazer entrar ao outro
dentro dos próprios cálculos.
A falta de intervalo pode-se escrever… Ou, a gramática pura para separar
Um escritor de contos diz “não estou familiarizado com o romance”. Sempre grudado,
quando era criança confundia a letra “m” e a letra “n”, iniciais do nome de sua mãe e do seu
próprio. Chama “marasmo” ao furo sem imagem que o devasta. Tempo depois, na análise,
ante um holofraseado: “fúriafuga” (que o leva para o pior), o faço ouvi-los descolados: “fúria
fuga”. N. responderá: “com slash ou traço?”. Em ausência de intervalo, é possível numa análise introduzir uma pontuação que opere como um separador. A introdução de um vazio
por esta edição, por esta separação, traz como efeito em “N”: um querer buscar um amor
que já não seja “cordialmente obrigado”.
Uma advogada ganha casos impossíveis com “teorias estranhas”, o faz a partir de uma
leitura da lei à letra. Desse modo, ela consegue circunscrever na análise um ponto de incompreensão: “Está o ponto e o ponto final, morreu. Entendo a vírgula, porém o ponto e
vírgula?”. Isto, em tanto em um caso, fez uso do “o” 1 em sua função de “vírgula”. Vírgula que
implica uma enumeração metonímica: ou, ou, ou, ou… Deixando claro que não se trata do
“ou” da escolha. Então, o assunto se torna: como introduzir um ponto e vírgula que antecede ao “porém”, que não equivale ao ponto mortífero, que possa deter a metonímia errante
da vírgula e do comer2, sem confronta-la à escolha?
Nesta serie registro o testemunho de Clotilde Leguil, ao qual se refere Laurent em El
nombre y la causa (2020), pois ali a vogal “o” condensava diferentes relatos: a água que não
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se bebe, as águas do nascimento, o grupo sanguíneo… Logo, essa letra “o” se torna uma
cifra, um zero (0). Em um último sonho, seu pai deixa um número para ligar “0#1”, introduzindo-se assim uma oposição entre “o nada” e “qualquer coisa”: uma alternância mínima
que lhe servirá no subsequente.
Trata-se de assuntos de escrita com efeitos de subjetivação, como um corte em ato
com consequências.
A vírgula separadora, provocadora e vocativa
Há uma vírgula preciosa que Miquel Bassols tentou introduzir num aforismo lacaniano e se lhe escorrega. O feminino, entre centro e ausência é o nome de seu livro que de
entrada o deixa “em apuros”; pois primeiro, a vírgula separadora se ausenta e logo solicitará ser colocada num lugar incorreto. Isso mostra em ato um choque de gozos, de difícil
mediação. Ali lembra a Lacan: “Não por nada devo primeiro apoiar-me no Outro. O Outro…
é… um entre… em jogo na relação sexual, porém deslocado, e justamente por se interpor
como Outro”.
Quando o Outro não se interpõe, onde encontrar apoio senão na escrita, que é suporte
do real? Assim, a escrita de uma vírgula não é pouca coisa, em outro momento detalhei a
declinação de um artista “transplantado” a um “desenraizamento, com desejos de pertencer”. Hoje, também, ganha atualidade a vírgula provocadora de Ariana Harwicz em “Mata-te, amor”. Nome de uma de suas nouvelles pela qual fecharam temporariamente sua
conta de Twitter, em tanto que os algoritmos que não conhecem o equívoco calcularam
que “promovia o suicidio” 13 e lhe enviaram nomes de centros de atenção.
A vírgula vocativa chama ao destinatário da mensagem nas cartas, separando o sujeito da mensagem como tal. Aqui o chamado é a mensagem: o chamado ao amor. “Querido A.,” faz parte da coqueteria das formas e bagatelas que nos enodam. E, em quanto às
críticas literárias falam de sua pronta extinção, o X ENAPOL colocou em circulação Cart@s
vivas entre apreciados colegas.
Entrando ao amor…
Para concluir, por fora da debilidade do flutuar “entre” dois discursos, é o momento de
decidir “entrar” ao amor. Talvez de um modo diferente ao testemunho de uma analisante
fulminada por uma mensagem que lera na rua: Deixa-te apaixonar, mas prestando séria
atenção à devastação ocasionada pela saturação do “entre”, poros por onde o amor palpita, em termos de Racki.
Proponho-lhes entrar ao amor de mãos dadas com Tudal e fazer um esforço a mais
para não ficar capturados na debilidade: entre as duas versões do poema, citado por Lacan.
Nesta ocasião proponho ler o “entre” não como uma preposição senão como uma
conjugação do verbo “entrar”. Entre ou “dentre” como se diz na roça. Entre, vai entrando,
se achegue!
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Entre o homem e o amor, Há a mulher.
Entre o homem e a mulher, Há um mundo
Entre o homem e o mundo, Há um muro*.

Tradução: Pablo Sauce
* Quando se bata com o muro da NRS… fica convidado, cordialmente, a inventar ali um (a)muro: uma palavra agalmática
que o perfure, como nos indicou Miller rumo ao Rio.

Bibliografía
* https://www.youtube.com/watch?v=iKtJ2nkkYGM
Barros, M., El orden de hierro, http://www.marcelobarros.com.ar
Bassols, M., Lo femenino entre centro y ausencia. Grama Buenos Aires 2017.
Jara, J., De matrimonios…, https://nelguayaquil.org/2017/09/05/de-matrimonios-en-tiempos-de-la-utopia-del-genero/
Lacan, J., Conferencias en las Universidades Americanas (1975).
Laurent, E. El nombre y la causa, 2020. http://hdl.handle.net/11086/16881
Miller, J.-A., Cuestión de Escuela: Acerca de la garantía, 2017. http://www.eol.org.ar/template.asp?Sec=publicaciones&SubSec=on_line&File=on_line/jam/Otros-textos/17-01-21_Cuestion-de-Escuela.html
Racki, G., Nuevos poros del amor, http://x-enapol.org/
Nota
1 “o” em espanhol corresponde a “ou” em português.
2 Em espanhol “vírgula” significa “coma”; que equivoca com o verbo “comer”.
3 1- https://www.infobae.com/
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ENTRE O GOZO E O DESEJO:
A “VENTILAÇÃO1 AMOROSA”

Gabriel Racki - EOL/AMP

I – O analista ventila
O que é o desejo do analista senão a incitação decidida a qual o ser falante consente a ventilar o afeto parasitário e asfixiante condensado por alguns significantes de seu
sintoma?
A incidência sobre o afeto mortificante, até mesmo torná-lo “inofensivo”, é o modo
simples em que Lacan formula a prática em “Palavras sobre a Histeria” 2 .
Sem pretender fazer da nossa clínica um procedimento científico-algoritmo que dê
como resultado uma fórmula verdadeira que resolva a existência. Trata-se de um viés menos pretencioso e com corpo. Não é uma pura operação de redução, mas um ato decidido
de “ventilação de afetos”.
Talvez se assim definirmos a ação do analista, em “língua de afeto”, nos permitirá reler
e retomar os aforismos canônicos do Seminário 10, na aula justamente intitulada “Aforismos sobre o amor”: “Só o amor permite o gozo condescender ao desejo” 3 .
A bússola de Miller, nos indicou a progressiva “corporificação” do gozo no ensino de
Lacan. A substância de gozo é o corpo, e o significante mais além do seu valor comunicativo percute o gozo no corpo. A tradução subjetiva de dita percussão é o afeto. E Podemos
dizer que o significante produz um afeto angustiante, de fragmentação corporal, como
também um afeto de animação e entusiasmo.
É nessa tarefa de “ventitação afetiva” dos significantes sintomáticos que estamos cotidianamente no laço transferencial. O amor palpita nesse “entre”, nessa passagem do significante de um regime de mortificação de gozo a um efeito de animação e desejo. Qual é
o habitat desse “entre” do amor, é a nossa seguinte pergunta.
II- O amor “entre”
Nos ensinos do Seminário 10, podemos tomar esse lugar de médium, do amor na dialética do sujeito com o Outro. Um apetite de gozo, um saturar-se de modo autístico com o
próprio corpo, em que só é possível sair pela aspiração de encontrar o objeto desse apetite
no Outro. Isso requer consentir com a falta de objeto no próprio corpo e atribuí-la ao Outro,
essa é “a magia do amor”!
Talvez se assim definirmos a ação do analista, em “língua de afeto”, nos permitirá reler
e retomar os aforismos canônicos do Seminário 10, na aula justamente intitulada “Aforismos sobre o amor”: “Só o amor permite o gozo condescender ao desejo” 4 .
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A bússola de Miller, nos indicou a progressiva “corporificação” do gozo no ensino de
Lacan. A substância de gozo é o corpo, e o significante mais além do seu valor comunicativo percute o gozo no corpo. A tradução subjetiva de dita percussão é o afeto. E Podemos
dizer que o significante produz um afeto angustiante, de fragmentação corporal, como
também um afeto de animação e entusiasmo.
É a definição da constituição de sujeito desejante, que a partir de condescender à castração “aiza” ao Outro. A partir dessa perspectiva, o habitat do amor é o laço com o Outro
agente da castração.
É uma dimensão do amor! Uma mágica contingência que anima a deixar o autoerotismo da pulsão e libidinizar a causa de desejo no Outro. E a partir dessa cessão ao Outro,
o sujeito se põe a falar sobre a causa perdida e inassimilável do significante, tanto em seus
laços habituais como no laço transferencial.
A partir dessa perspectiva poderíamos dizer que o amor como médium é um “agregado”, algo externo a estrutura do falante que permite mediar o trânsito do gozo ao desejo,
e o analista exerce essa passagem na transferência. É o que a medicina chamaria de um
“facilitador de adesão ao tratamento”, mas a própria operação clínica tem outro recurso.
Assim, nossa “ventilação afetiva” requer um certo amor ao Outro para que se produza. Essa
lógica está resumida por Lacan no Seminário 21: o verdadeiro suporte do “dizer que não” do
nome-do-pai é o amor.5 Amor a remissão de instancias como se explica nessa classe.
É uma frequência do amor: uma boa aderência ao Outro, que permite a passagem de
uma posição desejante e ser um analizante entusiasmado com seu inconsciente.
Contudo, o que ocorre na época do discurso capitalista, cujo imperativo leva a colapsar
a falta, que “as coisas do amor” estão foracluídas6, e o amor ao Outro agente da castração
em suas variadas formas, incluindo o lugar de prestígio da clínica, declinaram (como tem
comentado Lacan desde seus primeiros seminários)? Como pensar o amor em jogo na
transferência mais além do pai e das pompas do “Outro que sabe” para ganhar essa confiança? Talvez isso leve a um passo a mais a pergunta do amor como médium.
III – O amor inserido no sintoma
Um pouco antes que o aforismo do amor, Lacan situa nesse lugar de médium a
angústia. É muito preciso seu lugar de hiância entre gozo e desejo.7 Ele trata de uma
certa precipitação temporal da angústia, não no sentido de uma pressa, mas de uma
“realização”. A angústia no lugar de certa realização, que a faz corresponder ao segundo tempo do fantasma bate-se numa criança. O do sujeito implicado no gozo. É
no instante em que o fantasma condensa certo sonho de realização pulsional, que se
“concretiza” a angústia como um afeto que assola com o lugar de sujeito desejante.
Explicação de grande potência clínica: a angústia bordeia precisamente o apagamento da posição desejante. Por sua vez, condição ou dobradiça para que a posição possa
emergir além da captura de fantasia.
Encontramos mais razões no Seminário 10 para ressaltar a expressão “ventilação de
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afetos” e liga-lo a ventilar o afeto angustiante correspondente a um instante de certa realização fantasmática.
É muito aproveitável que nesse mesmo intervalo se situe o amor. O habitat do amor
como afeto que ventila, desse ângulo não é somente o laço com o Outro, mas o que habita
as margens do fantasma.
Ali precisamente onde os significantes do sintoma estão no regime de repetir o roteiro
fantasmático, reside a raíz da angústia ou a chance de outro uso do significante que ventile
o afeto pulsional-fantasmático e desarmônico, um uso equívoco, de witz, mas aberto que o
fazer de todo pulsional-objetal-fantasmático.
Trata-se de uma relação significante que afeta o A barrado e não a um A que já tem
escrito o roteiro. É uma boa referência também para ressaltar que a regra louca de associação livre não só promove um saber escrito no roteiro fantasmático, mas também que o
funcionamento sintomático abra o uso do significante a outra repercussão que o gozosentido. O sintoma, assim tomado, não é somente a elaboração da pulsão, mas também inclui
o amor como um gozo de onde o falante arma, anima ou enoda sua vida. Essa dimensão
sintomática relacionada a construção do sintoma a um inconsciente “menos oco” que somente o fálico8, e com uma relação de vizinhança com o Outro gozo 9.
Partindo dessa perspectiva, o amor como médium não depende somente dos avatares do prestígio que o sujeito contemporâneo atribui ao Outro, mas que está inserido
no próprio sintoma como enodamento. O analista, pode então encarnar, não somente no
sujeito suposto saber e objeto que o circunscreve, mas também no buraco para abrir a palavra a um afeto vivificante.
Notas
1 Também utilizado como espaço de tempo entre uma coisa e outra, respiro.
2 J. Lacan , Semin L’ Insu , inédito , apéndice palabras sobre la histeria
3 J. Lacan , Semin 10 , a angustia , pág. 194 , ed. Paidós, Bs As 2006
4 J. Lacan , Semin 10 , a angustia , pág. 194 , ed. Paidós, Bs As 2006
5 J Lacan, Los no incautos yerran, clase del 19/3/74, inédito
6 J Lacan, El saber del psicoanalista, charlas en Saint Anne ,6/1/72, inédito.
7 J Lacan, Semin 10, la angustia, pág. 190, Ed Paidós Bs As, 2006
8 J Lacan, ibid. 3, clase 15/1/74
9 J Lacan, ibid. 3, clase del 15/1/74
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DA SOLIDÃO DO UM ÀS INVENÇÕES NA
PARCERIA AMOROSA

Cleide Pereira Monteiro - EBP-AMP

O amor será dar de presente ao outro a própria solidão? Pois é a última
coisa que se pode dar de si
(Clarice Lispector)

Como o falasser se autoriza do feminino a partir da experiência analítica, promovendo
mudança na esfera do amor e do laço com o Outro? Esta questão nos instiga a pensar
sobre as transformações que o amor sofre em uma análise que chega ao seu término: do
amor condicionado pelo pathos da repetição – amor atrelado ao sintoma, ao campo das
identificações – ao amor com condições vinculado ao acontecimento de corpo, ligado, portanto, ao sinthoma1, à marca irredutível do gozo êxtimo.
Lacan nos ensina que “para o homem, uma mulher é sempre um sintoma”2. Uma
mulher faz da devastação seu parceiro-sintoma3, consequência do amor sem limite, tecido no infinito do gozo. Parceira de sua solidão”4, a mulher experimenta um gozo marcado
pelo “selo da ignorância”5. O que pode a experiência analítica promover nessa paixão de
nada querer saber sobre o gozo? É preciso aí considerar a experiência com a solidão. Mas,
de que solidão se trata?
A solidão do extimismo
A análise é uma experiência com o feminino, essa terra incógnita que habita em cada
um de nós e onde se transita o gozo como alteridade irredutível, fazendo com que o falasser experimente uma solidão que não tem borda nem limites6. É uma solidão vinculada ao
furo do Outro, solidão do gozo do Um, irredutível, sem representação possível. Como assinala Bassols7, trata-se de uma “solidão do extimismo”8.
Para adentrar nesta zona de uma solidão irredutível, uma análise se orienta pela
instância da letra da lalíngua singular, pelo acontecimento de corpo efeito do troumatisme9, pela ação de um significante que opera fora do sentido. Dos vestígios do que foi o
trauma do gozo sobre o corpo, surge a via de acesso a um novo amor, como nos ensinam
os testemunhos de passe.
Um mulher Outra um pouco só
Irene Kuperwajs10 fala de um acontecimento de corpo precoce que lhe acompanhou
durante os primeiros meses de vida: “espasmodesoluço”, escutado em sua infância como
uma holófrase. Isso a fazia reter o ar, o grito e o pranto. Este acontecimento de corpo só
se fez presente nos últimos tempos da análise e foi lido como “a insondável decisão do ser
que fixa precocemente o gozo em silêncio”. Oferecia-se ao outro como um “doce”, uma
balinha que apetece para ser devorada e gozar do calar. Ser o doce na boca do Outro para
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calar era a modalidade de gozo da fantasia, cujos efeitos ressoavam em sua parceria amorosa, condicionada que estava pelo pathos da repetição.
Como balinha – ser chupada, engolida ou ficar engasgada –, esta “doce” fantasia insistia na esfera do amor. Ela diz que desde pequena foi apaixonada pelo amor e seus
imbróglios. Ad-mirava11 seu marido, pai de seus filhos, que encarnava o lugar de suposto
saber. Em sua “discreta” erotomania, sentia-se única, olhada e amada. Só depois, pôde ler
que foi uma parceria devastadora. Diz: “ele falava, brilhava, e eu escolhia calar, provocando
ainda mais a consternação mortificante do amor”.
Separar-se da modalidade de gozo da fantasia a conduz à solução sinthomática, “falar com a voz solta e firme”, solução que coloca uma borda no ilimitado do gozo. Do silêncio
aberto e feminino, surge o “espasmo sonoro” – com o apoio da escritura que emerge no
último sonho: três letras Z barradas (Z/Z/Z) – segue as surpresas da vida com esse novo
arranjo com o gozo que vivifica. Do encontro com a letra de gozo, surge a possibilidade
de um amor mais digno, uma nova aposta no amor, na qual já não se tratava do amor
absoluto, nem de ser a única. A voz do parceiro e seu modo de falar ressoaram em seu
corpo. Fora da repetição do mesmo, é um homem que a faz abrir a boca para falar e para
experimentar o que ele cozinha para ela.
Kuperwajs faz uso de uma frase de Lacan do Seminário 21 para dizer que começou
a viver o amor como “o encontro de dois meios-dizeres que não se recobrem” 12. Trata-se de
ser a única, mas no sentido de consentir com a singularidade do seu gozo, o que a faz Outra também para si mesma. Ela formula nos seguintes termos a solução que encontrou no
amor articulado ao feminino: “uma mulher um pouco só, acompanhada por um homem”.
Então, talvez possamos dizer que a invenção de um amor mais digno passa pela
experiência com a solidão em sua irredutibilidade, esta que remete à diferença absoluta,
que atesta que em se tratando de modos de gozo não há reciprocidade. Podemos dizer
que esse novo amor que surge no final da experiência analítica se sustenta a partir do Real,
isto é, o que na pulsão, Lacan13 reduz à função do furo.
Advindo dos buracos pulsáteis, sem memória, sem representação – “fora dos limites
da lei, somente onde ele pode viver” 14 – esse novo amor pode desfrutar de um vazio liberado, pronto a acolher o impacto da “mordedura do significante no corpo” 15, promotor da
radicalidade do gozo que se é.
Um amor mais digno
Com a “marca do atravessamento das identificações”, um novo amor, um amor mais
digno, por incluir o real do gozo. O amor mais digno, diz Laurent, é a “articulação dessa loucura que está sempre por um fio nas questões do amor” 16. Ele lembra que no digno há das
Ding. O amor seria elevar um objeto à posição d’A Coisa.
Esta dimensão inédita do amor-sinthomático, por incluir toda a carga do gozo (impuro, infiel, não recíproco), é um “amor menos tonto” 17; é um amor que faz ressoar no
laço com o parceiro sexual a impossibilidade da relação sexual e, desse modo, “oferecer à
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existência um furo através do qual possa respirar” 18. Seguindo a erótica da contingência, os
parceiros podem se enlaçar a partir de seus Uns-sozinhos, desfrutando da arte do encontro desenhado no instante de uma vida.
Notas
1 Esta passagem do amor condicionado a um amor com condições é abordada por Oscar Ventura em sua conferência
“O Amor. sempre Outro”, proferida na XXIV Jornada da EBP-MG, https://www.jornadaebpmg.com.br/2020/wp-content/
uploads/2020/09/texto4_oscar-ventura.pdf
2 Lacan, J., “Soltar a voz”, Opção Lacaniana, Revista Brasileira Internacional de Psicanálise, Nº 82, abril 2020, p. 13-20.
3 Miller, J.-A. O osso de uma análise, Zahar Ed., Rio de Janeiro, 2015, p. 99.
4 Lacan, J., “O aturdito”, Outros escritos, Jorge Zahar Ed., Rio de Janeiro, 2003, p. 467.
5 Miller, J.-A., “Uma partilha sexual”, Opção lacaniana online nova série, Ano 7, Nº 20, julho 2016, http://www.opcaolacaniana.com.br/pdf/numero_20/Uma_partilha_sexual.pdf
6 Bassols, M., “Sor Maria y la soledad como médio”, Lo feminino, entre centro y ausência, Grama Ediciones, Buenos Aires,
2017, p. 161.
7 Ibidem, p. 162.
8 Ibidem, p. 161.
9 Neologismo criado por Lacan que condensa trou (furo) e traumatisme (traumatismo), realçando o estatuto de furo
(trou) do trauma, um buraco que está localizado no interior do simbólico.
10
Kuperwajs, I., “Soltar a voz”, Opção Lacaniana, Revista Brasileira Internacional de Psicanálise, Nº 82, abril 2020, p.
135-142.
11 Neologismo que condensa admiração e o verbo olhar – mirar, em espanhol
12 Ibidem, p. 139.
13 Lacan, J., “O umbigo do sonho é um furo – resposta a uma pergunta de Marcel Ritter”, Opção Lacaniana, Revista Brasileira Internacional de Psicanálise, Nº 82, abril 2020, p. 13-20.
14 Lacan, J., O Seminário, Livro 11, Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise (1964), Jorge Zahar Editor, Rio de
Janeiro, 1985, p. 260.
15 Ventura, O., “O Amor. sempre Outro. https://www.jornadaebpmg.com.br/2020/wp-content/uploads/2020/09/texto4_
oscar-ventura.pdf
16 Laurent, E. A psicanálise e a escolha das mulheres, Scriptum Livros, Belo Horizonte, 2012, p. 242.
17 Tóboas, C. G., Un amor menos tonto: Una lectura del Seminario XXI de Lacan, Grama Ediciones, Buenos Aires, 2015.
18 Idem.
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O INSOSSO NO DESARRANJO
DE UM AMOR

Andrea F. Amendola - EOL/AMP

O analista parceiro
Para psicanálise de orientação lacaniana, o amor pulsa no coração da experiência analítica. O analista faz uso do amor de transferência, quer dizer,
com seu ato, manobra através dela a direção da cura enxertando o desejo
do analista nas combustões do desejo e à pulsão ao apontar a novos arranjos
com o gozo.
Lacan em “A Terceira” diz que um psicanalista é responsável por um discurso que solda o analisando ao par analisando-analista.1 Aí, o analista está
disponível como parceiro para o sintoma do analisando e vale-se para isso do
desejo do analista que sustenta a cadeia discursiva, dando lugar à “significação de saber”2 enquanto vai empurrando à associação livre, pronto a pescar
aqueles tropeços por onde, ao cair a intenção de dizer, assumem os fragmentos de um real que rasgue alguma volta do sentido sedimentado dos ditos.
Nascemos na lalíngua contanto que “a família é o lugar do Outro da lalíngua.”3
Tingido o corpo pelo choque de seu banho, levamos à análise a tinta que
nos configurou página a página, incluindo as que estão em branco. Cada página se desdobrará passando por diversas leituras até render-se aos signos de
gozo.
O analista lê
O analista lê e só adquire isso de sua análise se seu analista o conduziu a
isso. Assim, não bem é chamado por quem o consulta, ele lê o que escuta e
introduz esta operação ao serviço da cura. Advertido pelo que de sujeito obteve em sua experiência, aproveita-se desta valiosa “regra de ouro”4 para que
a compreensão fique de fora da sessão analítica e para que seu analisando
consiga sentir como “o jogo do significante apodera-se do sujeito”5, esse que
foi convidado a sê-lo.
O analisando lê e a narcolepsia proveniente dos namoricos com seu fantasma, se desfaz. Não obstante, a repetição via o amor estica o véu para conti-
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nuar dormindo. Mas a intervenção analítica corta e descola, isolando um significante causa de gozo, de maneira que a névoa da angústia encontra, assim,
uma borda por onde dar seu bom sinal. Logo, o sentido se desvanece e a verdade não é a que era, tornando-se possível ler de outro modo.
Permanecer com isso
Um menino de onze anos refere, em sua primeira sessão, que tem um
sintoma, abre e fecha os olhos rapidamente, enquanto se mantém rotulado,
procurando encontrar a palavra justa. Isto o angustia, já que demora a falar e
nem sempre sabe qual poderia ser essa palavra. Localiza o início de este sintoma a partir de algo dito por sua professora do ensino fundamental, ao qual o
chama meu trauma. O menino se aproxima para perguntar algo à professora
e educadora. Muito irritada, gritando lhe diz que assim está errado (mal dito).
Durante algumas sessões o menino vai dando conta sobre o quanto este
trauma o afetou em todas as esferas de sua vida. De suas tantas voltas ditas, em uma nova vez que relata a cena referida com a professora, surge um
acréscimo: “não pude tirar de mim e permaneci com isso.”
Lhe é sublinhado: permaneceste, é disso que se trata. Um S1 advém, dando conta da posição de gozo que habita este sujeito e que, consentindo a esta
nova leitura, manifesta o nascimento nele de um desejo de saber. Já não falará da professora, salvo disto com o que permanece, cada vez, testemunho de
que “não há para o ser falante gozo anterior ao significante”.6

Analista sem sabor próprio
Este analista está aí para deixar-se usar como causa, encarnando para seu
analisando a extimidade de esse gozo ignorado, vestindo-se do Outro que se
torna conveniente para seu analisando, analista objeto “multifuncional”.7
No primeiro testemunho do passe de Paloma Blanco Díaz, seu belo dizer
carrega poeticamente esse ajuste de insosso: “graças ao meu analista que
consentiu em encarnar por mim, minha causa”.8 O analista então, representa
ao final essa “evacuação do objeto a” e, por “ tornar-se ele mesmo a ficção rechaçada, cai”.9
O analista consciente a encarnar a causa para o analisando, estando ciente pela sua análise de que “não pode ganhar a partida não mais que com a
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condição de perdê-la e de fazer ganhar ao parceiro sujeito”.10
O desejo do analista opera, através do insosso, por um des-ser do analista, contanto que seja “um desejo de reduzir ao outro a seu real e liberá-lo de
sentido.” 11
Deste modo, assim se torna possível para o sujeito uma leitura daqueles S1
por fora da regra fantasmática, onde restará um fazer com essa nova leitura,
uma vez que acede a um amor des-alinhado do livreto do fantasma neuroticamente intitulado destino.

Tradução: Maria Cristina Vignoli
Notas
1 Lacan,J., “La Tercera”. Intervenciones y textos 2, Manantial, Buenos Aires, 1988, p.87.
2 Lacan,J., “Proposición del 9 de octubre de 1967 sobre el psicoanalista de la Escuela”, Momentos cruciales de la práctica
analítica, Manantial, Buenos Aires, 1992, p.13.
3 Miller, J-A., “Cosas de familia en el inconsciente”.
https://www.academia.
edu/31755800/Miller -cosas de familia en el inconsciente.
4 Lacan,J., El Seminario, Libro 4: La relación de objeto, Paidós, Buenos Aires, 1994,p.289.
5 Ibid
6 Miller,J-A., El partenaire-síntoma, Paidós, Buenos Aires, 2011, p.398.
7 Miller, J-A., “Las contraindicaciones al tratamiento psicoanalítico”, en El Caldero de la Escuela n. 69, Buenos Aires, 1999,
p.10.
8 Blanco Díaz, Paloma: Primer Testimonio de Pase ELP. AE de la Escuela Una (2021-2024)”De lo indecible al indecible”.
Plataforma zoom, 06/03/2021.
9 Lacan,J., El Seminario, libro 16: De otro al otro. Paidós, Buenos Aires, 2008, p.315.
10 Miller, J-A.,: El Otro que no existe y sus comités de ética, Paidós, Buenos Aires, 2005,p.290.
11 Miiller,J-A., “Lo real en el siglo XXI”. Presentación del tema en el IX Congreso de la AMP, www.wapol.org/es
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O NEGACIONISMO E SEUS CAMPOS DE
AGLOMERAÇÃO

Marcelo Veras - AME da EBP/AMP

O Brasil explodiu como o epicentro da ameaça mundial da Pandemia. A imagem do
país do carnaval tornou-se, nos dias atuais, associada ao ritmo comandado pela pulsão de
morte. O boom atual, que tornou o Brasil o país com o maior número de mortes diárias,
sucedeu ao verão, um pouco como o ocorrido na Europa. Foi um verão de festas, algo como
o triunfo sobre o pai severo, tal como Freud havia descrito em seu texto tardio, O humor. O
que leva alguém a querer participar de uma festa com quinhentas, mil pessoas, mais ainda, em pleno momento de uma expansão sem precedentes da Covid 19? É mais fácil compreender a lógica que promove as pequenas festas, em que as pessoas querem encontrar
seus amigos de turma, sua família, seus colegas de academia. Mas ninguém consegue
conversar com mais de cinquenta pessoas em uma festa. Outro desejo certamente está
em jogo ao querer participar de algo onde sabidamente não será possível abraçar a todos,
abraçar o todo universal.
Alguns puristas podem se indignar quando comparo, sem equivaler, os campos de
concentração aos campos de aglomeração. Mas para mim ambos são regidos por dois
pontos em comum, o discurso de mestre e a pulsão de morte. É mais fácil isolar o mal
quando temos a figura de um líder, essa é a lógica bastante conhecida da Psicologia das
massas freudiana. Mas aglutinar-se em plena pandemia não é a mesma coisa que encontrar vinte amigos, um fenômeno de massa está em jogo. Por mais que haja a figura de um
bufão dizendo que todos devem se aglutinar, é difícil conceber que todos viraram bufões.
Participar de uma festa, ao preço de brincar com a vida, fica mais fácil quando abrimos mão do senso crítico e aderimos à lógica do “todo mundo está fazendo”. O que leva
alguém a querer abrir mão de sua individualidade para virar rebanho, tal como vemos em
festas cada vez maiores, em plena segunda onda? Fazer parte do rebanho é sempre uma
liberação do supereu, é o triunfo sobre o pai, como afirmou Freud em seu texto “O Humor”.
Não é pela coerência que encontraremos a resposta. Isso já constatamos. Não há triunfo da razão, e isso é claro que pode desagradar os que pensam que a fraqueza do momento atual é a incapacidade de coletivização de uma indignação. “Por que não vamos às
ruas?”, leio e escuto sempre. Por que, diante do espetáculo da morte com atores políticos
identificados, predomina a resignação?
O evento da invasão do Capitólio, nos últimos dias do governo Trump, é uma parte
da resposta à essa pergunta. Por pior que seja a constatação de Psicologia das massas,
permitir-se aglomerar não necessariamente implica em um ato de bravura. Aquele jovem
indignado que se sente um covarde, e quando vê a multidão se rebelando aí adere, não se
tornou um herói. Aquele xenófobo que simpatiza com Trump e ao ver o movimento em
Washington resolve explodir a democracia americana, tampouco é movido pela lógica.
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O mundo mudou, e as aglomerações não se fazem exclusivamente em nome do líder.
É preciso entender a lógica que faz com que o desejo de ser rebanho em uma festa de
verão seja mais forte que o Supereu que diz não ao gozo. Encontramos o primeiro ponto
em comum, a pulsão de morte. A psicanálise mostra que, por conta da pulsão de morte, o
homem bem informado nem sempre escolhe o melhor. Já o segundo ponto é mais problemático, que é o líder que incita essas aglomerações que se tornam campos de morte.
A resposta foi dada na mesma noite em que o Capitólio foi invadido. Não foi Trump
quem comandou a invasão, por mais que tenha sido ele que tenha vociferado. Foi o Twitter.
Por isso o próprio Twitter, pouco depois do fato que poderia ter proporções avassaladoras
para a democracia americana, o cancelou. Os novos campos de morte não passam tanto
pelos líderes populistas, por mais que eles tenham um papel nessa tragédia, como é o caso
do Brasil, mas pela maneira inédita como a voz áfona do supereu descobriu que pode se
passar do pai e sussurrar no smartphone que se encontrar na sua própria mão
O negacionismo não é um discurso, é um modo de gozo
Não se trata de um discurso. O âmago do negacionismo é a divisão encarnada na
identificação populista. Por um lado, ela busca seguir o mestre, mas no fundo ela mobiliza
o gozo do corpo. Uma conexão entre o traço identificatório (einziger zug) e o corpo que se
faz fora da dialética, do romance das significações. Ou seja, o símbolo e suas ressonâncias
no corpo se conectam sem que os equívocos da significação estejam presentes. Onde
deveria haver um triângulo (a, a’ e o Outro mediador da palavra) há simplesmente uma
comunicação em espelho, eu falo para os mesmos.
Por isso o negacionismo não é como o discurso da histérica, que destitui o Outro do
saber para fazer valer a miragem de sua singularidade. Sua negação é mais radical. Percebam que há uma inversão, o que mais precisamos é reativar nossos dispositivos de crenças,
e não de certezas. Tudo que nos é solicitado para enfrentar a pandemia é que voltemos a
acreditar no Outro, nesse caso o Outro da ciência. Acreditar no Outro da ciência significa
acreditar em um Outro que vai sempre nos trair, pois a ciência nada sabe da verdade. Mas
isso é de estrutura, apenas as pseudociências prometem a verdade. E por que o negacionismo ganha cada vez mais espaço? Precisamente pelo fato de não ser um discurso, não
visar nenhum Outro, não buscar transmitir mensagem alguma, não buscar acreditar (que
é sempre uma aposta), mas apenas concluir com uma certeza, sem argumentos.
Estamos diante de um modo de gozar que descarta a palavra do Outro. O curioso é
que é assim igualmente no delírio. O delírio apenas se constitui em certeza pelo fato de
que ele mobiliza o gozo que ressentimos no corpo, para além da trama sinuosa dos sentidos do Outro. Por isso é tão ineficaz argumentar com um negacionista quanto com um paranoico, não se trata de verdadeiro ou falso, se trata de uma captura imaginária que nega
o outro para sustentar sua certeza/gozo. Digo isso sem nenhuma moralização da paranoia,
mesmo porque a clínica psicanalítica, tal como Lacan a elaborou, trata a questão da paranoia com um profundo respeito. Algo desse respeito é necessário para que possamos despertar os negacionistas, não será pela via da segregação que obteremos algum resultado.
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A PSICANÁLISE NA
INSTITUIÇÃO PRISIONAL

Viviana Berger - NEL/AMP

Os analistas há muito temos assumido o compromisso ético de ir além das paredes de
nossos consultórios e participar ativamente dos dispositivos comprometidos com a saúde
mental em nossas cidades. Não se trata apenas de sustentar a presença do discurso do
analista e suas consequências práticas na instituição, mas, numa perspectiva ainda mais
ampla, consentir com o desafio a que, como tal, o analista é chamado: “Ali onde está a subjetividade da época, lá o analista deve advir” 1.. O desejo do analista é, portanto, convidado
a se posicionar frente aos sintomas atuais, também comprometido, de alguma forma, a
demonstrar em ato neste campo a utilidade pública da psicanálise.
Mais do que qualquer outro setor, a criminologia nos confronta com o real mais extremo da sociedade: aqui o sujeito está mais imerso nos circuitos das violências, onde o crime
costuma se encontrar com a loucura, para finalmente ser contido dentro das paredes dos
dispositivos prisionais oferecidos pelo sistema como resposta, e dependente das políticas
de reinserção psicossocial, cujos impasses exigem novas perspectivas e respiradores para
sua ação.
O analista será o interessado em ler o signo onde o sujeito ainda resiste, cuja escuta
permitirá então ao sujeito um dizer sobre seu sofrimento - testemunho descarnado dos
suportes dos sintomas das violências em nossos dias. A presença do discurso do analista
na instituição prisional promoverá, portanto, a restituição da dignidade do sujeito ali onde
a inércia impõe sua objetivação, visando desobstruir alguma margem possível para sua
existência ao nível do discurso e o restabelecimento do vínculo com palavra.
Dócil ao real e com um desejo de saber que não desiste, o analista se deixará ensinar
desde a singularidade de cada caso para ir revelando a lógica do crime um a um, virando os
prontuários que documentam a objetividade dos dados em casos clínicos com particularidades únicas além de qualquer categorização, retirando o sujeito de seu anonimato. Sua
intervenção vai transformar os fatos em ditos e o crime em um acontecimento a ser interpretado: iluminando a passagem ao ato, o momento do desencadeamento, o comando de
uma voz, a consequência de um delírio. Diz Éric Laurent: “eles (os analistas) precisam saber
transmitir a humanidade do interesse que a particularidade de cada um tem para todos ...
e transformá-la em algo útil”. 2
Talvez o mais interessante é que como causa de transferência, os efeitos de sua presença se refletirão no dizer dos profissionais, que, além de seu dever para com o Ideal da
instituição, imbuídos da dimensão da palavra, por meio do falar e ouvir, eles saberão formular sua pergunta. Cito Miquel Bassols: “Também não há ‘analista na instituição’, mas sim
a presença do discurso do analista como causa da transferência em cada instituição, da
transferência de cada sujeito com o seu inconsciente, verdadeiro amor de todo semblante
de institucional. “3
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Poderíamos dizer que na instituição isso se aplica a cada um dos atores envolvidos,
não apenas aos pacientes. Na medida em que o analista com seu ato relembre a banalidade do sentido das palavras, opere como o dedo levantado de São João como Lacan
evoca em “A direção do tratamento...”, apontando como somos falados, que a referência da
linguagem não existe, habitará, assim, a perspectiva do real além da realidade. E isso não
é pouca coisa, preservará na instituição a perspectiva de um espaço onde habite algo do
campo do desejo do Outro para além da função de contenção e isolamento que o social
exige em geral.
Por outro lado, o analista não está isento de ficar capturado, ele também! nessas paredes, no que implica dar ouvidos ao sujeito que aí vive encerrado e, mesmo, isolado, resiste
inusitadamente à sua tragédia. No final do texto “Jacques Lacan: observações sobre seu
conceito de passagem ao ato” Miller clama à humildade em relação à pulsão de morte, adverte em relação à posição do analista, e diz que o analista deve saber que ela não pode ser
evitada . “Vi... Lacan em Sainte-Anne, (...), em certas apresentações de pacientes, considerar
que acabariam encontrando seu destino de desaparição.” 4 Esse saber sobre a pulsão, para
o analista, só pode decantar do saber sobre o seu próprio incurável.
Por fim, a meu ver, a instituição prisional lembra claramente a afirmação de Lacan
“Não há esperança” - no sentido de que não se trata de sustentar certas pessoas contra
seu destino de desaparecimento, mas, nesse caso, trata-se do exercício da posição do analista “pastor do real”5 capaz de responder com sua presença ao “impossível de suportar”.
Ele escuta sem esperar, sem ter esperança, abstendo-se de qualquer ideal de reabilitação e normalidade (além da instituição), sem a intenção de que as coisas estejam indo
bem, nem buscando uma solução. Uma escuta que suporta o que chamamos de “dimensão trágica da clínica”, diante da qual “os psiquiatras ou o analista são de fato impotentes
em obter qualquer efeito que seja”.6
O analista, assim advertido, será então um humilde servidor deste campo.

Tradução Nohemí Brown
Notas
1 Bassols, M., El psicoanálisis y la subjetividad de la época, en blog spot.
2 Laurent, É., O analista cidadão. In: A sociedade do sintoma: a psicanálise, hoje. Rio de Janeiro: Contracapa, 2007, p. 145.
3 Bassols, M., La acción lacaniana, texto presentado en el II Encuentro Elucidación de Escuela: La acción Lacaniana de la
ELP en lo social. Disponível em: https://www.cdcelp.org/docs/La_AccionLacaniana-Bassols.pdf
4 Miller, J.-A., “Jacques Lacan: Observações sobre seu conceito de passagem ao ato”. Disponível em: http://www.opcaolacaniana.com.br/pdf/numero_13/Passagem_ao_ato.pdf . P. 12
5 Miller, J.-A., Un esfuerzo de poesía, Editorial Paidós, p. 274.
6 Miller, J.-A., “Jacques Lacan: Observaciones sobre seu conceito de passagem ao ato”. Disponível em: http://www.opcaolacaniana.com.br/pdf/numero_13/Passagem_ao_ato.pdf . p. 12
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UMA INVENÇÃO EM PAUSA1

Dolores Amden, Fernanda Mailliat, Nicolás Mascialino*

Observo que, como sempre, os casos de urgencia me ocupavam, enquanto escrevia
isto. Escrevia, entretanto, na medida em que creio dever fazê-lo, para estar em dia com os
casos, para fazer com eles par2.
Com o início da pandemia e a resolução de implementar o isolamento social preventivo obrigatório por parte das autoridades sanitárias locais, tivemos que fechar nossas portas
pela primeira vez e deixar uma pausa inquietante nos tratamentos que estávamos mantendo até o momento, assim como a possibilidade de assumir novas consultas.
Dentro da equipe de PAUSA não tardou fazer-se escutar a pergunta: Que fazer diante
deste momento? O dispositivo entrou em urgência quando nossas rotinas de trabalho, a
atenção presencial, já não funcionavam diante de uma crise de ordem global. Como poder
estar de volta de nossa própria urgência no momento em que o próprio dispositivo se via
ameaçado?
Se fizeram mais evidentes duas coordenadas a levar em conta para pensar as urgências: o contexto de crise e o tipo de abordagem clínica que propomos a quem nos consulta.
Este devia modificar-se. A crise, no dizer de Guy Briole, “é um significante que ressoa nos
três registros onde encontra como declinar-se: colapso do simbólico, emergência do real
sem lei ou, ainda, fissura do imaginário, com uma impossibilidade de poder sustentar-se
no espelho da época”3. A crise sanitária irrompia nas formas que tínhamos de entendê-la
classicamente, já que a própria prática entrava em crise com esse panorama de corpos
confinados.
A implementação de um dispositivo virtual, o PAUSA online, não foi sem repensar que
tipo de laço iríamos ter com a cidade nesta conjuntura. Ao mesmo tempo, tínhamos presente que a crise generalizada não deveria esmagar a orientação de transformar toda urgência em uma urgência subjetiva.
Clínica de admissão
A seguinte pergunta se impôs: Como fazer par com essas demandas, para elevá-las à
categoria de caso? De caso de urgência, preservando o impossível que se aninha entre o
sujeito e o analista. Foi assim como lançamos nossa oferta à cidade e as ligações não demoraram a chegar.
Um entrevista de admissão não é uma instância burocrática, é um encontro que abre
uma dimensão temporal onde é necessário chegar a uma conclusão que resulte do percurso de dois tempos lógicos anteriores. Em “Os tempos lógicos e a asserção de certeza antecipada. Um novo sofisma”, Lacan destaca os movimentos suspensos e hesitações
como chaves para que desse segundo momento - momento de compreender - decante
logicamente numa conclusão. A mesma entrevista torna-se uma pausa ativa que aposta
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para desdobrar um tempo de compreender, apontando o que se tornou insuportável para
o sujeito. É, em si mesmo, um processo que pode durar uma ou várias entrevistas de acordo com a particularidade do caso.
O analista na urgência, já a partir da instância clínica das entrevistas de admissão, interroga o real, enquadra-o a partir da suposição da existência do inconsciente e do gozo
que este comporta. Distinguimos duas dimensões na admissão: uma que se ocupa dos
ditos de quem consulta para dar um contexto à urgência, para fazê-la falar; e outra que
contempla as possibilidades e limitações do próprio dispositivo.
Nesse novo marco, que implicou a passagem dos consultórios para as telas, tivemos
que reinventar o invento PAUSA online, já que o dispositivo não poderia simplesmente
ser replicado em um novo formato. Estar privado dos detalhes que a presença dos corpos
nos fornece implicou um obstáculo ao momento de captar a complexidade de algumas
apresentações. Como calcular o alcance de uma vacilação da fantasia, de uma irrupção de
gozo, da iminência de um desencadeamento ou da gravidade de um transbordamento de
angústia, se não contamos com o encontro presencial com quem nos consulta? Foi por
isso que acrescentamos uma instância necessária ao processo de retificação da demanda:
as pré-admissões.
Elas tem a forma de um telefonema prévio à entrevista virtual com um admissor onde,
sem demora, se dá lugar à palavra daquele que se encontra em urgência. É a afinação da
escuta para dar lugar ou não à admissão. Porta de entrada ao tratamento em PAUSA.
Entendemos a pré-admissão como a extensão do momento de ver. O prelúdio da admissão que nos permite captar o primeiro momento em que a urgência se dirige a um
Outro. Pré-admissão, admissão e tratamento inauguram uma nova versão da clínica entre
várias, que nos casos de urgência constitui uma ferramenta fundamental.
Apostar na transferência
“A urgência parece como uma ruptura na linha do tempo, tira o sujeito de suas rotinas
e o força a elaborar uma nova relação com o real”4. Em alguns casos, essa ruptura produz
uma descontinuidade na vida do sujeito que precipita passagens ao ato, actings out e
transbordamentos de angústia, entre outras apresentações clínicas. O chamado inicial à
PAUSA é um pedido que em si mesmo abre a dimensão de um Outro e, por sua vez, inaugura o processo de dar-lhe forma.
As pré-admissões, como tempo intermediário entre o pedido de tratamento e o encontro com o admissor, revelaram, em alguns casos, ter um efeito terapêutico. A escuta
propunha uma primeira edição das falas do consulente, injetando o germe da transferência que se pretende construir. A urgência é a demanda do analisante em potência, logicamente anterior ao estabelecimento da transferência5, daí nossa aposta.
PAUSA online se constituiu não só como um lugar de escuta, mas também como um
lugar de resposta, onde o primeiro dizer sofredor de uma consulta tem a possibilidade de
assumir a forma de uma pergunta singular.
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Mais do que nunca, acreditamos que esta frase é mais uma vez atual: “Pelo menos
agora podemos nos contentar com o fato de que enquanto durar um traço do que estabelecemos, haverá um psicanalista para responder a certas urgências subjetivas”6
Tradução: Ivone Maia de Mello
*Integrantes da equipe de admissão de PAUSA
Notas
1 Psicanálise Aplicada às Urgências Subjetivas na Atualidade. PAUSA é um centro de atenção psicanalítica que desde
2005 oferece tratamentos breves orientados à resolução das urgências subjetivas de nossa época.
2 LACAN, J. Prefácio à edição inglesa do Seminário 11. In: Outros Escritos. Rio de Janeiro: Zahar, 2003.
3 Briole, G., “El trauma: momento de crisis por excelencia”, Revista El psicoanálisis, N° 27, España, ELP, 2015.
4 Seldes, R., La urgencia dicha, Buenos Aires, Editorial Diva, 2019.
5 Miller, J.-A., “El esp de un laps”, in: El ultimísimo Lacan, Buenos Aires, Paidós, 2013, p. 19.
6 Lacan, J., “Do sujeito enfim em questão” in: Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar: 1998. p. 229.
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A FUNÇÃO DA FOTOGRAFIA NA
CONSTITUIÇÃO DAS PARCERIAS
E DOS LAÇOS AMOROSOS
CONTEMPORÂNEOS

Antonio Alberto Peixoto de Almeida*

Da fotografia ao olhar
As fotografias, na atualidade, podem ser registradas em qualquer lugar. E são editadas
e compartilhadas o tempo inteiro sem nenhum limite. Como isso afeta as parcerias contemporâneas e os dizeres sobre o amor?
Os produtos fotográficos provém de alguém que, intencionalmente, visou o registro de
algo. Lacan1, quando descreve a questão do olhar, utiliza o termo “foto-grafia”. O olhar, portanto, “foto-grafa” algo, mas não necessariamente uma fotografia passa pelo olhar – veremos
isso adiante.
Para Barthes2, esta sempre é inscrita no passado, um “isso foi”. Ele diz também que a
fotografia tem uma contingência, um “fora de sentido” – e que quem as registra transforma
o que foi fotografado em mero objeto. Para tanto, ele diz que aí há a separação entre percepção e atenção – em Lacan podemos pensar em olhar e visão.
Na atualidade há uma mudança de estatuto da fotografia – elas não são mais apenas
documentais e estão onipresentes, uma consequência do desenvolvimento técnico dos dispositivos fotográficos. Lacan3 chamou isto de “latusa”. De acordo com o autor, trata-se, neles,
da relação que o discurso capitalista forja com o objeto a, na intenção de criar gadgets que
convoquem às pessoas a gozar desses objetos através do consumo e da cultura de massa.
Barthes4 discute a questão da apropriação da foto privada pelo público. De acordo com
o autor, o privado (íntimo/interior) é tomado pelo público, na época da publicação do seu
livro, em 1980, isso ocorria através de peças publicitárias ou em relação àquelas que eram
expostas de forma voluntária. Gunthert5, por outro lado, destaca que o valor do registro das
imagens, na atualidade, diz diretamente sobre a possibilidades de elas serem compartilhadas. Portanto, as fronteiras entre público e privado estão muito mais fluidas. Trata-se de algo
que remete ao olhar do Outro.
O olhar, em Lacan6, faz referência à um processo de esquize. Ou seja, existe o olho, órgão,
o olhar e a visão. A visão traz a dimensão da geometria, a ilusão da complementaridade. O
olhar, ser olhado, comporta o objeto pulsional, o objeto a, e determina um déficit na experiência do sujeito, já que implica necessariamente em uma perda, o que depõe uma ilusão,
ainda que parcial da totalidade.
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O autor expõe o tensionamento existente entre visão/olhar, quando diz sobre as pinturas: “algo não é dado tanto ao olhar quanto ao olho, algo que comporta abandono, deposição, do olhar” 7. Mas acrescenta que isto tem um efeito pacificador. É possível pensar que
o discurso capitalista também opera com este jogo entre visão/olhar, através dos registros
quantitativos, porém, trata-se de algo que, pelo contrário, visa que não ocorra a pacificação
– o que convoca à infinitização, em virtude da insatisfação constante.
Do olhar ao a-muro
O encontro entre dois, para constituir uma parceria, gira em torno da solidão – e do
inconsciente de cada um. Há algo desta que ocorre no nível do sintoma, diante do qual os
sujeitos sequer sabem. Mesmo isso, no entanto, depende de um consentimento – cada vez
mais inconsistente, diante da liquidez dos laços afetivos.
A liquidez gira em torno, sobretudo, da impossibilidade de se suportar a alteridade de
um encontro. Não há inscrição da relação sexual, apesar da paixão prover esta ilusão, como
destaca Naveau8. Miller9 usa o termo “bolhas de certeza” para destacar o modo como operam as subjetividades contemporâneas. Deste, destaco o termo “bolha”, muito utilizado
pelos jovens de hoje em dia, para dizer que a solidão atualmente também faz referência
à um enclausuramento em torno do próprio gozo, que impede um laço de consistir para
além da junção de corpos.
Assim, a fotografia insere-se como sendo mais um artificio destes encontros, sobretudo em relação às exposições nas redes sociais. Estas, diante do jogo entre visão e olhar,
parece que tem como função suplantar essas duas dimensões da solidão, como se diante
do privado tomado pelo público, pudesse haver uma resposta do Outro que solucionasse
isso. Parte do processo de captura dos sujeitos provém do fato dos dispositivos registrarem
as visualizações e das interações que derivam daí.
Quando pensamos no nível da parceria, temos, então, um casal que não é mais “foto-grafado” como antigamente, tão somente para guardá-las arquivos. Mais além, é através
delas, que muitas vezes, eles se fazem existir como tal diante do Outro social. Estas são
utilizadas, por exemplo, para anunciar a oficialização da parceria – e da mesma forma são
apagadas quando ela se desfaz.
Trata-se de pensar em uma outra temporalidade, para além do que Barthes designa
como “isso foi”, na medida em que há uma nova incidência da técnica e a possibilidade de
publicá-las em “tempo real”. A fotografia, portanto, também se insere no “isso está acontecendo” ou “isso acabou de acontecer”.
Sendo assim, os retratos são parte da relação e da elaboração dos sujeitos em torno
destas questões. Nesse ponto, parece que temos algo próximo ao “amuro” 10, já que embora uma foto possa ser publicada com mil dizeres sobre o amor, ainda assim há um muro,
diante do qual se esbarra, que como diz Miller11, é o muro da linguagem.
Portanto, a foto pode ser considerada uma “carta de amuro” dirigida ao Outro social –
como um terceiro que é convocado falsamente a participar desta relação. Falsamente, pois
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em certa medida, a intimidade da parceria se mantém como tal, já que o que escreve o
encontro não é passível ser registrado em um retrato. Nem seria digno de publicação. Também, em outra dimensão, o olhar se esquiva – e dá espaço primordialmente para a visão. A
verdade é mentirosa – e é um semi-dizer.
A fotografia faz função no que se escreve de um encontro como parceria na contemporaneidade. No entanto, o jogo entre a imagem, o olhar e a visão, realizado a partir do discurso capitalista, comporta ilusões e faz consistir o imaginário. Ir além, passa por entender
que se o amor pudesse ser representado numa imagem, ela seria, antes de tudo vazia.

*Associado ao CLIN-a (Centro Lacaniano de Investigação da Ansiedade – Instituto do Campo Freudiano de São Paulo.)
Notas
1 Lacan, J. Seminário 11: os quatro conceitos fundamentais da psicanálise. Rio de Janeiro: Zahar 1988
2 Barthes, R. A câmara clara: nota sobre a fotografia. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2018.
3 Lacan, J. Seminário 17: o avesso da psicanálise 1969-1970.. Rio de Janeiro: Zahar 1992.
4 Barthes, R. A câmara clara: nota sobre a fotografia. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2018.
5 Gunthert, A. A imagem compartilhada: Como a internet mudou a economia das imagens. Eco-Pós, Rio de Janeiro, v.15,
n.1, p. 36-56. 2012.
6 Lacan, J. Seminário 11: os quatro conceitos fundamentais da psicanálise. Rio de Janeiro: Zahar 1988
7 Lacan, J. Seminário 11: os quatro conceitos fundamentais da psicanálise. Rio de Janeiro: Zahar 1988 p. 99
8 Naveau, P. O que do encontro se escreve: estudos lacanianos. Belo Horizonte: Escola Brasileira de Psicanálise, 2017.
9 Miller, J-A. Intuições milanesas II In: Opção lacaniana online, nova série, ano 2, n. 5, Disponível em: <http://www.opcaolacaniana.com.br/pdf/numero_6/Intuicoes_Milanesas_II.pdf>
10 Lacan, J. Seminário 19 ... ou pior 1971-1972. Rio de Janeiro: Zahar, 2012.
11 Miller, J-A., O inconsciente e o corpo falante. In. O osso de uma análise + o inconsciente e o corpo falante. Rio de Janeiro:
Zahar, 2015.
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O AMOR ANALÍTICO

Ordália Junqueira - EBP/AMP

...e não se faz outra coisa em análise senão falar de amor.
Miller, na lição X: Um esforço de poesia1, diz não ser excessivo alegar que a psicanálise
assumiu a poesia como um reencantar o mundo: “Não é o que se realiza em cada sessão
de análise?”2. Em cada sessão, sendo uma autobionarração, o que é vivo merece ser dito.
Para o autor, quando tem lugar sob a forma de uma sessão analítica, poesia significa que
“não me preocupo com a precisão; um lugar onde posso despreocupar-me do que é comum”. Na sessão de análise, podemos concentrar no que nos é próprio e dizemos isso a
Um só. Não falo para o analista, mas para meu analista3. A linguagem é de todos, mas o
destinatário é único: àquele que ali está, em presença.
A sessão analítica é um espaço de gozo que escapa a lei do mundo, mas que também permite que esta lei do mundo exerça seu reinado, pois lhe proporciona um abrigo,
uma trégua, uma pausa, enquanto prossegue essa incansável extração de mais valia
que, segundo se crê, justifica que existamos4.
É o reino do particular em um mundo que domina o universal. A primeira sessão, por
ex., é imagem do que vai seguir, uma experiência que não nos cura de nós mesmos mas,
pelo contrário, nos reconcilia com nossa própria história. Na lição VIII, O lugar e o laço, Miller5 ensina: no tratamento analítico (sob transferência) nós contamos histórias, nos contamos em histórias e fazemos história e o passe não deixa de ser uma história, que, de algum
modo, é a última história que nós contamos a propósito do real.
Conversa sobre o Amor
Dizer e Amor se entrelaçam no ultimíssimo ensino, sendo o Amor uma condição para
a existência do Saber. Em “Conversa sobre o Amor”, Miller6 destaca que a psicanálise inventou um novo amor chamado transferência: o amor analítico, amor freudiano. O amor
lacaniano, em relação ao amor freudiano, é invenção. A novidade de Lacan é que há novos
amores possíveis, “Um novo amor”.
O que Freud inventou foi um novo tipo de Outro ao qual dirigir o Amor: um novo Outro
que fornece novas respostas ao Amor e, talvez, respostas mais adequadas do que aquelas que se encontram na vida cotidiana. [...] Freud inventou um novo Outro do Amor, mas
não um novo gozo, porque então seria a questão de uma nova perversão.7
No entanto, a resposta a essa pseudoperversão do analista é o Amor, o Amor de transferência. Um Novo Amor se instala a partir da presença do analista. Uma forma de demanda que, ao contrário do que seria esperado na esfera amorosa, não deve ser nem satisfeita,
nem suprimida. Freud adverte: “o caminho que o analista deve seguir não é nenhum destes; é um caminho para o qual não existe modelo na vida real”8
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No Argumento do X Enapol, Gabriel Racki9 escreve que “o Novo abre um campo para
a psicanálise, não de esperança, mas de paixão”, e pergunta: O que melhor do que o
Amor para questionar o Novo? Destaca que “devemos estar advertidos dos novos furos por
onde a animação da vida entra nos corpos. Sem furos verdadeiros, a palavra de Amor, a
ressonância amorosa, não encontram passagem.” Lacan já anunciava isso: “Toda ordem,
todo discurso aparentado ao capitalismo deixa de lado o que chamaremos, simplesmente, as coisas do Amor” 10.
Seguindo com Racki, o Amor é feito de palavras e temos assistido o sujeito empobrecer simbolicamente invadido pelo objeto do mercado capitalista. O autor lembra que
Lacan fez também um prelúdio em 1974 sobre a loucura de uma “ordem de ferro” vir no
lugar da remissão amorosa de instâncias para orientar o desejo do falasser, aumentando
assim nosso desafio enquanto analista e interroga: por onde entraria o Amor em tempos
do “nada é impossível” e de nomeações de ferro? Essa época é caracterizada pela ânsia em
satisfazer gozos que consomem a divisão subjetiva e saturam o “entre” a partir de onde o
Amor grita. Por quais interstícios o Amor se intromete hoje e enlaça os corpos? E no tratamento analítico, como o Amor se apresenta?
Considerando que no processo analítico a libido é desocupada da pulsão de morte e
que neutralizar a pulsão de morte produz efeitos: “furos” de vida nos corpos e “novos poros
do amor” 11, pode-se dizer que a pessoa que se analisa ama mais! Nessa perspectiva recorro
a Brousse12 que, para cernir o processo em jogo do lado do analista, utiliza como metáfora,
cenas de um filme da desativação de minas de bombas:
Nessas pequenas coisas sem importância das quais se ocupa a psicanálise jaz uma
carga de dinamite que pode explodir [...] quem é o desativador de minas? [...] é o processo
analítico. No nosso ouvir cada analisante dizer, Um a Um: “Eu venho por isso,” a cada sessão analítica. [...] As bombas existem, mas nós não somos obrigados a colocar os pés em
cima delas. É necessário saber localizá-las para poder se orientar. [...] Sabemos que um
dodói na alma pode destruir qualquer falasser tão inevitavelmente quanto um vírus.
Como alertou Lacan, o passo a passo na cadeia significante – ligada à dimensão perigosa
de um gozo enigmático que leva ao detonador – deve ser seguido com prudência. Eticamente,
conduzindo o processo analítico, apostamos nas pegadas do Novo Amor (de transferência).
Notas
1 Miller, J.-A. “La sesión analítica. Acción lacaniana” (2003). Um esfuerzo de poesia, Paidós, Buenos Aires, 2016, p. 159-161.
2 Ibid, p. 160.
3 Ibid, p. 161.
4 Ibid.
5 Miller, J.-A., “La última enseñanza de Lacan”, El lugar y el laço (2001), Paidós, Buenos Aires, 2013, p. 101.
6 Miller, J-A. “Uma conversa sobre o amor”. Opção Lacaniana online, n. 2, 2010, http://www.opcaolacaniana.com.br/pdf/
numero_2/Uma_conversa_sobre_o_amor.pdf.
7 Ibid.
8 Freud, S. “Observações sobre o amor transferencial”. Fundamentos da Clínica Psicanalítica (1915/1914), BH: Autêntica
Ed., Obras Incompletas de Sigmund Freud, 2019, págs. 165-182.
9 Racki, G. “Novos poros do amor.” Primeiro Argumento do X ENAPOL-2021, http://x-enapol.org/pt/argumentos/.
10 Lacan, J. “O Saber do Psicanalista”. Aula de 06/01/1972. Inédito.
11 Racki, G. Op. Cit.
12 Brousse M.H. “Por que é que ele vem?” Opção Lacaniana on-line, n. 4, 2011, http://www.opcaolacaniana.com.br/pdf/numero_4/Porque_que_ele_vem.pdf
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ISTO É AMOR? SEU SIGNO
EM PSICANÁLISE

Marta Goldenberg- EOL/AMP

Desde que Romeu e Julieta tramaram as histórias de amor mais complexas e impossíveis
com a dificuldade de encontrar os amantes em vida, o encontro transformava-se em tortuoso
e suas vidas se iam nisso. Hoje a aposta se realiza por Tinder, zona-de-encontros, sozinhos e
sozinhas, entre outros e a ausência do encontro físico deixou de ser um impedimento.
Poderíamos localizar um movimento que iria da Idade Média, Discurso do Amo, a nossa época: Discurso Capitalista, o qual deixa de lado as coisas do amor e se caracteriza por
rechaçar a castração.1
“Faz tempo que não se fala mais disso, do amor”2, diz Lacan neste seminário que articula as coisas do amor. Localizo no seminário “Mais Ainda ”e no texto “Falo para as Paredes”
em que ambos conversam sobre temas como o suposto saber, o inconsciente, onde claramente J.Lacan não fala ao outro senão às paredes, onde joga com o significante amor,
amour...a-mur, e os muros-paredes, paredes que envolvem um vazio, um buraco que aloja
sua razão de ser: o objeto “a”.
É no Seminário Mais Ainda onde se pode encontrar – como anuncia a lógica de PortRoyal – a premissa válida: sobre o amor. E aqui diz: “o amor é signo”.
Signo de amor
O amor aponta ao efeito sujeito, à contingência como diz em seus versos Arthur Rimbaud, poeta amaldiçoado pelo incompreendido, um boêmio e que em sua vida curta – 37
anos- escreve aos seus 20 : “Por uma razão”3, amante e companheiro de Paul Verlaine onze
anos mais velho que ele, a quem dedicava seus versos.
Eles juntos escreveram poemas, brigavam e se reconciliavam, poderíamos dizer: um
casal. Rimbaud buscando sua voz, escreve “Por uma Razão”, onde se repete à maneira de
estribilho: um novo amor, tratando de transmitir que todo amor é produto da contingência, e é neste texto, Mais Ainda, como nos transmite J.Lacan que o amor é signo, e que há
uma escansão, um lugar que reconhece que se muda de discurso, que já não iria pela via
do sentido/razão, senão que aqui podemos localizar nesta escansão: a posição do analista
no discurso analítico.
Esta mudança de discurso, isto que emerge em uma batida de tambor no dizer da
poesia de Rimbaud, é um ato, o qual conjuga o dizer e o fazer, isso aí, cai. Cessa de não.
Acontece ali, é um dizer que se escreve.
O signo do amor é muito mais que a prova de amor, a prova sempre passa pelo sacrifício do que se tem, é sacrificar o nada que se tem, enquanto o signo do amor é um nado
que se seca, que decai e que se apaga se não se trata com toda cautela e não se testemu-
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nha todas as considerações. O amor depende dos signos do Outro, e ali localizamos a experiência analítica e seu agente no discurso analítico.
Nestes tempos de laços difíceis de estabelecer, de sujeitos embriagados de um gozo
autista, podemos localizar a diferença entre amor e desejo, a relação com o Outro; é o desejo que se subtrai desta relação com o Outro, o desejo tem mais relação com algo no Outro.
O desejo envolve um elemento conhecido pelo Outro, há algo que se aninha no Outro, há
um resto da Coisa no Outro, um vacúolo (uma zona) de gozo. O parlêtre acredita que no
Outro há o que a ele lhe falta ou o completaria.
Podemos localizar aí os paradoxos e as encruzilhadas do amor no momento de dar
algo que se tem em termos de não ter. Encruzilhadas à luz dos atos ou passagens ao ato
que se exercem em nome do amor querendo capturar no Outro, essa pequena diferença
que não se suporta com consequências tais como o feminicídio, o suicídio ou filicídio e
que, às vezes, em nome do amor se mata. J-A Miller esclarece que o que pertence ao registro do amor não responde adequadamente ao registro do gozo, ou o que prevalece no
gozo do UM, não está de acordo com o que o amor requer do Outro.4
O discurso analítico como disse J.Lacan, promete introduzir algo novo, esse algo novo
é transcendente e esta palavra há que toma-la com o mesmo signo que na matemática, e
não é por nada que tem o nome de transferência. O que esclarece é que o discurso analítico não pode sustentar-se com um só, e que é uma sorte, disse J.Lacan, não estar sozinho
na experiência analítica.
O que se leva em conta do amor não é o sentido, senão precisamente o signo e é aí
onde está todo o drama.
Tomemos a pergunta de Lacan em Mais Ainda, pergunta que interroga a época: não
é acaso no enfrentamento a esta impossibilidade do não-há como se põe à prova o amor?
O amor só pode realizar a valentia diante do fatal destino, a solidão de ser falante e o não
há relação sexual.
O amor é um fato de discurso, sustentado pelo corpo a corpo, um corpo esvaziado de
seus próprios fantasma e sintoma, um corpo (o analista) decidido a escutar o parlêtre que
sofre, ao que está perdido, ao que a paixão cega, ao que está entregue ao excesso.
J.Lacan pode concebê-lo como um acontecimento do dizer, é na experiência analítica
que o propomos como um espaço fértil.
Então para concluir, isto é amor? Como disse Lacan5 , ter percorrido um trecho juntos?,
ser companheiros de uma experiência, termos nos encontrado aleatoriamente, e disse Lacan: “ o amor é um dizer enquanto acontecimento”, um dizer enquanto que o escrito, o
que se pode ler de uma experiência analítica, ou seja, a transferência faz aí irrupção, liga-se
a uma modalidade sinthomatica em direção à vida, o sintoma que jogava para baixo, que
desvitalizava, se escreve, isto faz seu signo na transferência, é a entrada de algo novo e,
possivelmente, mais digno como a vida mesma vivida a partir de um percurso decidido de
análise. Uma vida mais digna, esse é seu signo.
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Tradução: Maria Cristina Vignoli
Notas
1 Lacan,J. Hablo a las Paredes (1971) Paidós, Buenos Aires, 2012. P.100
2 Lacan,J, El Seminario. Libro 20.Aún. (1972-1973) Paidós, Barcelona-Buenos Aires
3 Rimbaud, Arthur. A una razón
4 Miller,J-A.Los signos del goce. Paidós. Buenos Aires.p.374
5 Lacan,J. Seminario 21 “Los desengañados se engañan o los nombres del padre”.Clase 13-11 1973.inédito.
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A FUNÇÃO DO AMOR E A
ÉPOCA NEOLIBERAL

Ricardo Aveggio - NEL/AMP

“O que distingue o discurso do capitalismo é a Verwerfung, a rejeição para fora de todos
os campos do simbólico, com as consequências que já disse. A rejeição de quê? Da castração. Toda ordem, todo discurso relacionado ao capitalismo deixa de lado, meus amigos, o
que chamaremos simplesmente as coisas do amor. Vamos, hein! Não é pouca coisa.” (1)
Se o discurso do capitalismo implicava deixar de lado as coisas do amor, como a evolução do capitalismo para o neoliberalismo afeta as coisas do amor?
A definição do amor é caracterizada por uma função muito específica: a de ser um
substituto para a relação sexual que não existe. O amor tende a fazer laço, a estabelecer articulações, a produzir mediações e a inventar enodamentos. O amor tenderá a se vincular,
rodeando o furo da não relação sexual e colocando no jogo de vínculos e resultados o há
de um e o autogozo do corpo.
Para Lacan, essa função de substituição e vinculação não se mantém inalterada diante
das modificações operadas sobre o discurso do mestre. A inversão do significante mestre
pelo sujeito barrado, que dá lugar ao discurso capitalista, dá início a uma modificação da
relação entre o sujeito e o gozo sob o regime de Édipo, da premissa / proibição. Essa oposição começou a ser modificada com o acesso ao gozo como mais-de-gozar que impulsionou o discurso capitalista, dando lugar a uma generalização do mais na disponibilidade
de objetos cujo valor de gozo prometia acesso àquilo que a castração proibia. O consumo
de objetos, mecanismo central do capitalismo industrial, explora a qualidade do objeto a
como mais-de-gozar, como recuperação do gozo perdido. O neoliberalismo, como segundo momento do desenvolvimento capitalista, permite o acesso ao gozo positivado ao confrontar o sujeito com uma experiência de gozo fora dos limites do simbólico. A ampliação
do acesso ao gozo não parou no objeto, pois o neoliberalismo possibilitou o acesso a um
gozo que não precisa mais ser roubado, usurpado, nem recuperado por meio do retorno
do reprimido, como Miller postulou em seu mito da libido.
Byung Chul Han propõe diferenciar a sociedade disciplinar da sociedade de performance, argumentando que nesta última os dispositivos disciplinares típicos do capitalismo industrial já não são mais necessários para garantir a produção. O desempenho substitui a obediência coercitiva. Na sociedade da performance, os indivíduos não necessitam
ser forçados a produzir, eles o fazem por sua própria vontade como parte do exercício de
sua liberdade e do desenvolvimento de um projeto de realização pessoal e individualista,
no qual essa dita liberdade se realiza. O trabalhador do capitalismo é substituído pelo “empresário de si” do neoliberalismo. Já não há Outro explorador, mas sim a auto exploração
em nome da maximização do lucro próprio. Uma exploração voluntária que disfarça de
liberdade a violência que se exerce contra si mesmo. O imperativo de “deves” é substituído
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pelo de “podes”, caracterizado pela ausência de limites. Com o neoliberalismo e o imperativo da performance, o sujeito é redirecionado para uma relação ainda mais original do que
a do mais-de-gozar enquadrado na fantasia. É uma relação de gozo que escapa à dialética
edipiana e ao paradigma da permissão / proibição.
O surgimento do discurso capitalista implica uma mudança no discurso do mestre
onde o gozo positivo da iteração viciante, descrito por Miller em seu curso El uno-totalmente-solo, deixa de ser o gozo proibido e fora da regra para ser representado por diversos significantes que lhe permitam ser reconhecido, podendo ocupar o lugar de agente
dominante do discurso. Desempenho, métrica, sucesso, maximização, desenvolvimento,
eficácia, bem-estar, felicidade, liberdade, empreendedorismo, auto empreendedor, autodesenvolvimento, todos são significantes que aludem a um gozo ilimitado que não está
mais fora da norma nem proibido, e pode até ser incluído como uma exigência. Como assinalou M. H. Brousse, as mudanças de discurso ocorrem quando um gozo proibido se torna
um gozo habilitado.
Retomando a pergunta, como impacta o modo de gozo do vínculo social neoliberal na
função do amor? Como amar em tempos de neoliberalismo, quando a castração não é o
único regime de tratamento de gozo?
A prática analítica e a escuta dos analisandos em torno do amor, permitem mencionar
algumas peculiaridades da função do amor como suplência nesta era neoliberal.
Em primeiro lugar, o amor tende a prescindir da referência ao duradouro, ao eterno e à
transcendência para privilegiar a contingência e o encontro. O amor como invenção e mediação ante a ausência de relacionamento tem preferência pelo encontro contingente como
forma de vínculo. Separado da tradição e do ideal, refere-se antes a um regime dúctil e flexível
Em segundo lugar, os encontros amorosos da atualidade se apresentam e pretendem
como respeitosos do autismo do gozo. O gozo da ordem do Um não se reprime nem se força
a se submeter ao Outro. Sem estar isento de conflitos, espera-se, com certa idealização, o respeito pela iteração em cada parceiro. Os conflitos e tensões às vezes fazem reviver o edípico.
Em terceiro lugar, se agrega a estas duas dimensões uma especificidade instrumental
do amor, uma ferramenta “para” o acesso a uma série de possibilidades de satisfação com
um parceiro que são permanentemente calibradas e cotejadas para se ajustar a parâmetros vinculados com as duas situações descritas antes. Esse caráter confere ao amor uma
tonalidade sintomática, fazendo possível um laço que acolhe a singularidade, sempre e
quando se possa evitar a reentrada do supereu sob a forma de novos ideais e valores próprios das ideologias progressistas contemporâneas que atravessam os laços na atualidade.
Sob esse horizonte de época, o analista terá que calibrar sua posição, não só longe do
ideal, mas também cada vez mais perto dos modos de gozo e dos arranjos singulares.

Tradução: Luciano Matos
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Notas
1 Lacan, J, Hablo a las paredes, Paidós, Buenos Aires, 2012, p. 105-106.
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CALAR O AMOR.

María de los Ángeles Morana - NEL/AMP

O título é uma citação tirada da primeira de duas conferências dadas por Lacan na
Universidade de Saint-Louis, no dia 9 de março de 1960, em Bruxelas, publicada anos depois no suplemento belga “Quarto” e na carta mensal da E.C.F.1 A frase surge quando fala
da ética da psicanálise, do que pressupõe e de suas incidências.
Calar o amor para que? Nos perguntamos, lembrando, ao mesmo tempo, do poema
de Rimbaud “A une raison” do qual, no Seminário XX é destacado o último versículo: “Um
novo amor”2.“Ta tête se retourne, -le nouvel amour!”, “Tua cabeça se volta, - o novo amor”.
É preciso girar, girarmos em direção ao novo amor3.
Na conferência, Lacan discute com a vertente da psicologia que considera progressiva
a consciência de si, como a finalidade última da vida humana, sustentada no eu enquanto
função de síntese e princípio de integração. Sublinha que Freud separou o desejo para a
reflexão ética como um objeto novo, “o desejo não é uma coisa simples”, abotoado em um
inconsciente que se presta à função do que se traduz, inclusive nesse ponto radical em que
o sintoma não pode traduzir-se. O que se traduz “é o que se chama o significante” que, em
cadeia, funciona pelas costas do sujeito que se constitue como sujeito do inconsciente, no
lugar de um Outro que não é completo e por isso deseja. Mais adiante, em seu ensino, o
significante é situado como “causa do gozo”4 e Miller afirma que no ultimíssimo ensino: “é
o significante que faz com que não nos achemos nele”5.
Hoje, quando “o pathos do desejo” lhe é furtado ao sujeito por um Outro que sabe o
que deve desejar, conforme uma imagem ideal de si mesmo promovida pela publicidade,
com o malestar procedente de ter que alcançá-la6, o que é preciso calar no amor para dar
lugar ao giro em direção a um novo amor?
O amor, narcisista em sua essência, que “nunca retira a ninguém de si mesmo”7, impotente enquanto ignora que não é mais que o desejo de ser Um, enganador porque os gozos
dos seres falantes não coincidem, permite, entretanto, sob transferência, despregar a palavra
dirigida “ao que suponho o saber” e que, desde uma ética do desejo, declinando seu próprio
fantasma, apoiará a destituição desse semblante no percurso da cura, desembaraçando o caminho em direção a um amor mais digno que o constituído como confusão na qual entram
o prestígio, o semblante e o erro sobre a pessoa8. A clínica, à qual com Miller colocamos “muito pra frente”9, não para darmos ares em seu nome, mas para interrogar o cotidiano do sofrimento derivado da insatisfação produzida pelo “engano” da pretendida substância objetal
que causa o desejo10, nos incita também, na língua comum da qual nos servimos em nossos
encontros, facilitados na atual conjuntura pelo recurso da internet, a calar o amor com a pretensão de pureza pela qual as palavras corresponderiam plenamente à intenção. Encontros
nos quais a discussão é bem-vinda, nos quais “o desejo se escuta mais além dos muros” 11, nos
quais a enunciação de cada um, transmitida pela sua voz, atravessa a tela do computador, que
não faz objeção quando se trata dos corpos falantes12, como nós temos tocado.
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Assim, transitamos um mundo que Lacan descreveu “em decomposição”, do qual
já não há “o menor vislumbre” pela via do conhecimento e que o discurso científico não
consegue sustentar13. Nesta cena, a irrupção do SARS- CoV2 com sua lei implacável, desencadeou a busca e a proliferação de sentidos, evidenciando a desordem na natureza e
o traumático de um real impensável e sem sentido14. Trouxe também a possibilidade de
esburacar nossas falsas seguranças, de reinventar o estilo de vida ao introduzir um corte,
uma experiência de vazio em nosso habitual funcionamento, que abriu portas para novos
tipos de animação em nossas vidas15. Calar o amor às ficções conhecidas e deixar ressoar
o golpe de tambor de um novo amor, que não dissipa o malentendido que cada um tem
consigo mesmo pasando para o outro. Ao escolher a via do desidium que provém do latím
sidus: constelação16, permite, através da experiência de uma perda, interpretar, ou seja, “ler
de outro modo” 17a constelação que se descobre diante de nós.

Tradução: Daniela N Araujo
Notas
1.Lacan, J. “Conferencia sobre la ética del psicoanálisis en Bruselas” (9/13/1960). www.psicoanalisis.inedito.com/2014/05/
jacques-lacan-1-conferencia-sobre-la.html
2.Lacan, J. El Seminario. Libro 20. Aún (1972-1973). Paidós, Bs. As., 1981, p.25
3.Rimbaud, A. “Illuminations: À une raison”/La langue…www.lalanguefrancaise.com>a-un…
4.Lacan, J. op, cit., p.30.
5.Miller, J.-A. “Los Trumanos”.congresoamp2020.com/es/artículos.php?sec=el- tema&sub=textos-de-orientacion&file=el-tema/textos-de-orientacion/20-03-02_los-trumanos.html
6.Roca, F. “La pasión del pensamiento único”. http://zadigespana.com.19/12/2020.
7.Lacan, J. op, cit., p. 61.
8.Miller, J.-A. “Curso de psicoanálisis” .24-06-2017.eol.org.ar/template.asp?Sec=publicaciones&SubSec=on_line/jam/Otros-textos/17-06-24_Curso-de-psicoanalis.html
9.Miler, J.-A. Ibid.
10.Lacan, J. op, cit. p.14
11.Bonnaud, H. “Aprèscoup de las 50° Jornadas de la École de la Cause freudienne. ¡Gran sorpresa!” NEL Noticias. Lacan
Cotidiano No 899.1/12/2020
12.Bonnaud, H. Ibid.
13.Lacan, J. op, cit., p.48.
14.Bassols, M. “La ley de la naturaleza y lo real sin ley”.zadigespana.com/2020/03/20/coronaviru-la-ley-de-la-naturaleza-y-lo-real-sin-ley/
15.Racki, G. X ENAPOL. Nuestro Encuentro Americano del Psicoanálisis de orientación Lacaniana.fapol.redes@gmail.com
16.Salvá, V. Diccionario Latino Español. Nuevo Valbuena. Editorial Salvá, París, 1946.
17.Miller, J.-A. “Los trumanos” Ibíd.
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A CONDIÇÃO DE AMOR,
ONDE NÃO HÁ RELAÇÃO SEXUAL

Graciela Allende - EOL/AMP

Como analistas costumamos receber em nossos consultórios homens e mulheres enredados com o amor. Nossos princípios nos dizem que no começo da psicanálise está a transferência, quer dizer o amor.1 E no final da análise também está o amor, que foi se transformando. Esta
é nossa orientação, mas com o que nos encontramos em nossa clínica quando não é o novo
amor o que se nos apresenta?
As decepções e encontros amorosos são motivos de consulta aos analistas. A questão de
como fazer na relação entre homens e mulheres nos situa de imediato nas diferenças no modo
de amar, e em como enfrentar-se ao vazio irredutível que se produz nos encontros e desencontros entre os sexos.
Considerando os detalhes nos enredos do amor e do gozo, realizarei a leitura da primeira
das contribuições freudianas, Sobre um tipo particular de escolha de objeto no homem, 1910,2
seguindo a leitura de Miller3 no curso Los divinos detalles.
Há diferenças nas condições do amor, e desde a psicanálise, no amor o parceiro está indeterminado para o sujeito. Somente pode-se encontra-lo através de um rodeio pela condição de
amor. Neste ponto recorremos a Freud, que explora a sexualidade e o amor desde os primeiros
encontros com os objetos parentais. Inclui em sua colocação a presença das “condições de escolha de objeto”,4 os “divinos detalhes” que articulam o amor com o objeto.
As condições de amor podem ser localizadas no lugar onde se coloca a pergunta sobre
como um homem reconhece à mulher enquanto mulher. Na experiência clínica se colocam
em jogo as condições, já que não todas as mulheres convêm ao homem. O que podemos ler
como que o significante da mulher não existe. Portanto, as condições de amor para os dois
sexos se inscrevem no lugar onde não há relação sexual.
Freud localiza o aspecto narcisista do amor e a posta em jogo da repetição.5 Cada encontro
é um reencontro, já que todo objeto de amor é substitutivo da relação aos primeiros objetos
de amor. Começa seus desenvolvimentos em torno da sexualidade nos Três Ensaios da teoria
sexual, fazendo uma distinção entre amor e sexualidade, ainda que ambos estejam presentes
na vida amorosa.6
A sexualidade tem como conceito fundamental a pulsão, na qual se aloja a libido. No entanto, o amor fica enlaçado ao conceito de narcisismo. Como não há nenhum objeto que satisfaça a pulsão, já que o objeto de satisfação está perdido, o que resta é voltar a busca-lo.
As Contribuições à vida amorosa7 se apresentam em uma trilogia na qual a sexualidade
masculina se põe em jogo na 1ª Contribuição. Na 2ª Contribuição, generaliza. A 3ª se centra na
sexualidade feminina e extrai consequências da sexualidade masculina. Lacan introduz o que
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se pode chamar a 4ª Contribuição:8 “A significação do falo” em sua leitura sobre a vida amorosa
freudiana a partir da castração.
A mulher é desejada se é a mulher do Outro.
Esta é a condição em jogo em Sobre um tipo particular de relação de objeto no homem,9 na qual se explora a sexualidade masculina Quando um homem escolhe uma mulher, há certas condições que se colocam em jogo em torno à mãe e à prostituta.
Ela deve ser uma Dirne, de má reputação e fidelidade duvidosa. Porém não se trata
de uma prostituta que comercializa seu corpo por dinheiro, senão que se trata do amor às
mulheres fáceis. 10
Seguindo a lógica edípica freudiana, dizemos que Dirne11 é uma repetição deslocada
da mãe. Já que há uma infidelidade da mãe para a criança com o parceiro sexual, é dizer, o
pai. A Dirne tem que ver com a condição de que a mulher em questão não seja toda para
o sujeito. Esta é uma versão da exigência de que a mulher não seja toda do homem, para
poder reconhecê-la como mulher.
Os ciúmes se colocam em jogo, porém não se trata dos ciúmes ao marido, senão de
todos os outros que podem deseja-la. A hostilidade e rivalidade aparecem para o homem
que exerce o direito de propriedade sobre a escolhida. Dessa forma o amor chega a seu
apogeu e esplendor quando a mulher adquire valor e é sobre valorada. Esta separação entre propriedade e gozo é uma maneira de dizer que, no nível do gozo, a mulher escapa, a
mulher foge. Deste modo, as mulheres, ainda que sejam fieis, são essencialmente infiéis.
A infidelidade é localizada em relação à insatisfação que produz a escolha na qual se
jogam traços maternos. Portanto, nenhuma mulher funcionará como objeto de satisfação.
Estes homens não podem ser fieis, e se enredam em uma série de apaixonamentos que se
substituem uns aos outros, com mulheres que pertencem a outros homens. Si se apresenta esta condição, para que o desejo do homem seja colocado em jogo na escolha, a mulher
escolhida deve ser de Outro. Freud recorre à figura do terceiro prejudicado, excluído. 12
A Degradação como contrapartida da sobrevalorização.
Se o que aparece é o rebaixamento do objeto como condição, a degradação13 permite
que o sujeito possa viver intensa e prazenteiramente sua vida sexual. Quer dizer, para que
um homem possa aproximar-se de uma mulher, convida-la para a cama e desfrutar, necessita degrada-la; senão, não pode deseja-la. Degrada-la não significa maltrata-la como
pessoa; implica que pode deseja-la a traves de certos significantes. Por exemplo, se um homem lhe diz a uma mulher que é “um docinho”, já implica certa degradação a um objeto
comestível. O importante é ver se uma mulher poderá prestar-se a esse jogo, no qual se
desperta o desejo desse homem, sem identificar-se com esse objeto.
Quando um homem sente uma alta valorização para com uma mulher, o que fenomenicamente se apresenta como respeito14 e se acompanha do carinho é eroticamente
ineficaz e, portanto, faz pouco prazenteira a vida sexual das mulheres respeitadas.
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Resgatar à amada.15
Quando os homens gostam de se sentir redentores, se coloca em jogo a salvação da
mulher considerando que a infidelidade põe em perigo à escolhida.
Numa primeira leitura, vemos que Freud ordena a relação do homem com a mulher e
da mulher com o homem a partir do complexo de Édipo. Para Freud, quando um homem
se relaciona ou escolhe uma mulher tem como referência, como primeiro objeto, a mãe. É
a lógica da substituição e a lógica edípica.
No Seminário 20, Lacan formaliza a relação entre amor e gozo a partir da inexistência
da relação sexual e a disjunção entre o homem e a mulher.16 Coloca que o amor é suplência
da relação sexual que não existe. Deste modo introduz o amor em outro plano do que o
colocava Freud, que era o plano do narcisismo.
A partir do próprio e singular de cada um vai tecendo-se uma trama que não tem a ver
com o ter senão com o ser. Tratar-se-á de reconhecer a falta, assumir a própria castração,
que é algo que se joga no campo do feminino. Por isso no amor, se trate do homem ou da
mulher, quem ama, está em posição feminina.
No atual cenário dos enredos e delicias do amor, se tratará de que cada um encontre
seu modo de gozar e amar.

Tradução: Pablo Sauce
Notas
1. Lacan, J., “Proposição del 9 de octubre de 1967 sobre el psicoanalista de la Escuela”, Otros escritos, Paidós, Buenos Aires,
2012, p. 265.
2. Freud, S., “Sobre un tipo particular de elecção de objeto en el homem”.(1910). O.C. T.2. López Ballesteros. B.N. 4ta ed.p1625.
“Sobre la más generalizada degradação de la vida amorosa”, “El tabú de la virginidad” (1918), Obras Completas, Amorrortu, Buenos Aires, 1976.
3. Miller, J.-A., Los divinos detalles (1989), Paidós, Buenos Aires. 2009
4. Freud, S. “Tres Ensayos de teoría sexual”, (1905) O.C. vol. 7.
5. Ibíd., (1905) O.C. Buenos Aires. Amorrortu. 1976
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13 Freud, S., Obras Completas. T.2. López Ballesteros. B.N. 4ta edição.
14. Ibíd., p.1627.
15. Freud, S “Sobre un tipo particular de elecção de objeto en el homem”. (1910).O.C. T.2.
16. Lacan, J., El Seminario, Libro 20, Aun. (1972.73) Paidós, Buenos Aires.
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O AMOR E A ORDEM DE FERRO

Marcela Ana Negro- EOL/AMP

Introdução
No seminário 21,1 Lacan assinala: que o Nome do Pai é a função que torna possível
exercer o amor, que é mãe é quem transmite o nom-non, e ainda, que pode ocorrer dela
escolher para o filho, não a ordem do Pai e sim a ordem de ferro (que rechaça amor e castração). Acrescenta, que isto caracteriza nossa época.
O que ele quer dizer com não ser possível exercer o amor? Como a mãe transmite o
amor ao Pai? O que a leva a escolher uma ordem ou outra? O que a clínica com crianças
ensina a esse respeito?
A operação do amor na constituição subjetiva
A operação da função do desejo da mãe é plena de consequências estruturantes para
a subjetividade da criança. Seu retorno, depois de sua partida caprichosa, introduz o circuito do amor que faz do objeto um dom, e da sua presença, seu signo.
Esse desejo, que surgiu de modo traumático, submergindo-o no desamparo, agora o
inclui. Mas, se a mãe retorna, é para dar porque não tem, a dar à criança a falta que esta
produz na própria mãe. A criança entra não-toda em seu desejo, que é de não-toda mãe.
Assim instala-se a operação do amor: dar o que não se tem a quem não o é. Dar a falta é
fazer uma transmissão do impossível, pois implica pôr em jogo o impossível de dar.
Se o dom falta, a criança busca compensá-lo, e o faz via satisfação pulsional com o objeto ou seu substituto. Quando o dom negado é a palavra, se estabelece um uso pulsional
dela. Isso é o supereu materno.
Essas “certas palavras”2 ao ingressarem no circuito pulsional produzem a demanda
de amor. Uma vez que se fez a experiência do desamparo, o desejo de receber amor se
enodará à demanda – não é a mesma coisa: esta tem carácter incondicional, absoluto; é a
pretensão de que se dê sem limite.
Dom, signo e demanda de amor são termos vinculados, mas não idênticos. No Seminário 143, Lacan fala do gesto de amor e o descreve como algo que marca o corpo. Marcá-lo
é produzir um corte, um furo. O gesto de amor inclui o corpo: o da criança e o do Outro.
Dirige-se a tocar o corpo; mas, ademais disso, se faz com o corpo.
A transmissão de um amor que pode ser exercido
Realizar a metáfora do amor, através da qual, de ser objeto amado a criança passe à posição
de sujeito amante, a amar o Pai, é uma passagem que implica ir da mãe em direção ao Pai. Dado
este passo, a criança advém sujeito da falta. E essa virada é produzida ‒ ou não‒ pela mãe.
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A escolha da ordem de ferro implica impedir a virada a partir do amor da mãe pela
criança, ao amor da criança pelo Pai. Sacrificada a ordem do pai, instala-se uma dificuldade para exercer o amor. A mãe que não transmite a função do Pai empuxa ao ingresso em
uma ordem de ferro ‒ que é a do supereu‒, sendo um de seus efeitos o obstáculo a operacionalização do amor: essa que faz laço, que faz condescender o gozo ao desejo.
Mas, esta é uma escolha da mãe ou uma insondável decisão do ser dessa criança? Por
que se tomaria tal decisão? E, quais são suas implicações?
Se falamos da mãe, devemos diferenciar e entrelaçar função e encarnação. Esta depende do lugar subjetivo que a criança da às operações que realiza a função: que Outro
se constitui com a contingencia do encontro com essa que realiza a função materna; em
qual momento ela se confronta com o desejo da mãe como desejo do Outro; que lugar
dá aquilo que vem como dom de amor ‒ e a sua negativa‒; com que constrói o capricho
materno; em suma, como interpreta “suas carências” (que é exatamente o que introduz o
Outro primordial sob diferentes formas) e as substituições nas quais se fixa ou as suplências que inventa.
Neste que é o desenvolvimento normal, pode ocorrer que, ainda contando com o Nome
do Pai, a criança decida não esperar os tempos subjetivos que se requerem e se apresse
tomando como única solução, os significantes negados como dom pela mãe. A escolha de
não esperar o pai implica uma interrupção no desenvolvimento ‒ o que a torna uma solução “atípica”, como Lacan a chama. Supõe uma falha na constituição da função do amor
(que obstrui a possibilidade de fazer condescender o obscuro e enigmático desejo da mãe
‒ contiguo ao gozo‒ ao desejo, permitindo-lhe entrar no circuito que institui o desejo do
homem como desejo do Outro). Se a escolha é pela via da mãe, a criança contará com o
NP, mas não poderá servir-se dele. Impede a transmissão da falta e do impossível. Será um
Outro que não dá o que tem (os significantes que nega como dom) ao invés de dar o que
não tem.4 E, se o sujeito não pode fazer a metáfora do amor, mal conseguirá amar. O efeito
é cair na estrutura da ordem de ferro, que é a ordem dos Uns sozinhos: significantes soltos,
absolutos, significantes de gozo.
Crianças ferro e operação do analista
Vemos na clínica com crianças certos casos que dão conta desse apressar-se do sujeito
em constituição, que decide a escolha pelo lado da ordem de ferro5. Eles manifestam um
rechaço ao Outro, sob a forma de uma defesa implacável, e de uma transferência negativa:
são crianças sem ferramentas confrontadas à inexistência do Outro.
O analista oferece introduzir a dimensão do amor ‒ entendida como uma operação lógica a realizar através da função do desejo do analista ‒ que consiste, fundamentalmente, em convidá-los a amar sua falta, ao invés de gozar de rechaçá-la, pela via de separar o
amor da sua demanda.

Tradução: Paola Salinas.
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Notas
1 Lacan, J., O Seminário 21, “Os não tolos erram”, aula de 19/3/74, inédito.
2 Lacan, J., O seminário, Livro 4, A relação de objeto (1956-57), Jorge Zahar Ed. Rio de Janeiro, 1995, p. 178.
3 Lacan, J., O seminário 14, “A lógica da fantasia”, aula de 10/5/67, inédito.
4 Sugerimos a leitura de Indart, J. C., Sobre el ideal y el ser nombrado para, UNSAM, Buenos Aires, 2019.
5 Negro, M., “Soluciones por la vía del superyó de la mãe”, Incidencias clínicas de la carencia paterna, Grama, Buenos
Aires, 2019, pp. 137-142.
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ELEIÇÕES SEXUAIS E AMOROSAS
O PODER DA ESCRITA

Gisèle Ringuelet - EOL/AMP

Um dos temas de conversas entre os jovens, inclusive entre algumas crianças, versa sobre suas eleições de objeto e como cada um se considera homem ou mulher, mais além da
biologia com a qual nasceu. Conversas impensadas cinquenta anos atrás, quando aquele
que gostava de alguém do mesmo sexo era malvisto e a moral da época os segregava à
categoria dos “raros”.
Sem, necessariamente, chegar a considerar a homossexualidade uma patologia a ser
erradicada, seja farmacológica e/ou hormonalmente, como sucedeu com o precursor da
inteligência artificial Alan Turing, os anos 1970 - e também 1980 - foram décadas de preconceitos muitos arraigados na cultura ocidental com respeito à sexualidade e ao amor.
Se a homossexualidade era sancionada, o travestismo era ainda mais vilipendiado.
Mas agora são os trans (sexual/gênero), como minoria, quem vão marcando mudanças nos
modos de gozo dos seres falantes.1
Disso me interessa localizar as posições da escritora argentina Camila Sosa Villalda, a
qual, desde pequena, se considerava travesti e que, apoiada na escrita e na leitura ensinadas por seus pais, soube transgredir a tradição e os preconceitos da cidade onde nasceu.
Eleição sexual e amor
Camila Sosa Villalda, em seu livro El viaje inútil2, destaca que, sentada no colo de seu
pai aprende a distinguir as letras, e recorda como a alegria toca o corpo de ambos, deixando de fora sua mãe. Enquanto isso, a leitura vem da mão de sua mãe, pois é a mãe quem lê
para ela contos com sua “unha não pintada” marcando o lugar da narração.
A autora descreve que as horas transcorriam com sua mãe “lendo uma ao lado da
outra” e, “de repente”, um dia, abre a boca e começa a ler com uma torpeza seguindo seu
corpo. Ato que marca um acontecimento que, como tal, provoca uma ruptura.
A aprendizagem da leitura e da escrita que a uniram à mãe e ao pai, respectivamente,
termina separando-a de ambos, mais radicalmente de seu pai, a quem teme e rechaça.
Ainda que Camila distinga que um “gesto de amor” emana de seu pai nos momentos em que lhe ensina a escrever, rechaça ser o homem que ele espera dela. Não quer ser
Cristian Omar.
Sosa Villalda, sem sabê-lo, é freudiana quando, ao nomear-se “uma menina travesti,
perversa e atribulada”, considera que a sexualidade é perversa (polimorfa). Mas dá um passo a mais e se diz travesti por se considerar uma menina em um corpo de menino.

68

LacanXXI
R E V ISTA FAPO L O NL INE

Um dia, aos seis anos, ficando exposta à dor, conheceu a tristeza. Foi quando compreendeu por que sua mãe estava triste. E se a tristeza foi o sentimento mais arraigado, localiza também a felicidade que sentia quando lhe “colocavam um short debaixo do roupão,
para fingir ser uma saia”.
Sobre suas eleições amorosas, recorda que, desde pequena, se tornou “louca de amor”
por um menino, um vizinho com o qual brincavam de mamãe e papai, e ela era a mamãe.
Na escola secundária, quando se apaixona por seu professor de educação física, ao não
poder falar de seu segredo, decidiu escrevê-lo. Porém, quando o bilhete se tornou público,
contra sua vontade, essa narração em primeira pessoa se tornou seu “primeiro ato de travestismo”.
O poder da escrita
Sem a escrita a “vida teria sido um inferno”, considera Camila.
Escrever é, para ela, uma perda e, ao mesmo tempo, uma reflexão sobre sua rebeldia.
A leitura e a escrita lhe permitiram, em sua infância e adolescência, brincar com a arte
de mentir, exagerar, ocultar e inventar. E também de transgredir o destino familiar e social
ao qual estava sujeita.
Isto é, Camila enoda ambas as operações de leitura e escrita ao “trans/gredir” (se traveste).
Transformações na escrita
Outra ruptura destacada por Sosa Villalda foi o encontro com a psicanálise.
Este lhe permitiu escrever de outra perspectiva: correr do sofrimento para a fala a respeito da felicidade e desvelar a existência do amor em determinados gestos.
Retroativamente Camila entende que “o momento da incandescência está aí, na escrita”, quando seu corpo é afetado pelo ato de escrever.
Dito de outro modo, a psicanálise possibilitou a Sosa Villalda de ser uma travesti previamente imbuída em um submundo sumamente complicado (com todos os riscos que
isso implica) a simplesmente ter um corpo de travesti. A ter um “corpo de mulher” e a inventar um corpo, o qual, se não cessa de derrubar os semblantes, o faz, agora, a partir do
humor e da alegria, deixando para trás sua infância atribulada.
Tradução: Gustavo Ramos da Silva.
Notas
1
BROUSSE, Marie-Hélène. O buraco negro da diferença sexual. In: CIEN Digital, n. 23, nov. 2019.
2
VILLALDA, Sosa. El viaje inútil. Córdoba: Ediciones documenta/Escénicas, 2018.
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PARA DAR O QUE NÃO SE TEM...

Pablo Reyes*

A definição do amor poderia levar-nos a extensos tratados, como o de
Pierre Rousselot1. Em contraposição, Lacan preferiu um estilo aforístico para
peneirar aquilo que está em jogo no amor, deixando a tarefa de decifrar os
alicerces que sustentam seus enunciados. O aforismo “o amor é dar o que
não se tem”2 é certamente um bom exemplo disto, as referências são poucas
e refletem bem o uso de algo já sabido. Por isto, este artigo busca decifrar os
alicerces desta frase em dois tempos: explicitar a origem do dom de amor e
explicitar como se produz sua “oferta” ao ser amado.
A metáfora paterna na origem do dom
O dom do amor provém da estruturação edípica do desejo, resultante do
encontro do corpo com a linguagem. Entre os seres falantes, as necessidades não se reduzem ao funcionamento do instinto, pois se mostram alteradas
pela linguagem.3 A mãe simbólica institui a primeira inscrição significante
que opera sob a lógica de presença e ausência.4 Esta alternância introduz o
enigma de seu desejo, ao que a criança irá responder com a identificação ao
objeto de este desejo. A identificação fálica é uma resposta à pergunta quem
sou para o Outro, é aí onde a encruzilhada se apresenta: “ser ou não ser, to be
or not to be, o falo”.5
O produto dos primeiros intercâmbios simbólicos irão produzir os modos
de falar que impulsionarão a demanda da criança e com ele sua primeira interpretação do amor. O amor se dirige ao ser e não ao objeto, e se bem a criança o sabe, isto “não quer dizer que a criança tenha feito filosofia do amor, que
distinga, por exemplo, o amor e o desejo.”6
Assim, a incidência do objeto de dom não é positiva, não é um objeto material que se dá, senão que se faz visível pela frustração mesma que introduz
sua falta. O “descuido” da mãe introduz a criança no amor por uma “falta de
amor”, quer dizer, por aquilo que no cuidado em que a mãe dava “a mais” sem
se dar conta: fazer da criança o objeto de desejo ou de amor.
É esta identificação ao falo – o objeto dom que falta à mãe –, a qual a criança deve sacrificar, para logo o fazer circular como objeto de privação e castração no segundo e terceiro tempo do Édipo. O objeto fálico circulará como ob-
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jeto de dom em toda demanda ao Outro, mas se manterá como “intangível”
e “invisível”, circula como falta e que, ao final da metáfora paterna, nada tem.7
Do assinalado se detém três aspectos. Em primeiro lugar, na dialética edípica parte-se do sendo amados, para logo abandonar essa posição e tornar-se
amantes: de ser o falo a buscar quem o tem. Em segundo lugar, pedir o falo
no amor, o objeto de dom, introduz a dimensão da “outra coisa”, que se infiltra
na demanda de amor como uma falta. Em terceiro lugar, fica pendente como
mobilizar essa falta para “dá-la ao outro” no amor.
A jovem homossexual como paradigma da metáfora do amor
Em A transferência, o problema do amor é abordado na dialética do amado e do amante.8 O amante, erastes, se define por estar em falta de algo que
desconhece e quer. O amado, erôménos, guarda um objeto que nem ele nem
o outro não tem acesso e que ama nele mais que a ele mesmo.
Deste modo, a metáfora do amor não se reduz ao encontro de dois seres,
salvo que seu suporte é uma metáfora. Ela implica passar da posição de erôménos a erastes, graças à substituição da primeira posição pela segunda.9
Dito de outro modo, amo ao outro a partir daquilo que me constituiu como
amável e que, pelo complexo de Édipo, não sou nem o tenho.
O comentário de Lacan sobre o caso da jovem homossexual é muito ilustrativo.10 Durante sua infância quis ser amada por seu pai pedindo-lhe um filho que nunca chegou. Este filho ocupa o lugar simbólico do falo, que marca
sua falta como sujeito desejante. Mais adiante em sua vida, esta carência desempenhará um papel metafórico em seu amor pela Dama. A jovem se comporta com ela como um cavalheiro de brilhante armadura nas coordenadas
do amor cortês. Está disposta a dar tudo que tem e não tem pelo ser amado.
Nesta posição se produz a inversão da situação infantil, já que agora é a jovem
homossexual a que pode dar aquilo que não teve na infância.
Deste modo, ainda que no encontro amoroso possamos pensar na existência de um vínculo entre os dois seres humanos, os amantes, não há um
encontro real de um sujeito com outro sujeito. Em vez disso, na relação amorosa existe uma relação do sujeito com o objeto e inclusive, de maneira mais
radical, de um sujeito com uma falta.11 O objeto em questão não é outro senão
que o objeto da castração, cuja perda inaugura a entrada do sujeito à ordem
significante.
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O ser amado se situa no lugar do objeto do desejo, mas sendo uma sublimação deste. Freud o indica ao assinalar que o objeto de amor é um objeto
cuja finalidade sexual está inibida, ou mais exatamente que é o objeto de desejo mais oculto e substituído pelo Ideal do eu.12
Assim, ainda que no encontro amoroso possa existir encontro de duas faltas, elas não são complementares. Existe no amor um encontro ilusório, já que
o sujeito não conhece o objeto a que está na base do investimento libidinal do
outro amado. Portanto, não se ama diretamente à pessoa, se ama com o que
não se tem, e isto se oferece ao outro convertendo-o em suporte da própria
castração.

* Asociado Nel-Santiago

Tradução: Maria Cristina Vignoli
1 Rousselot,P.,Pour l’histoire du problème de l’amour au moyen âge, Vrin, Paris, 1981.
2 Lacan,J.,El Seminario, libro 8, La transferencia (1960-1961). Paidós, Buenos Aires, 2003, p.45.
3 Lacan,J., El Seminario, libro 5, Las formaciones del Inconsciente(1957-1958), Paidós, Buenos Aires, 1999, p.
389-sq.
4 Ibid., p. 194-sq.
6 Lacan, J., El Seminario, libro 4, La relación de objeto (1956-1957) ,Paidós, Buenos Aires, 1995, p.183.
7 Lacan, J., El Seminario, libro6, El deseo y su interpretación (1959-1960), Paidós, Buenos Aires, 2011, p. 381-sq.
8 Lacan, J., El Seminario, libro 8, La transferencia (1960-1961), op.cit, p.45-sq
9 Ibid., p. 51.
10 Lacan, J., El Seminario, libro 10, La angustia (1963-1964) Paidós, Buenos Aires, 2004, p. 122-sq.
11 Lacan, J., El Seminario, libro 8, La transferencia (1960-1961), op.cit, p. 439
12 Freud,S., “Psicología de las masas y análisis del yo” (1921), Obras Completas, v.XVIII. Amorrortu, Buenos Aires,
1986, p. 105.
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OS AUTISTAS AMAM ?
REFLEXÕES PRÉVIAS AO ENAPOL

Marlon Cortés – Associado a NEL Medellín

Quando me pus a investigar o modo como os jovens autistas se articulam ao mundo
das universidades, recebia de meus colegas professores uma expressão de assombro, de
quase espanto, pois lhes parecia bem estranho que um autista “conseguisse” chegar a
universidade. Pois sim. Não só chegam, como, alguns, se graduam com honras, não só na
graduação, como no nível de doutorado. O mesmo acontece na questão do amor. Quando
o digo em ambientes não psicanalíticos, as pessoas se espantam pois, lhes parece evidente, que uma pessoa com autismo fique impossibilitada de construir uma relação amorosa.
Tanto na questão universitária como no amor o que acontece é que há muitos preconceitos em torno do autismo. Neste texto, vamos falar sobre eles, e especificamente, em torno
de suas experiências amorosas.
Os autistas não crescem.
Uma simples busca no Google torna evidente o preconceito: a maioria das páginas
que falam sobre o Transtorno do Espectro do Autismo (que é como oficialmente a ciência
o denomina no DSM V), o articulam a uma etapa infantil. Por tanto, a maioria dos textos
escritos sobre autismo, falam de crianças, desestimando o dado simples e biológicos de
que as crianças crescem. A criança autista diagnosticada nos anos 90, cresceu. E a estes
ainda devemos acrescentar o grande número de autistas não diagnosticados, que foram
capazes de inserir-se no mundo escolar, universitário e do trabalho, sem ajuda especial
de nenhuma disciplina psi. Aceito o fato de que os autistas crescem, se abre uma grande
porta que fala da experiência de pessoas autistas nos distintos âmbitos do que significa ser
um humano; isto é, a educação superior, o amor, o trabalho etc.
E então lemos Temple Grandin que disse:
“Me preocupa que as crianças de dez anos que se aproximem de mim
se apresentem dizendo que a única coisa que querem falar é do “meu
asperger” ou do “meu autismo”. Quisera que me falassem do” meu trabalho de ciência”, de “meu livro de história”, ou do “que quero ser quando crescer”. Quero ouvir o que lhes interessa, quais são seus pontos fortes, suas esperanças. Quero que na educação e no mercado de trabalho
tenham as mesmas oportunidades que eu tive”.1
As pessoas crescem e a maioria delas se inserem no mundo, sendo autistas ou não.
O amor se refere a vida a dois.
Entender o amor como uma experiência diversa, presente em muitas dimensões da
vida humana, faz com que a questão do amor seja assumida de uma maneira mais com-
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plexa. E então, inclusive, possamos pensar o amor em uma criança, que é um tema ausente
entre os que trabalham pensam e as infâncias. O amor a seu modelo, a sua família, a algum
objeto, a seu amigo ou inclusive contemporaneamente, a seu noivo ou noiva. O amor fala
de um vínculo entre dois, mas não necessariamente da forma na qual costuma falar-se, de
uma relação de parceria. E então falar de amor abrindo o espectro amoroso dessa forma,
faz com que seja muito fácil falar desta dimensão em qualquer sujeito, seja autista ou não.
E então Naoki Higashida diz: “gostaria de estar com outras pessoas (...). Cada vez cada
que ouço que alguém comenta o muito que gosto de estar só, me sinto desesperadamente afastado. É como se me estivessem ignorando de propósito”2.
O amor se refere a um vínculo entre sujeitos, seja, autistas ou não.
Ao autista falta o que o neurótico tem.
É este é um preconceito que as vezes aparece entre nós psicanalistas: o neurótico tem
e ao autista falta. O neurótico tem corpo, e o autista não; o neurótico tem Outro e o autista
não; o neurótico tem imaginário e simbólico, e o autista não; o neurótico deseja e o autista
não. Este é um preconceito segundo o qual o autista está em déficit em relação ao neurótico. É como pensar que o autista é um incapaz, enquanto que o neurótico não o é. Isto é
ter uma perspectiva deficitária do autismo; perspectiva distante anos luz do corpus teórico
lacaniano.
Identificado o preconceito, é possível então, fazer algumas perguntas do seguinte teor:
que corpo tem o autista? Que Outro constrói o autista? Como se enodam os três registros
no autista? De que desejo a se fala no autismo?
Por isso é que lemos em Jerry Newport algo muito significativo sobre o amor a sua
esposa:
“O amor jamais seria capaz de curar as dores nem de um nem de outro, porém cria
uma condição necessária para que cada um pudesse curar-se sozinho”4.
E Sérgio Laia comenta:
“Passaram (os amantes) então a compartilhar mais suas habilidades autísticas, sem guarda-las para cada um. Para Jerry Newport sua esposa
fez com que ele convivesse cada dia melhor consigo mesmo; convencido de que jamais integraria o chamado do mundo normal, ele pode
fazer amizade com a pessoa mais incrível que conheceu na sua vida: o
próprio Jerry Newport”5
O autismo é uma estrutura entre as quatro que propõe a psicanalise lacaniana. Nenhuma é melhor que a outra.
Os autistas amam? Tanto ou tão pouco como qualquer outro. Esperamos que para o
ENAPOL tenhamos um espaço para expor as elaborações de cada sede em torno do AMOR
NO AUTISMO.
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Tradução: Lenitas Bentes
1 Grandin, T; Panek, R. el cérebro autista. El poder de uma mente distinta, RBA libros, Barcelona, 2014, p.239.
2 Higashida,N. La razón por la que salto. Roca editorial, Barcelona, 2014, p.55.
4 Newport, J. Mozart and the whale: na Asperger”s love Story Newport, Touchstone, p.219-223.
5 Laia, S. Jerry Newport, autista, em três libros (manuscrito sin publicar, compartido por el autor.
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“Tu me iluminas” de76
Luz Adriana Mantilla.
Suesca. Colombia. 2015. Asociada NEL.
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VÍTIMAS DO AMOR, NAS TELAS

Marcela Antelo* - EBP/AMP

O sujeito de que se trata, aquele do qual seguimos o rastro, é o sujeito
do desejo e não o sujeito do amor, pela simples razão de que não se é
sujeito do amor; é-se ordinariamente, normalmente, sua vítima.
(Jacques Lacan, 21 de fevereiro de 1962)

A repetição, regra implacável, “mais daquilo que já apareceu”,
presença em cada um de algo velho, antigo, obsoleto,
que segue vivo, vigente, operativo, com mais poder que o novo,
dominando-o com sua instância imemorial.
(Jacques-Alain Miller, O sintoma e o cometa, 1997)

Assim que surgiu o título do próximo Enapol, O novo no amor, e escolhida a memorável
epígrafe de Lacan, “não se é sujeito do amor; é-se ordinariamente, normalmente, sua vítima”1, a
memória cinematográfica presentificou a grandiosa Anna Magnani, pendurada no fio enrolado do telefone a seu amado, que acaba de abandoná-la por outra mulher. Ela aguarda que ele
venha pegar suas malas e as cartas de amor que não devolverá. Há mais um plus, o cachorro do
amado, seu inimigo de silêncio. Não resta libido nela para herdar esse animal que a trata mal2.
Então três: ela, o amante ausente e o cachorro.
Tomamos como ponto de partida o monólogo criado por Jean Cocteau, A voz humana,
peça estreada em Paris, em 1930, pela voz de Berthe Bovy e encenada infinitas vezes, até como
peça lírica, musicalizada por Francis Poulenc, em 1958, para a soprano Denise Duval. Cocteau
faz do leitor um re-leitor, como diziam Italo Calvino e Vladimir Nabokov sobre qualquer clássico,
faz do espectador um re-espectador quando a entrega ao cinema.
A surpresa foi in crescendo ao encontrar as diversas montagens teatrais e cinematográficas até chegar ao ápice com The human voice, de Pedro Almodóvar, produzido pós-pandemia,
primeiro filme dele em inglês. O curta-metragem é a substância concentrada da sutil novidade3 no amor que desejamos achar hoje na nossa comunidade.
Memorável também a interpretação de Simone Signoret, em 1964, dirigida por Jacques
Canetti, que a filma na própria casa. Ela confessa sua impossibilidade de representar a personagem frente a qualquer público e afirma que se tivesse trabalhado muito o texto provavelmente
nunca teria consentido em encarná-lo4.
O cinema sempre teve apetite pelo amor e sobretudo por seus atos, seus beijos, suas plenitudes hollywoodianas de happy end e mais tardiamente seus fracassos e impasses, suas claudicações. O amor no cinema percorre todos os gêneros, desenhando a curva de Gauss das
paixões que atravessam a própria vida: drama, comédia, tragédia, paródia, sátira, pastiche, até o
amor como buraco abismal que encontramos em algumas telas lúcidas de nossos dias. Não se
trata do que vemos, mas do que nos olha, parafraseando o magnífico livro de Didi-Huberman.
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A peça e os filmes por ela provocados destilam o amor como experiência de palavra tal
como nós o abordamos. Citemos Lacan e o lugar fundamental que acabarão ocupando os
ditos do amor: “[...] os ditos sobre o amor só conseguem ordenar-se a partir do momento
em que se formula, com boa lógica, que não há relação sexual…”5.
As telas de amor nos olham e depois nos falam desde o início da experiência cinematográfica. Elas nos fazem também vítimas do amor pelo cinema (cinefilia). É nas salas que
o século XX acolhe os modelos para amar, beijar, trepar, trair, ser traído, abandonar, ser
abandonado, sofrer, chorar, esquecer. Em suma, a entrada “[...] no gozo e seu séquito de
flores do mal”6.
Por outro lado, não podemos desconhecer o escurinho do cinema. O diabo no corpo se
acende num triz, onde se vive o primeiro ‘quente lateral’, como bem diz a poeta brasileira
Ana Cristina Cesar:
Sou linda; gostosa; quando no cinema você roça o ombro em mim aquece, escorre, já
não sei mais quem desejo, que me assa viva, comendo coalhada ou atenta ao buço deles,
que ternura inspira aquele gordo aqui, aquele outro ali, no cinema é escuro e a tela não
importa, só o lado, o quente lateral, o mínimo pavio.7
O amor incurável pelo cinema será outra linha da investigação que iniciamos no Núcleo de Psicanálise &Audiovisual do IPB. O cinema escapa da bainha da tela que o dá a ver
e joga. O amor como jogo de suplência que chegasse a unir o gozo do real com o real do
gozo valeria a pena ser jogado8.
O jogo da vítima, novidades
Para Cocteau, “A voz humana é um ato, um quarto, um personagem, o amor, um telefone, teatro puro”. O dispositivo, como lugar que pré-interpreta é, foi e será sedutor para os
devaneios dos poetas. Rossellini adapta a peça em 1948, primeiro episódio do filme L’Amore. Depois Rossellini abandona Magnani, musa e amada por toda a quadrilha do cinema
italiano.
Mulher sábia que exigiu que não tocassem nas rugas que levara uma vida inteira para
conseguir. Não acreditava nas grandes paixões, mas sim nos piccolos amores que poderiam durar ou não. Ela nos entregou a delirante Medeia, de Jean Anouilh, a Yocasta do Edipo, il figlio de la fortuna, de Pasolini, a mãe inesquecível de Bellissima, de Visconti, entre
outras.
Quando Cocteau e Rossellini se juntaram para começar a rodar o monólogo, Magnani
exigiu que escrevessem o texto do homem virtual com o qual ela se enlaça no telefone. Ela
não queria falar no vazio, precisava escutar a fala dele para soltar sua voz. Rossellini casa
três anos depois com Ingrid Bergman, que também interpretará o monólogo em 1966 para
a TV sueca, dirigida por Ted Kotcheff. Outra raza.
Almodóvar ama de longa data a peça de Cocteau. Ele já havia incorporado um fragmento interpretado por Carmen Maura em A lei do desejo, e o próprio Mulheres à beira
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de um ataque de nervos fez de A voz humana sua causa. Almodóvar confessa sua identificação com a mulher abandonada. “A situação daquela mulher abandonada, sozinha e à
beira da loucura, junto a um cachorro com quem compartilha o luto e um monte de malas
feitas, é uma situação dramática que sempre me estimulou.”9 Ele acrescenta que, tendo
vivido essa situação, não teve, porém, a generosidade suficiente de preparar as malas de
quem o abandonara. Ele prepara, com o tempero da novidade, o V de vingança. Como
inscrevê-lo? podemos nos interrogar. Faz existir um Outro que tem, um Outro sem barra,
causa da Liebesverlust, a perda de amor, como gozo? O machado da Tilda Swinton como
modo de barrar o Outro que tem e não quer dar. Lola Vendetta. Almodóvar reconhece aí o
novo no amor.
Há novidade no amor nas telas. Ainda não dá vontade de bater pandeiro.

*Investigação em curso do Núcleo de Psicanálise & Audiovisual do Instituto de Psicanálise da Bahia
Notas
1 Lacan. J. O seminário, livro 9: A identificação. (1961-1962) Aula de 21 de fevereiro de 1962. Inédito.
2 Wajcman,G. Les animaux nous traitent mal. Paris: Gallimard, 2008. p. 20.
3 Miller, J-A. Seminário da orientação lacaniana. Um esforço de poesia. (2002-2003) Aula de 29 de janeiro de 2003, p. 125.
4 Signoret, S. La masque et la plume. France Culture, 1964.
5 Lacan, J. Le séminaire, livre XXI : Les non-dupes errent. (1973-1974) Leçon du 18 mars 1974. Inédito.
6 Miller, J.-A. Extimidad. Buenos Aires: Paidós, 2010. p. 446.
7 Cesar, Ana Cristina. Anônimo. In: ___. A teus pés. São Paulo: Editora Brasiliense, 1984. p. 28.
8 LACAN. Le Séminaire, livre XXI : Les non-dupes errent. Leçon du 12 mars 1974.
9 Entrevista Pedro Almodóvar. La voz humana, un acto de libertad en el cambio de ciclo de Almodóvar. Disponível em:
<https://www.elnacional.com/entretenimiento/la-voz-humana-un-acto-de-libertad-en-el-cambio-de-ciclo-de-almodovar/>.
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AMOR DEMAIS!

Lídia Pessoa*

O que pode nos ensinar sobre o amor na contemporaneidade a personagem - narradora do livro “Obsceno abandono” da escritora Marilene Felinto?1Qual é o nome do amor
que escreve na sua narrativa? Podemos pensar a partir do conceito Lacaniano recolhido
no Seminário 20, “que a mulher não é toda, há sempre alguma coisa nela que escapa ao
discurso”2, constitui o propósito deste texto.
A personagem- narradora do livro Obsceno abandono, é uma mulher que traz uma
fúria, quase em êxtase pelas palavras no abandono da sua parceria amorosa. Logo de início
e vai até o final do livro com a ferocidade que marcam as palavras: “Pois eu quero quevocê
vá para o inferno, Charles”.“De todas as pessoas que não me quiseram, você foia pior”.“Ora, uma pessoa não pode viver a outra com tanta intensidade, e depois não viver mais, de
uma hora para a outra”. Torna-se “uma mulher que as vezes acorda com cara de homem,
às vezes com cara de bicho, outras com cara de monstro – outras vezes com simples cara
de palhaço louco”. Diz ela como resposta “da obscenidade do abandono”.
No Seminário 20, Lacan traz uma concepção da mulher diferente da perspectiva até
então abordada por Freud. A de que a mulher não está inscrita totalmente na lógica fálica,
tem algo nela que não responde a lógica da linguagem e escapa “às leis da fala”3, inscrevendo-a na lógica do gozo feminino, que se trata da obtenção de um outro modo de gozo,
considerado feminino, independente da anatomia, mas que perpassa o corpo.
Precisando o conceito de gozo feminino em distinção e não em oposição ao gozo fálico, Marie-Hélène Brousse4, mostra que a problemática do gozo feminino evidencia uma
posição que se situa para além das identificações edípicas, é um gozo que não é simbolizável. Porém, não está fora dessa ancoragem construída pelo falo enquanto significante
da falta e que representa o elemento que permite ao sujeito organizar seu desejo ao outro.
Nesse texto referido de Brousse, tematiza que existe um gozo feminino que não corresponde, por exemplo, ao ideal feminino alçados na cultura.
A mulher na lógica do nãotoda permite Lacan5 dizer que A mulher não existe. Claro
que a mulher existe, não na categoria universal e nem no essencialismo que a identifique
independente da experiência seja na relação com o outro seja na relação consigo mesma.
Há um gozo presente nela que ela não sabe, a não ser que experimente de forma singular.
Por exemplo, o gozo místico experimentado por Santa Tereza D’Ávila. Está do lado do nãotoda, tem uma relação como Deus que não é o Deus da religião católica, do papa 6. Outro
exemplo de nãotoda posto por Lacan é o amor do tipo trágico na história da mitologia grega vivido por Medéia com Jasão, na lógica do amor e do ódio e dos atos femininos.
No final desse romance de Marilene Felinto, a personagem não se suicida, nem fica
louca e nem mata o amante para dar conta da sua fantasia de angustia de abandono. Nas
suas rememorações da sua posição feminina de completa entrega a esse amor descobre
que o abandono obsceno foi do seu próprio ser. “ não me reconheço em nenhum dos
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amores que perdi. Arrependimento é uma espécie de não reconhecimento de si mesmo,
uma espécie de loucura7. Antes disso, porém, Madeleine exaspera-se, grita, ameaça jogar
as coisas dele pela janela do apartamento, fica sem fala, e tem medo. Medo sobretudo de
ficar louca como os louquinhos das ruas da sua infância.
“Toda mulher é louca” escreve Lacan em “Televisão”8para dizer que “não loucas-de-todo” e que são até “conciliadoras, ao ponto de não haver limites para as concessões que
cada uma faz a um homem: de seu corpo, de sua alma, de seus bens”. O ilimitado do gozo
feminino, deste lado nãotoda da mulher como escreveu nas formulas dasexuação no Seminário 209.Em um desenho dividido em duas colunas, temos de um lado a estrutura da
posição da sexualidade masculina e do outro lado a estrutura da sexualidade feminina.
Homens e mulheres estão submetidos à castração o que os institui na função fálica e consequentemente o significante faz existir o gozo para ambos. Isso indica que o sexual diz
respeito à linguagem marcando posições subjetivas conforme a inscrição dos sujeitos nessa função.
Entretanto, Madeleine nos ensina que o amor ao homem lhe dirige para esse “esse gozo
que ela é não toda, quer dizer, que a fazem algum lugar ausente de si mesma, ausente enquanto sujeito…”10.Esse gozo que passa pelo corpo vivificando-o como outro efeito de linguagem.
Encontro em Miller algo precioso sobre a vertente do“novo amor”Lacaniano na qual o amor
é” invenção”, ou seja, produção de saber: “que el amor es um modo de dirigir-se ao pequeno a
a partir del Outro del significante”11.Nessa teoria do amor ressalta a importância das cartas de
amor para elaborar um nome próprio ao pequeno a, como fez Dante e muitos outros.
A literatura de Marilene Felinto nessa obra, para finalizar essa minha breve abordagem
do amor-gozo feminino, exemplificado pela personagem-narradora, seguindo Miller, é um
esforço para dar um nome singular ao Outro barrado. O amor obsceno é um nome do
amor escrito nessa literatura.

*EBP-Seção Nordeste - cartelizante

Notas
1 FELINTO, Marilene. Obsceno abandono: amor e perda. Rio de Janeiro: Record, 2002.
2 LACAN, Jacques. O seminário: Livro 20 mais, ainda (1972-1973). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985, p.46. 3BROUSSE,Marie-Hélène.Oqueéumamulher?RevistaLatusaDigitalano9,nº49,julhode2012,p.19. 4Ibidem
5 LACAN. Op cit, p.98
6 BROUSSE. Op cit,p.
7FELINTO. Op cit, p. 38.
8LACAN, Jacques. “Televisão”. In: Outros Escritos (1901-1981). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003, p. 538
9LACAN. Op cit, p.105.
10LACAN. Op cit, p.49.
11MILLER, Jacques-Alain. Logicas de la vida amorosa. Buenos Aires: Manantial, 2015, p. 17.
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NÃO EXISTE O AMOR?
Jamile César*

Existem provas de amor
Provas de amor apenas
Provas de amor
Não existe o amor
Não existe o amor
Não existe o amor não existe
O amor
Apenas provas de amor
(Provas de amor, Titãs)

Começo com este trecho desta bela canção do Titãs por que nele, assim como Lacan
ao afirmar que A mulher não existe1, vemos negada por sua vez, a existência do amor. Se a
mulher não existe, ao menos existem mulheres, uma a uma, aos milhões. E será que não podemos dizer o mesmo do amor? Essa coisa com a qual as mulheres estão sempre as voltas.
Ao falar sobre a demanda de amor feminina em seu texto As Mulheres e suas paixões2, Estela Solano explica, entre outras coisas, que há sempre aí um ainda. Este “ainda”
caracteriza a demanda de amor das mulheres e é sempre ainda, ainda e ainda porque do
lado feminino não há um limite. ávidas de alguma coisa. Não coisa material, não objetos,
como a autora adverte bem, pois mesmo que algumas mulheres amem flores ou joias e
que se deslumbrem quando as ganham, ainda assim, não é disso que se trata
Mas do que se trata então? Pra Solano, se trata de signos. Signo de uma presença que
dê. Que dê nada. Em todo o caso, que dê nada mais do que o signo. Aqui, no entanto, faz-se
interessante destacar que quando se fala em signo, não se está falando em significantes.
Que por signo se deve entender algo que demarca a presença de alguma coisa, ou mais
precisamente; que demarca uma presença.
Lacan, em seu seminário 20, mais, ainda..., diz que;
A fumaça bem pode ser também o signo do fumante. E mesmo ela o é,
sempre, por essência. Não há fumaça senão como signo do fumante.
Todos sabem que, se vocês vêem uma fumaça no momento em que
abordam uma ilha deserta, vocês dizem logo para si mesmos que há
todas as chances de que lá haja alguém que sabe fazer fogo. Até nova
ordem, será um homem (Lacan, 1972/3, p. 68)3.
Aqui temos um ponto interessante. De acordo com a semiótica Peirciana, um signo é
“um objeto que está para a mente de alguém, em lugar de outra coisa”4, podendo ser este
signo do tipo ícone, símbolo ou índice. O índice, que aqui nos interessa é, ainda de acordo
com Peirce, como um dedo apontado, direcionando os sentidos para um objeto particu-
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lar, designando o sujeito do discurso (Peirce, 1994, par.8.39). E por discurso aqui Peirce não
está se referindo as modalidades de laço social propostas por Lacan em seu seminário 17,
não é disso que se trata, mas sim de estruturas de proposições mesmo. Por isso, para evitar
possíveis equívocos, pensaremos este sujeito da proposição, como sendo simplesmente
o sujeito presentificado, pois para Lacan (e consequentemente para Solano) o signo será
sempre do tipo índice, e um índice não de qualquer coisa, de um objeto, mas de alguém.
Solano, no entanto, vai ainda mais longe ao afirmar que:
Contrariamente ao signo, o significante se articula com outro significante para representar um sujeito. No entanto, quando há sujeito isso
não quer dizer que haja alguém. Um sujeito é um efeito de significação que não assegura nenhuma presença. Quando vocês lêem um livro
antes de dormir, vocês estão sob os efeitos dos significantes do texto,
estão sob os efeitos do sujeito do texto, mas este sujeito não realiza uma
presença. No entanto, por mais apaixonados que vocês estejam pela
trama da novela que lêem, se neste momento vocês escutarem um golpe na janela, vocês irão se sobressaltar. Acreditavam-se a sós em casa
e, de repente, um golpe na janela faz com que vocês pensem que há
alguém lá fora. Um signo é signo de uma presença que pode ser muito angustiante, inquietante ou que pode dar segurança. Os filmes de
ficção científica ou de terror jogam muito com os signos da presença
para fazer existir, a partir de pequenos signos, presenças enigmáticas,
presenças do mais além. O signo faz existir um mais além. É por isso
que a questão do amor está articulada à presença dos signos do amor
Ou seja, diferente da teoria peirciana, os signos de amor não estariam ali em lugar de
outra coisa, mas sempre de alguém. É preciso que haja demonstrações de amor, mas não
apenas pelo amor em si, esse é, ao que parece, pouco importante, o importante mesmo é a
presentificação de alguém que está ali, por trás das flores, das jóias, das mensagens de bom
dia no whatsapp que servem como indícios da presença daquele que ama. Assim, Branco
Melo é certeiro ao cantar que “Não existe O amor, apenas provas de amor”, provas das quais
as mulheres estão quase sempre a procura, mesmo que em nossa época esta busca possa
muitas vezes estar disfarçada sob uma camada de desinteresse, como convêm a mulher pós
moderna agir. sempre muito ocupada com sua vida profissional bem sucedida, mas nunca
desatenta ao menor signo da presença de alguém que lhe enderece o amor.
Por que não existe O amor, existe alguém que ama.
*Associada ao IPB – Instituto de Psicanálise da Bahia
REFERÊNCIAS
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A(R)MAR UM CORPO

Gimena Sozzi*

Recentemente, Éric Laurent voltou a visitar a Argentina. Nesse contexto, ele aportou
algumas ideias que me interessa interrogar já que considero que podem servir de orientação para pensar a função do amor na armação do corpo.
Começo pelas pontuações que Laurent realizou na Conferência proferida no ato de
entrega de seu título Honoris Causa na Universidade Nacional de Córdoba:
A criança contemporânea se confronta com formas precoces de gozos
adictivos, com aquilo que não cessa de se repetir, tanto na vertente do
demasiado pleno ou do vazio, aquilo que implica os circuitos pulsionais
(...). Acrescentamos também a impossibilidade de habitar um sexo que
se adequa ao gênero atribuído. Estes sintomas envolvem diretamente
o gozo e formam uma série difícil de considerar neurótica sem, por isso,
poder ser qualificada de psicótica (...). Esses novos sintomas sublinham
a fragilidade do Pai” 1.
Com isso, podemos considerar que habitar um sexo que não se adequa ao gênero tem
seu lugar como sintoma que diz respeito ao gozo de cada um, irredutível a uma estrutura
subjetiva determinada.
Alguns dias depois, na Conferência que proferiu no Palais Rouge, em Buenos Aires, assinalou:
Há um só gozo como tal, um só gozo sexual. As multiplicações das experiências experimentam isso, é uma experimentação de como se declina
a oposição entre o gozo do órgão e o gozo sexual como tal (…). Há toda
uma série de experimentações de como ir além e como se experimenta
(…). Do lado trans (…) testemunham a busca desse gozo outro e que se
experimenta no corpo não binário (…). São experimentações de como ir
além do gozo do órgão (…). Testemunham uma certeza, mas nem todas
as certezas são psicóticas (…). A multiplicação das posições de gozo não
são multiplicações de gozo, são maneiras de confrontar-se com experiências de gozo como tal, experimentar algo sem ter que identificar-se a
isso, a alteridade fundamental. 2.
A partir das pontuações mencionadas, algumas perguntas sobre as quais é preciso se
deter já que insistem na clínica com quem se denomina trans. Há um modo conveniente
de habitar um sexo? O que é um sexo? Qual estatuto de sintoma se depreende? O que
implica o que chama de confrontar-se com experiências de gozo? De qual busca se trata?
Em Piezas Sueltas, J.-A. Miller e E. Laurent discutem sobre o que localizam como um
presumido idealismo construtivista das teorias de gênero. Nesse contexto, Miller propõe
como orientadora – frente a função variável de S (barrado) – a consistência mínima do
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elemento corda do Seminário 23 de Lacan. Ali, diz Lacan: “O falasser adora seu corpo, porque crê que o tem. Na realidade, ele não o tem, mas seu corpo é sua única consistência
mental, é claro, pois seu corpo sai fora a todo instante”3. A partir dessa referencia, Miller lê
que se trata de uma consistência imaginária, da qual se poderia retomar deduções concernentes ao estádio do espelho. Essa consistência, acrescenta, “baseia-se em uma relação do
falasser com seu corpo” 4, relação que estaria orientada pela adoração do ter, “a adoração
do corpo próprio – uma sorte de amor primário, não ao Outro, senão a si mesmo” 5, enquanto o corpo participa na economia do gozo através da sua imagem.
Equiparemos o sexo, “algo que, sim, se sente, mas não tem representação”6, ao real
enquanto irrupção que requer uma elaboração. Assim, podemos pensar o sexo como “o
gozo reduzido ao acontecimento de corpo”7. Mas, se como nos indicou Lacan, “o corpo dos
falantes está sujeito a ser dividido por seus órgãos”8, qual a relação possível entre o falasser
e o corpo quando uma irrupção do real tenciona a corda?
O sexo como acontecimento de corpo leva ao trabalho do sentido. É o sentido aquilo
que, entre imaginário e simbólico, permite a sustentação de um corpo. J.C. Indart indica
que é como uma pá, foice ou martelo, “uma ferramenta singular para cada um, que se
põe a trabalho para sustentar a imagem corporal, sem amo” 9. E se esse enganche se dá se
amo, o que é, então, que permite sustentar o imaginário corporal? Lacan, no Seminário 23,
afirma: “Se o ego é dito narcísico, é porque, em certo nível, há alguma coisa que suporta o
corpo como imagem” 10. Efetivamente lhe permite, enquanto escabelo, elevar-se a sua dignidade por meio da imagem com a que se crê amo do seu ser.
Com essas pontuações, poderíamos considerar que, frente a um acontecimento de
corpo que perturbe a relação do falasser com o imaginário corporal, seria possível reparar
o lapso do nó por meio de experimentações, transformações que não são, evidentemente,
sem as coordenadas da época que o aloja. Retomamos Laurent para afirmar aqui, então,
que as experimentações (variadas, múltiplas, diversas) com o gozo sexual podem funcionar como moderadores conjunturais com referência ao sintoma em sua vertente de solução. É assim que o amor narcisista permite sustentar o corpo, adorá-lo, de algum modo,
apropriar-se dele.
Embora o gênero tenha sua vertente política – e é necessário fazê-la ser ouvida, portanto, na polis –, em relação ao gozo ele é singular e, portanto, antissocial para o falasser, assim, poderíamos dizer “o que cria distúrbios é o sexual” 11. Razão pela qual o analista segue
aí perdurando tal qual um sintoma da civilização – aí, sim, como problema.
Tradução: Flavia Cera

*– Participante do Observatório de Gênero, Biopolítica e Transexualidade - FAPOL . Texto realizado com a orientação e
aprovação da responsável pelo dispositivo, Paula Husni.
Notas
1 Laurent, E. El nombre y la causa (2019a) Conferencia dictada en el acto de entrega de título Honoris Causa, Universidad
Nacional de Córdoba, 2019.
2 Laurent, E. Reflexiones sobre tres encuentros del feminismo con la no relación sexual (2019b) Conferencia dictada en
Palais Rouge, Buenos Aires, 2019.
3 Lacan, J. O Seminário, livro 23, o sinthoma. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007, p. 64.
4 Miller, J. A. Piezas sueltas (2005) Paidós, Buenos Aires, 2013, p. 417.
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5 Miller, J. A. Piezas sueltas (2005) Paidós, Buenos Aires, 2013, p. 418.
6 Laurent, E. Reflexiones sobre tres encuentros del feminismo con la no relación sexual (2019b) Conferencia dictada en
Palais Rouge, Buenos Aires, 2019.
7 Miller, J. A. Curso de la Orientación Lacaniana, “El Ser y el Uno”, clase 5, 2 de marzo de 2011, inédito.
8 Lacan, J. O aturdito. Outros Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003, p. 455.
9 Indart, J. C. Sinthoma e imagen corporal (2017) Conferencia dictada en el marco del Seminario de Formación Lacaniana
de la NEL, 2017.
10 Lacan, J. O Seminário, livro 23, o sinthoma. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003, p. 146.
11 De Lauretis, T. Género y teoría queer (2014) Conferencia dictada en Centro Cultural de la Cooperación, Buenos Aires,
2014.
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LAÇOS CONTEMPORÂNEOS:
GÊNEROS E SEXUAÇÃO

Maria Bernadette Soares de Sant´Ana Pitteri - EBP/AMP

Proliferação de “gêneros” se deve ao esgarçamento da Metáfora Paterna, o Nome do
Pai não mais sustenta o sujeito e contém o seu gozo? As fórmulas da sexuação de Lacan
oferecem um encaminhamento, uma resposta?
O analista não pode ignorar as mudanças na civilização, e explorar a dimensão do real
escancarado com a queda da função paterna, é uma destas1. A derrocada do pai, a queda
dos ideais, leva Freud à Psicanálise, no enfrentamento de sintomas incompreensíveis à ciência da época. Diante da intolerância vitoriana, ele indica a dificuldade enfrentada pela psicanálise com a descoberta do fundo sexual nos sintomas neuróticos: desde então a questão
sexual é revirada, o proibido passa a ser, não apenas permitido, mas até encorajado.
No início de seu ensino, Lacan formula “o inconsciente estruturado como uma linguagem”, que com sua estrutura significante se inscreve em termos binários e impossibilita
fazer diferença e relação com o não representado de modo binário no inconsciente. Segue-se a isto a fórmula do sujeito, representado entre significantes e, se sujeito é representação, não tem corpo. Mas como a fala afeta, incide sobre o corpo e ocasiona remissão de
sintomas?
A lei significante constrói um discurso que pretende assegurar uma identidade, mas
quanto à identidade sexual do humano, tomado um a um sem considerar o gênero, topa-se com a questão da presença fálica no inconsciente. Não há no inconsciente freudiano
algo que inscreva a diferença sexual entre homem e mulher, e, como diz Bassols:
“L’inconscient se comporte comme s’il n’existait qu’un sexe, et le problème, c’est de
savoir lequel”2.
O inconsciente se organiza a partir do falo (representação do pênis ereto) e é impossível fazer diferença e estabelecer relação entre coisas que não têm representação significante (binária) no inconsciente. “Homem” consegue alguma identificação imaginária pela
presença corporal do que permite a inscrição do significante fálico, mas nada há que permita inscrever “mulher”, o que deixa um vazio, um furo. Nesse sentido, Vê-se o porquê de o
significante fálico não ser negativado: não há binariedade possível no caso.
Lacan passa da lógica aristotélica, binária, com dois valores de verdade (V/F) e que
segue a lei do significante. A bifidez significante é o que permite ao analista ouvir além
daquilo que lhe é dito e Freud3 afirma que, o que é negado pelo falante, foi afirmado no
inconsciente; houve um recalque (Verdrängungen) para o qual a negação aponta.
No seminário 20 Lacan faz uma inversão que incide sobre todo o seu ensino; o sujeito
passa a ser o falasser e a fala só advém incorporada, o corpo vivo é o que acarreta o gozo.
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Partindo da lógica aristotélica, Lacan busca uma lógica não verbalizável, de um “discurso que não fosse semblante”4, que fuja do imaginário e figure o real.
“... o título “De um Discurso que não fosse semblante”, foi para fazê-los sentirem, e vocês o sentiram, que o discurso como tal é sempre discurso do semblante” 5.
A demonstração de que todos os discursos são semblantes e se desenvolvem a partir
da bifidez significante, exige a passagem pela lógica.
Partindo do binarismo inconsciente, Lacan chega a “não há relação sexual”; trata-se de
relação lógica, não há relação entre significante “homem” e significante “mulher”, o que
não permite a possibilidade de uma diferença entre os sexos.
Partindo do Seminário 18, Lacan atinge o que não é semblante, o gozo. “O gozo, este
sim, existe. É preciso que possamos falar dele”6. Do Seminário 19, percurso lógico de longo
fôlego, ele busca extrair as consequências da não-relação sexual e, ao comentar o titulo, “...
ou pior”, observa que as reticências marcam um lugar vazio onde estaria um verbo. Elidindo um verbo e sendo “pior” um advérbio, no lugar das reticências Lacan coloca o dizer “não
existe relação sexual” 7, no sentido em que não se pode escrever a relação entre “homem”
e “mulher” no inconsciente “estruturado como uma linguagem”.
“Um dizer” é o que Lacan propõe como verdade, mas como esta só pode ser dita pela
metade, na outra metade entra “... ou pior”.
“A verdade já implica o discurso. O que não quer dizer que ela possa ser dita. Eu me
mato dizendo que ela não se pode dizer, ou só pode ser meio-dita 8”.
Esta verdade é que o discurso, o meio-dizer, implica em que o sexo biológico não define relação no ser falante. Fazendo uso do quadrado das oposições oriundo dos textos lógicos aristotélicos 9, e criando as fórmulas da sexuação, Lacan se vale dos avanços da lógica
nos séculos pós-aristotélicos para enunciar que“não existe relação sexual”.
Seguindo Parmênides10 chega ao Há-um (Yad´lun), conceito fundamental para o desenvolvimento de sua lógica. De Platão a Aristóteles, passando por Frege e chegando a
Cantor e à teoria dos conjuntos, Lacan teoriza a relação complexa entre amor e gozo.
Sem deixar de lado o diálogo com Aristóteles, Lacan faz surgir a oposição entre gozo
fálico e gozo suplementar, Outro gozo. Partindo da lógica aristotélica (primeira tentativa na
história do pensamento ocidental para formalização da linguagem comum), mas não-toda
ela, pois a parte “masculina” das fórmulas da sexuação é binária e segue a estrutura significante (ter ou não ter um falo), mas a parte “feminina” subverte a lógica clássica, vai além
da inscrição significante e inconsciente.
Nada há no inconsciente que permita estabelecer uma relação entre os sexos e a multiplicação dos gêneros parece voltada a encontrar uma solução, debalde. A lógica lacaniana enfrenta a questão do gozo e, ao criar as fórmulas da sexuação na demonstração
da “não-relação”, Lacan aponta para a possibilidade de proliferação de gêneros. Se só há
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um sexo no inconsciente e não se sabe qual, não é espantoso que os gêneros proliferem,
numa tentativa de nomear o inominável.
Notas
1 Estado de coisas denunciado no aforisma 125 da Gaia Ciência, quando Nietzsche teoriza sobre a “Morte de Deus”.
2 Bassols, Miquel. In: LQ 905 - https://lacanquotidien.fr/blog/wp-content/uploads/2020/12/LQ-905.pdf
3 Freud, S. A Negação (1925), Obras completas, V. 15. São Paulo: Cia das Letras, 2011.
4 Lacan, J., O Seminário, livro 18: De um discurso que não fosse semblante. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
5 Lacan, J., O Seminário, livro 19: ... ou pior. Rio de Janeiro: Zahar, 2012, p.218
6 Idem, Ibidem, 218.
7 Idem, Ibidem, p.12.
8 Idem, Ibidem, 218.
9 Não foi criado por Aristóteles, mas montado pelos medievais a partir dos textos lógicos aristotélicos.
10 De Platão, e por sinal, é considerado um dos diálogos mais complexos deste autor.
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UM PARCEIRO QUE TEM
A CHANCE DE RESPONDER

Elisa Alvarenga - EBP/AMP

“... a transferência é amor, sentimento que assume aí uma forma tão
nova, que esta introduz a subversão, não porque seja menos ilusória,
mas porque dá a si um parceiro que tem a chance de responder, o que
não acontece nas outras formas. Reponho em jogo o feliz acaso, exceto que, dessa vez, essa chance provém de mim e eu devo fornecê-la”
(Lacan, J. Introdução à edição alemã de um primeiro volume dos Escritos (1973), Outros Escritos. Paris, Seuil, 2003, p. 555).
Neste pequeno texto, que introduz seus Escritos em alemão, pouco tempo após o término do Seminário 20, Lacan postula que, entre os seres sexuados, embora o sexo só se
inscreva pela não relação, existem encontros, o feliz acaso - bon heur. A transferência é
amor, sentimento que assume aí uma forma nova que introduz a subversão, não porque
seja menos ilusória, mas porque dá a si um parceiro que tem a chance de responder. É
amor que se dirige ao saber, porém o que permite a entrada na matriz do discurso não é o
sentido, mas o signo, que inclui o gozo: existe um saber que não deixa de trabalhar em prol
do gozo. A contingência é o lugar por onde se demonstra a impossibilidade, atestando um
real transmissível pela escapada a que corresponde todo discurso1.
Segundo Eric Laurent, Lacan não recuou, na sua vontade de se desfazer de um
sujeito definido por suas identificações, de identificar o discurso a uma epidemia, afirmando o laço direto do corpo e do Outro da civilização2.
Se o analista é o parceiro que tem chance de responder, conduzindo o analisante
até o final da experiência analítica, o que acontece com o amor no final de uma análise? Uma análise se funda sobre o amor, mas pode mudar essa relação ao amor, como
fazem pensar as referências de Lacan a um amor mais digno3 ou, com Artur Rimbaud,
a um novo amor4, a partir de uma experiência de análise. Uma análise demanda amar
seu inconsciente transferencial para, em seguida, consentir com o furo do inconsciente
real, para além dos efeitos de verdade.
Eric Laurent aponta que um obstáculo epistemológico por muito tempo tornou difícil
compreender o que seria esse novo amor com o parceiro sintoma, ao tomá-lo como um
novo tipo de amor com os parceiros. O que Jacques-Alain Miller designou como parceiro-sintoma consiste em destacá-lo do parceiro da escolha amorosa: há no parceiro da escolha amorosa ou sexual, um para além do que faz a pessoa, e que se desvela ao final de uma
análise5. O novo no amor está para além da falação e dos ideais, e tem a ver com os restos
sintomáticos de cada um.
Podemos articular algo novo no amor ao final de uma análise a uma travessia das
identificações, como contraponto ao ódio que se cristaliza de maneira visível em algumas
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fixações identitárias. Sérgio Laia demonstra, em um testemunho de passe, como o desenrolar da experiência analítica trata o ódio ligado às identificações aos significantes do Outro6. O caminho da análise vai no sentido inverso ao da constituição do sujeito: a partir das
identificações e do sentido, passando pela repetição da fantasia, em direção à iteração do
sinthoma, àquilo que permanece como mais próprio ao sujeito, e no entanto, mais desconhecido por ele. Na neurose, a iteração sinthomática pode permanecer oculta, até o final,
por trás da repetição fantasmática. É assim que o discurso analítico caminha em direção à
fluidez de lalíngua, à qual podemos associar algo novo no amor, mais próximo à dignidade
da Coisa, como nos aponta Ram Mandil7.
Se os S1 que marcaram o parlêtre no encontro com lalíngua permanecem inscritos de maneira ineliminável, a equivocidade da letra, que provoca acontecimentos de corpo e marca a
borda do inconsciente real, lhe permite aventurar-se por novos caminhos, fora do leito da fantasia. Assim entendemos a articulação do novo amor ao ato analítico. Do lugar de mais ninguém,
lugar do analisante que se torna analista, surge um novo modo do significante, que marca a
ressonância no uso de lalíngua como equívoco, capaz de liberar algo do sinthoma.
Tomando Lacan em bloco, podemos então dizer que o amor, narcísico desde Freud,
torna-se o amor que permite ao gozo condescender ao desejo para, no último Lacan, tornar-se um amor permeável ao gozo fluido de lalíngua, logicamente anterior à fixidez das
identificações. O parceiro-sinthoma é então aquele que se ama porque ele faz parceria
com seu próprio sinthoma, ou seja, amar é antes de tudo amar o sinthoma, como propõe
Sérgio de Campos8, em sua alteridade radical.
O poema de Rimbaud, “A uma razão”, que faz ressoar o sintagma “um novo amor”,
é retomado por Lacan no Seminário 20, Mais, ainda, para dizer que o amor é o signo de
uma troca de razão, ou seja, da passagem de um discurso a outro. A cada travessia de um
discurso a outro, há uma emergência do discurso analítico. Mas ele já estava presente no
Seminário 15, O ato psicanalítico, quando Lacan evoca aquilo que se ultrapassa no ato e
que suscita um novo desejo:
Um golpe do teu dedo no tambor desencadeia todos os sons e dá início
a uma nova harmonia
Um passo teu recruta os novos homens e os põe em marcha
Tua cabeça avança: o novo amor! Tua cabeça recua: O novo amor!
Lacan conclui: “é a fórmula do ato”9. E nos convida a segui-lo.
Notas
1 Lacan, J. Introdução à edição alemã de um primeiro volume dos Escritos, Outros Escritos. Paris, Seuil, 2003, p. 553-556.
2 Laurent, E. Les biopolitiques de la pandémie et le corps, matière de l’angoisse, Lacan Quotidien 892, 11.06.2020.
3 Lacan, J. Nota italiana, Outros Escritos, op. cit., p. 315.
4 Lacan, J. O Seminário, livro 20, Mais, ainda. Rio de Janeiro, Zahar, 1985, p. 26.
5 Laurent, E. Présentation de la soirée L’inconscient au-délà du sens. Un nouvel amour, Quarto. Bruxelles, n. 124, p. 14,
mars 2020.
6 Laia, S. O ódio e seus destinos. Alvarenga, E. e Macêdo, L. Mutações do laço social - o novo nas parcerias. Belo Horizonte, EBP-MG, 2021, p. 67-73.
7 Mandil, R. O que há de real no amor? Mutações... op. cit., p. 159-173.
8 Campos, S. Amar o sinthoma. Mutações... op. cit., p. 183-188.
9 Lacan, J. O ato psicanalítico. 10.01.1968, inédito.
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UMA PEQUENA
“ENORMIDADE”
Patrícia Tagle Barton - Nel/AMP

“Ora, o discurso analítico, por sua vez, traz uma promessa: introduzir o
novo. E isso coisa incrível no campo a partir do qual se produz o inconsciente, já que seus impasses, certamente entre outros, mas em primeiro lugar, revelam-se no amor.” 1
Essa citação de Lacan em “Televisão” me permite abordar uma questão que vincula
o tema do nosso próximo encontro no X ENAPOL - “O novo no amor, modalidades contemporâneas dos laços” – com o discurso analítico a partir de uma perspectiva doutrinária
e epistêmica. Eu diria assim: do discurso analítico à fenomenologia, e retorno. Inclusive,
desdobrando o leque e o que encontramos em cada uma de suas dobras e no próprio arco
que traça: do discurso analítico – cujo suporte e atração é a transferência – à atualidade –
com suas modalidades, seus estalos, suas manifestações, seus laços identitários, seus impasses – e retorno.
Não esqueçamos o impasse inaugural da Psicanálise no que toca ao amor, em que, de
fato, algo novo se produziu, para espanto de Breuer. Freud avançou até onde pôde a partir
desse momento inesperado e surpreendente. Lacan reconheceu sempre em Freud a coragem de servir a esse “pequeno Deus”, o Eros, para servir-se dele. Devemos a essa marca,
que o próprio Lacan fez dele, que ela esteja aqui, ainda.
Um rumor
A que responde Lacan neste parágrafo de “Televisão”? A questão colocada é a seguinte:
Há um boato que corre: se gozamos tão mal é porque existe uma repressão do sexo, e
culpa disso é, primeiro, da família; segundo, da sociedade; e, particularmente, do capitalismo. Essa é uma questão que se formula.2
É necessário notar um primeiro ponto: a diferença que Lacan introduz entre os termos
refoulement – que alude ao recalque freudiano um esforço de desalojamento – e répression. É em virtude da primeira, recalque primordial, que existe o inconsciente e “é motivado pela estrutura, ou seja, pela linguagem”3, diz Lacan. E que a “gulodice” do superego “não
um efeito da civilização, mas um “mal-estar” (sintoma) na civilização”4.
Trata-se, então, de salientar o primeiro efeito que a linguagem produz nos seres falantes, que é o de um exílio. O exílio da relação sexual e da harmonia do “cosmos”. O fato
de hoje estarmos supostamente no reinado de “não há recalque” – “repressão” – e “tudo é
possível” não protege os seres falantes de terem de lidar com o seu próprio exílio. Vemo-lo, sentimo-lo na nossa prática, que justamente é sustentada e continua a ser sustentada
precisamente, porque o gozo a-autorizado (uso aqui o prefixo “a” como um simples prefixo
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privativo) da lei do pai insiste em perturbar os vivos.
E por que, há que dizê-lo, a alegria do Um, o único que existe, não é o amor? E não faz
laço. “O impasse sexual secreta as ficções que racionalizam o impossível de onde ele provém. Não digo que sejam imaginadas. Leio aí, como Freud, um convite ao real que responde por isso”, salienta Lacan nesse parágrafo de “Televisão”.5
Sobre o “fracasso”
Diria, também, “fra-casus”
Há, neste parágrafo V, em “Televisão”, uma sutil menção ao caso do “Homem dos Lobos”, de Freud.
Cito: “Além disso, parece que esse fracasso – fracasso do caso – é pouco se comparado
ao seu sucesso: estabelecer o real dos fatos”.6
Esse real em jogo que, evidentemente, vai além ou para aquém do drama edípico, do
romance familiar e mesmo das ficções que cada época desenha para suportar o insuportável do impossível estrutural dos seres falantes.
Como, e com o que, cada um responde a esse impossível? Evidentemente, cada um
se vira como pode. Penso que está de acordo com a nossa ética respeitar esses “cada um”
dos arranjos, um a um, quando é conveniente. Mas, sinto que, talvez, não sejam os bons
arranjos que batem às nossas portas, porque algo insiste. Insiste, itera e reitera.
Um exergo sobre o “novo”.
Retorno sobre a citação inicial. Então, eu me pergunto: se não é sobre “o novo” dos
tempos, de que se trata? Ou melhor, o que é isso?
“Nenhuma efervescência – que é também suscitada por ele – seria capaz de suspender o que ele atesta de uma maldição sobre o sexo evocada por Freud em seu Mal-estar”.7
Não existe relação sexual.
Não existe A Mulher,
Não existe O Analista.
Existem, simplesmente, sintomas.
Duas coisas me orientam:
A primeira, o mal-estar é o sintoma.
A segunda, o impossível é a estrutura.
Há que ter coragem para tratar o mal-estar pelo impossível!
Paganismo
can.

“Deus, ao contrário, existiu tão bem que o paganismo povoou o mundo...”, observa La-

8
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Deus, e não a ciência. Menos, ainda, a “sexologia”. Não se pode – como nos diz Lacan –
construir nada novo no amor pela observação do que cai sobre os nossos sentidos, e que
Lacan não hesita em chamar de perversão.
A erótica não é a “sexologia”.
E a “ciência do amor”, da qual o bom Sócrates sempre confessou saber algo, não tratava do encontro dos corpos.
A “erotologia” da existência seria, antes de tudo, uma “ciência” da causa ou da contingência de um encontro inédito entre o relâmpago da língua e o acontecimento da pura
chegada à vida de um vivente.
É possível, sim, encontrar um “di-vini-zer” (di-eu re)9 de amor, nada mais do que um
bem dizer sobre a “coisa”, o palpável. Chamo a atenção para este “eu”, um prefixo que, em
grego, aponta para o bom arranjo.
Do “novo”
Que, em primeiro lugar, não é o atual/contemporâneo.
Que, em segundo lugar, não é a “novidade”.
Que, em terceiro lugar, não é a “inovação”.
Talvez, o “novo” só possa significar “fazer outra coisa com o mesmo”.
Arrisco esta fórmula: que o “novo” no amor é o amor. É nosso amor, o amor de cada
um. Leva tempo, sim, a chegar lá, onde algo começou, e assentir nisso. Leva tempo. Leva
tempo cada um milagre, cada “sim”.
Tradução: Maria Rita Guimarães
Notas
1 LACAN, Jacques. Televisão. In: LACAN, Jacques. Outros Escritos. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2003, p. 529.
2 Idem, p. 528.
3 Idem, p. 529.
4 Ibidem (destaque em negrito da autora).
5 Idem, p. 531.
6 Idem, p. 529.
7 Idem, p. 530.
8 Idem, p. 532.
9 Ibidem.

97

LacanXXI
R E V ISTA FAPO L O NL INE

98

“Joyce” de Sergio de Campos, pintura técnica acrílica. 2007. EBP

LacanXXI
RE V I STA FA P OL ONL INE

PSICANÁLISE E ARTE

LacanXXI
R E V ISTA FAPO L O NL INE

PSICANÁLISE E ARTE

Graciela Allende. - EOL/AMP e Beatriz García Moreno - NEL/AMP

“…a única vantagem que um psicanalista
tem o direito de tirar de sua posição, …,
é a de lembrar, com Freud, que em sua matéria
o artista sempre o precede…” 1
Queridos leitores de Lacan XXI,
O ensino lacaniano nos inspira, e a característica da seleção das manifestações artísticas nos leva a interrogarmos sobre a psicanálise e a arte.
Esperamos que os trabalhos de analistas da Associação Mundial de Psicanálise, ligados à arte, encontrem em Lacan XXI, um lugar, para que os diferentes modos de expressão
possam dar-se a conhecer.
O que os psicanalistas podem nos dizer através da arte? Como pensamos que o ato de
contemplar a arte leva a uma experiência de gozo e satisfação? Como podemos explicar, nós
analistas, que uma pintura, por exemplo, pode levar a uma experiência estética e, ao mesmo
tempo, colocar em jogo algo do indizível e do real? Como a experiência artística influencia
aquele que a contempla, para que se possa alojar nela mesma, algo de mais próprio?
Numerosos psicanalistas ligados à arte das três escolas da AMP: EOL, EBP e NEL responderam ao chamado e enviaram seus trabalhos plásticos e visuais para serem publicados nesta edição.
Para esta ocasião, as obras escolhidas têm a ver com o tema do amor. As demais obras
recebidas foram selecionadas para o acervo e arquivo de Lacan XXI e serão consideradas
nas próximas edições da publicação.
Agradecemos e damos as boas vindas a cada uma das obras dos psicanalistas que fazem arte, pois, continuar reconhecendo a arte em seu saber fazer é um dos propósitos de
Lacan XXI.
Tradução: Cleyton Andrade
Nota
1. Lacan J, “Homenagem a Marguerite Duras pelo arrebatamento de Lov V. Stein” en Outros Escritos. J.Z.E. Rio
de Janeiro, 2003, p. 200.
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ENTREVISTA A ALEJANDRA KORECK1

Graciela Allende - EOL/AMP
Beatriz García Moreno - NEL/AMP

LXXI — Olá Alejandra, você foi uma grande colaboradora, com sua arte, em Lacan XXI
e por isso nos interessamos, nesta nova rubrica de Psicanálise e Arte, que nos diga um
pouco de algumas ideias sobre seu processo criativo.
AK—Olá! Para mim sempre foi de grande alegria poder colaborar com a publicação e me
entusiasma que tenham incluído esta nova rubrica.
Meu processo de trabalho, em geral, começa a partir de um conceito ou de uma imagem.
Pode me ocorrer a qualquer momento, caminhando, lendo, a partir de uma conversação, uma
exposição de arte, um sonho… Anoto ideias e esboços em um caderno.
Depois vem uma fase de reunião de material, de expansão e pouco a pouco algo vai se
precipitando. A etapa de experimentação é a que mais me interessa. Incorporo a casualidade
das eventualidades no processo e me deixo desviar pelas surpresas do material ou da técnica.
É nesse momento em que é preciso abandonar a intenção e prestar atenção ao que sucede ali.
LXXI —Seria possível dizer que você incorpora a contingência até que algo se precipite. Como seria?
AK —Posso comentar um exempo: o projeto “Wen” que iniciei há cinco anos e ainda segue
em aberto. Começo a trabalhar a partir da linguagem textura, usando a escritura como objeto. Um dia, participo de uma conversa de arte e pedem exemplos de “infraleve”. Me ocorreu o
rastro do dedo na tela do celular, usando a escritura swipe. Naquela semana, estava lendo “Lituraterra” para um seminário e então penso em passar da escritura alfabética à linha, através
da tecnologia swipe e gerar uma nova textura/trama. Escolho o poema de S. Beckett “Como
dizer” pela sua relação ao conceito do indizível e o traduzo/transcrevo? em linhas. Faço vários
testes: fotos das telas com distintas pegadas dos dedos; transfiro esses traços para distintos
papéis, à tela de pintura, com tintas, cola, aquarelas; usando pincéis, marcadores, fitas, fios.
Finalmente, decido imprimir um teclado muito delicado no papel canson, usar papel vegetal
bem fino para superpor várias folhas, e tinta chinesa. E assim me surgem distintas perguntas
na relação entre o texto e a imagem (gestos-traços): o que fica do poema original?; o que acontece nessa passagem, o que se perde, o que se traduz?; o que acontece com os intervalos, com
o ritmo nessa textura?; são gerados relevos?
Não sei como chamar este projeto. Começo a ler “La urdimbre y la trama1” de François
Jullien e encontro a palavra “Wen” que em chinês significa texto, cultura, civilização, ideograma e está etimologicamente composta por um cruzamento de traços. Eu gosto.
Nomeio uma série de trabalhos desse trajeto “Swiping Beckett” e isto me empuxa, sem
me dar conta, à caligrafia experimental. E posso situar o projeto seguinte “Lo estranjero2” como
um eco de “Wen”.
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LXXI — Quer dizer que a pergunta se abre na hiância entre o texto e a imagen e
que sua linha de leitura de textos também te inspira? Mas, como foi o início, ou, como
a relação entre psicanálise e arte atravessou sua vida?
AK —Sim; e o que vou lendo, tanto de psicanálise, como de outros campos, também se
faz presente em meu proceso.
A relação entre psicanálise e arte foi habitando e animando minha vida cada vez mais.
Ainda que eu tenha tido breves aproximações à arte na infância e juventude, a decisão
de levá-la a sério surgiu graças à análise. Fui aceitando que o sinthome, para mim, vai se
tecendo com psicanálise e arte.
De algum modo, faço malabares para poder dedicar um tempo à prática artística, tendo tanto por fazer em relação à psicanálise e à Escola. Por isso, encontro mais tranquilidade
para trabalhar no ateliê durantes os meses de verão e recorro a laboratórios intensivos de
clínica de obra e workshops de determinadas técnicas.
Fico feliz com as propostas de trabalho em que ambos se articulam, quer sejam jornadas, publicações, conversações. Lembro que para as XXV Jornadas da EOL “Hiperconectados” (2016), organizamos “Tex(t)ere”, uma instalação têxtil interativa com os participantes.
Também fiz parte do Ateneo “Arte y Psicoanálisis3” do ICdeBA-CICBA (2018-19), cuja
responsável foi Andrea Zelaya e os assessores, Eduardo Médici e José Luis Lucchesi.
LXXI —Há pouco você dizia que a relação entre seu fazer artístico e a psicanálise se
deu graças a sua análise. Poderia acrescentar algo mais sobre esse tecido entre psicanálise e arte que precipita no sinthome?
AK —Em análise, pude ler certos efeitos da prática artística, particularmente em momentos de luto e então me encontrei frente a uma escolha forçada. Não tinha outra opção
além da de seguir com este afazer, do modo que me fosse possível, deixando que a contingência o atravessasse.
E, pouco a pouco, a colagem e a caligrafia experimental foram se esclarecendo como
os meios para armar algo, para inventar.
Em alguns casos, a prática em arte me dá recursos que se colocam em jogo no ato
analítico. E, ao mesmo tempo, questões de psicanálise e de minha formação analítica estão muito presentes e se enodam a minha experiência artística.
O que Lacan diz dos artistas em relação ao sinthome, me impulsiona a seguir investigando distintos referenciais. Agora comecei a ler autores sobre dança contemporênea e
performance que me dão fios para seguir pensando. Por exemplo, Marie Bardet que explora o improviso na dança e retoma os conceitos de trajeto e o aracnídeo de Fernand Deligny.
E Mette Edvardsen que situa a coreografia como escritura; se pergunta onde o texto tem
lugar, como o escrito se vincula com o corpo no tempo e no espaço.
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LXXI —Poderia nos dar uma ideia de como você percebe o fazer com o vazio?
AK —Bom, isso não é fácil de responder, mas localizo de maneira mais evidente nos
trabalhos que surgem da linguagem textura, do indizível. É a tentativa de traçar uma borda a “esse silêncio sem memória de palavras; que está vazio e sem promessas”, como diz
Clarice Lispector. É manipular a grafia da linguagem e me animar a experimentar agora
também com a sonoridade.
E também está presente ao escolher a colagem, que inclui o corte, o fragmento, o detalhe; colocando em jogo o vazio. É interesante que Lacan o tome como referência quando
introduz o desejo do ensinante no Seminário X.
LXXI —Gostaria de nos falar de algum traço singular que toma forma em sua obra?
AK —Sem me assegurar muito em determinados aspectos formais, busco, de modo
insistente, diferentes materialidades (papéis, telas, ráfia sintética, fios, tintas; escritura alfabética, Braille, swipe) e técnicas (colagem, rascunho, transferência, sobreescritura, caligrafia experimental) para seguir tratando um conceito. E isto, muitas vezes, me faz forçar os
materiais e as técnicas até o limite do possível.
LXXI —Muito obrigada Alejandra Koreck! Valorizamos sua arte e o compartilhamento
do seu saber-fazer com Lacan XXI.

Tradução: Daniela N Araujo
. Alejandra Koreck é psicanalista membro da EOL e AMP, médica psiquiatra e artista visual. Trabalha nos campos de
arte em papel, livro de artista, arte têxtil e colagem. Participou em exposições nacionais e internacionais, tais como: International Collage Art Exhibition, Galeria Retroavangarda, Varsóvia (2020); The Schwitters’ Army Collection of Collage
Art, MERZ Gallery, Escócia (2019). Seus trabalhos receberam menções e foram publicados, entre outros, em: The Hand
Magazine, Issue 23, USA e Cut Me Up Magazine, Issue 3, USA (2019).
1

Notas
1 A urdidura e a trama.
2 O estrangeiro.
3 Arte e Psicanálise.
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Para ver os vídeos, dê autorização de execução, se solicitado, ao seu programa
de visualização de PDF.
Caso não consigo visualizar o vídeo abaixo, clique no link:
http://www.lacan21.com/sitio/2021/05/31/video-livro-da-artista/?lang=pt-br

“Cuando las palabran caen, cambiame el agua de los floreros”. Libro de artista presentado para la acción en redes propuesta por la galería Camarones Arte Contemporáneo, Buenos Aires, Septiembre 2020.
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O AMOR NÃO É PARA COVARDES

Lavia Mariela - EOL/AMP

Dois desconhecidos estão em uma cabana. Pela janela se vê cair a água e, mais ao longe, se visualiza uma lagoa.
Faz frio, a lareira mantém o ambiente aquecido. Dois corpos se abraçam enquanto
desfrutam uma xícara de café e uma boa conversa.
Na cabana, a música da chuva permitia que os olhares perdidos, através da janela, se
encontrassem em um abrir e fechar de olhos. Um flash de luz impede que se separem. O
olhar de um se conecta com o olhar do outro e é uma conexão tão, tão forte que nem o
trovão, nem o raio faz cair esse devir. Dois desconhecidos agora se fundem em um olhar
tão profundo que se estremecem.
Ela quer beijá-lo, mas espera que seja ele quem dê esse passo. Ele deseja sua boca,
mas suas dúvidas não o deixam vencer o medo e ficará fazendo cálculos incalculáveis. O
tempo passa, mas esse olhar não se rompe, não se separa, perdura.
O desejo se faz sentir entre esses dois desconhecidos, mas o problema é como cada
um deles se arranja com isso, com o desejo.
Ela quer, ele não se anima. Ela espera, ele desespera em sua loucura obsessiva, mas,
nessa encruzilhada, os olhares falam por esses dois covardes.
Ela temia voltar a sentir uma decepção, mas algo era mais forte; a ele ocorreu um nó
na garganta de se ver envolvido nas questões de amor.
Para sair da situação embaraçosa, ele lhe propõe uma taça, ela aceita. Os lábios se molham no álcool. Novamente o olhar se apodera desses dois.
Aproximam-se lentamente e, sem pensá-lo, empurrados por uma química particular,
numa força de atração, um beijo os encontra. Na rádio tocava aquele tema musical que ia
dando letra a esse ato. Um ato, um encontro, um deixar-se levar, um momento, um acontecimento e esses dois desconhecidos se viam fundidos nesse beijo tão passional que fez
que a razão abrisse caminho ao desenfreado, ao encontro dos corpos. E lá apenas, justo aí,
nesse preciso momento, ambos se viram, se escutaram, se reconheceram em um som, um
gemido, um abraço, uma carícia, um encontro. Um reencontro? O tão desejado por ambos,
mas esquecido, reprimido, ignorado, inibido. Um tornar, um tornar a confiar, um tornar a
se divertir, a rir, a sentir algo por alguém. Uma entrega sem prudência e fazendo com que
o amor faça sua entrada triunfal.
Onde se acreditava que o amor estivesse morto, esses dois desconhecidos voltaram a
apostar e assim concluíam que o amor não morre, ele renasce uma e outra vez, se é buscado.
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Ela despertou esta manhã com uma plenitude desconhecida. Toca na cama, porém
ele não estava, mas os lençóis ainda permaneciam quentes. Se perguntou: aonde teria ido?
Voltaria? Uma incerteza se apoderava dela, como a angústia fazendo sua entrada principal:
seria uma nova decepção? Desejava com toda sua alma que se repetisse a noite passada,
em que os beijos, as carícias e a penetração desse homem tocaram o mais profundo de
seu ser. O desejo estava vivo e quente, como ainda esta cama onde ela permanecia e se
deixava levar pelos odores e as lembranças dessa excelente noite.
Inesquecível.
O amor não é para covardes.

Tradução: Gustavo Ramos da Silva.
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LABIRINTO
Cínthia Busato - EBP/AMP

Principalmente à noite, naquele silêncio longo onde tudo que não se diz grita. Pelas
paredes de madeira escutava o farfalhar das cobertas e, atento, tentava saber pela respiração pesada se ela está sentindo dor . Ele, duro feito pedra. Enquanto jazia mal respirando,
aquietava só mesmo por fora, dentro todo ebulição. Tentava rezar para que tudo estivesse
bem , mas seu pensamento vivo e insubordinado ia direto para onde não devia. As duas
pequenas estátuas de marfim da sala. Naquela casa simples de madeira construída pelo
pai há muitos anos, era o objeto mais valioso. Tinha um valor de coisa que vem de longe e
vai agregando estórias. Sua história já se embrulhava com uma pitadinha de desejo aqui e
ali, montando cenas surrealistas que eram as verdades de cada um. Para todos, ou quase,
as pequenas estátuas vieram com a mãe da bisavó de Nico, bem no comecinho do século
passado, ou quem sabe, final do outro. O certo é que vieram atrás de terra nesse país imenso. A bisavó foi gerada na Alemanha, mas já nasceu aqui no Brasil, mal desembarcada a
mãe. Daí até aqui foram muitos que nasceram e morreram, tão frágeis que somos.
Mas as estátuas, que certamente continham uma história de glórias, amor e dias melhores, sobreviveram a tudo isso e estavam agora lá na sala, com seus peitinhos proeminentes e cara de safadas. Era seu tormento diário passar pela estante e sentir seus olhos serem
catapultados em direção àqueles peitos. Gostava mais da que não tinha nada no cabelo,
somente um belo coque, como uma coroa que tivesse quase caindo para trás. Muitas vezes
já tinha virado as duas para ficarem de cara para a parede, criando breves momentos de
paz. Mas logo a mãe ou uma das irmãs virava de volta, sem nunca terem entendido como
se moviam as diabinhas. Elas não sabiam, mas ele sabia bem demais, elas se moviam languidamente, propondo indecências que ele nunca tinha pensado. E essas coisas, depois
que se sabe, difícil esquecer. As idéias vão crescendo e se avolumando até que se abre o
momento que Deus e o Diabo, muito rapidamente, se confundem. Silêncio, escuridão,
culpa, medo. Já está dormindo a mãe, e ele , que já sabe que não adianta virar as meninas
para a parede, continua preso em seu labirinto.
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SOUL

Giovanna Quaglia - EBP/AMP

Em SOUL verificamos a poética que perfila o desenho da letra no espaço, que ressoa sem sentido, sendo um testemunho de que as pulsões são no corpo, o eco de um dizer.
Por isso, tomamos as palavras da autora sobre sua própria obra:
“Sucedeu que estive trabalhando no poema Soul e o armei de outra maneira. Respeitando uma poética do desenho da
letra no espaço, o introduzir na pintura que já havia feito” .
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CONCLUIR
Silvia Bermúdez - NEL/AMP

Qué del amor
cuando se deshace.
El penar surca
un cuerpo.

Ausencias,
dolores.

Más allá
de la travesía
por el desamparo.

Inmenso vacío
desvestido.

Un borde
Un claro
Un nuevo amor
Sin servidumbres
ni soledad ominosa
Ligera
Entonces qué?
Hacia un amor
menos tonto.
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POEMAS A UN DESCONOCIDO
(UN MOMENTO-DOS VOCES)
ESPERANZA
Frank Loreto Zapata - NEL/AMP

-Esperanzar no es encontrar, es buscar
Es distinto estar vacío que lidiar con él
Parecía que iba en bajada
pero no construí un puente para taparlo
Inventé con la página en blanco

Si el tiempo no fuera el mandato de una caída
si la caída no fuera el escape a la vida
tal vez pudiera reconocer mi propia abertura ...

Y ahí reconocer que no puedo hablar de ti
Me guiaré solo por tu mirada imbuida, cuando la pasión se escribe con P.
Aunque a veces me sorprendo mirando cualquiera de tus formas
Y no se trata solo de ellas, sino de lo que sueltan por las palabras
A veces se cree que eso es el amor, pero una palabra se sostiene en el vacío, en lo que
podrías llamar “a”
Ahora me pierdo, los recuerdos no son suficientes para retratarte
Creo que no existe palabra alguna, pero en el exceso de la búsqueda, puedo vislumbrar,
no se trata de la palabra medida, sino del forzamiento de su escritura
Así seguiremos escribiendo, lo que paradójicamente, no leeremos juntos
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Para ver os vídeos, dê autorização de execução, se solicitado, ao seu programa
de visualização de PDF.
Caso não consigo visualizar o vídeo abaixo, clique no link:
http://www.lacan21.com/sitio/2021/05/30/nueva-cartografia/?lang=pt-br

Video. “Nueva cartografía”, de Alicia Vilchansky.

114

LacanXXI
R E V ISTA FAPO L O NL INE

ABRAZOS

Gabriela Cuomo - EOL/AMP

¿Qué quedará del mundo que tuvimos?
No sé si volveremos iguales o distintos.
Más humanos quizás con lo impar del vecino.
¿Tendremos el coraje de volver a abrazarnos?
¿La alegría, las ganas, la emoción de intentarlo?
¿Qué quedará del gusto por vivir
cuando esto haya pasado?
De esa infección prefiero no curarme;
y si es posible, contagiarme de otros.
Porque está frío el mundo,
y me falta ese abrigo.
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