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EDITORIAL

Iordan Gurgel - EBP/AMP

Caro leitor,
Ao contrário das edições anteriores que definiam um tema apriori, este número de
LACAN XXI não seguiu esta proposta e abriu o leque para escolha livre dos autores. Assim, vemos desde os textos orientadores opções temáticas variáveis que começam com a
atualidade do “A mulher não existe” com o texto de Guy Briole1, Porque sou uma mulher!
– que finaliza com a referencia ao “amor civilizado” do Lacan do Seminário 21; o de Graciela
Brodsky que repercute sua participação no XI ENAPOL com reflexões sobre a “Homossexualidade feminina: uma questão de amor”; o de Cristiane Grillo e Jesus Santiago que
concerne a “Sexuação e identidade de gênero: O analista face as mutações de gênero” e,
finalmente, com Raquel Cors Ulloa “O que finalmente há da pessoa que se foi… enquanto
cada Um se analisou” – que evoca o indizível dos fins de análise, esvaziados de significação fálica.
Na rubrica sobre A experiencia analítica hoje os membros de Escola abordam o feminino, a sexuação, a questão trans, os novos sintomas e a supervisão. Com, “De mulheres, de
mitos e de semblantes”, Maria Bernadette Pitteri diz: ‘ao que parece, sujeitos trans podem
ser colocados do lado direito das tábuas da sexuação, lugar de criação, fabricando semblantes’; Eliane Costa Dias com: “O sujeito trans e a psicanálise: uma parceria possível”, faz
uma diferença entre o fenômeno trans, efeito dos discursos da época, e o sujeito trans, ser
falante que sofre por não se acomodar ao corpo e à identidade que lhe foram designados
em seu nascimento. Já Paola Salinas com o “ O indizível, o ilimitado e o Queer” nos convoca a não recuar frente à discussão das identidades sexuais. Na sequencia, Rogério Barros
aborda os “Novos sintomas, ainda o mal-estar”, que se evidenciam, não pela falta, mas
pelo excesso, apontando para uma nova clínica; e Luiz Francisco Camargo com “A aporia
do ato em supervisão”, chama atenção para, além do saber, preservar o lugar do desejo do
analista.
Seguindo a leitura nos deparamos com os textos da rubrica, Psicanálise na cidade.
Gustavo Cetlin nos apresenta, “Escrever-se: corpo, psicanálise e a função de um encontro”,
a partir do documentário brasileiro, “Laerte-se”, relata a transição de um homem cis para
uma mulher trans. Esta história ficcionada é o mote para apresentação de um caso clínico
que, o que está em questão é a escritura de um corpo. Em seguida, Rafaela de Oliveira
traz, a partir de: “Para a psicanálise... o ponto de impossível”, modelos diversos de relacionamentos íntimos: entre pessoas hétero e homoafetivas, trans e cisgêneras que desembocam em “novas configurações familiares”. “Escrever o indizível: um esforço de poesia?”,
é o texto de Pauleska Nobrega, que retoma Marie de la Trinité que, ao conhecer o Pai e o
Verbo, foi arrebatada pelo amor e fez da escritura, a erosão do interpretável, do dizível.
O tema da pandemia não podia estar ausente nestes tempos de conturbações no social. Por exemplo, Andrea Amendola com, “O desejo do analista na prática com adoles-
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centes em pandemia”, reflete sobre o adolescente encontrar-se com um analista e, frente
ao que não cessa no indomável das pulsões, possa descobrir que é possível tomar decisões.
Com “O Divã virtual”, Lenita Bentes segue nesta temática ao afirmar que nova rotina,
novos parâmetros e o isolamento social, repercutiram no atendimento psicanalítico e conclui que o dispositivo analítico é feito de modo que a oferta cria a demanda sem responder
a ela. Ainda nesta rubrica, Gabriella Dupim em, “E as mulheres, o que dizem da guerra?”,
se refere a um impossível de dizer que se revela nos depoimentos de mulheres que voltaram da guerra. Já Geisa de Assis, com “O lixo vai falar e numa boa”, nos interroga: qual a
lógica do racismo no inconsciente e, seguindo Lacan até o fim de seu ensino, no falasser?
A conclusão possível é pensar que o psicanalista encarna e, por isso, presentifica, o resto a
ser segregado, nas análises e na Cidade.
Na sequencia temos a FAPOL em movimento, com ênfase no trabalho em Cartel com
os textos de Denizye Zacharias – Os efeitos do mais-um – destacando os efeitos de formação do cartel; Claudia Murta – Já fez uma declaração de amor? – a partir da pergunta,
por que o feminino é parceiro do amor? Ao concluir, nos apresenta as quatro parcerias
elaboradas por Miller no percurso de uma análise, indo para além do atravessamento da
fantasia no Parceiro-sintoma.
Ainda encontramos com o subtema, Amor e Escola, os textos de Frank Loreto – A Escola, uma modalidade de amor e o de Zulema Buendía – Amor ao sinthoma, ambos sob
os efeitos do XI ENAPOL, que também repercute na contribuição de Mariela Lavia – Sigmund Freud, as cartas de amor – que toma o amor como um labirinto de mal-entendidos.
E, finalmente, Da ficção à fixação, texto de Daniela Dighero, que se interessou pelo lugar
da ficção na análise e pelo destino dela em seu final.
Já nos aproximando do final de nossas leituras temos, Politica lacaniana na FAPOL,
que traz textos sobre o autismo e o feminino. Duas perguntas norteiam os dois textos: a
de Marcela Piaggi – O percurso pelo duplo e o amor no autismo – Qual pergunta poderia
ser mais difícil de responder senão a que se refere ao amor no autismo? E a de Gabriel
Goycolea – Sistemas classificatórios e predicados linguísticos de classes no autismo – O
que é o autismo? E, sobre o feminino, encontramos boas leituras com os textos de Silvia
Swarc – Del amor al estrago y retorno e o de Paul Mata Alcántara – O feminino: do horror
ao sinthome, que parte do “repúdio ao feminino” em Freud para Lacan do gozo feminino
no seminário XX. Com o texto, Do mais além do pai a seu deslocamento, Garbet Antonela
faz um percurso do mais além do pai para conceber o final de análise como o sujeito se
autorizando no que tem de feminino. Seguimos com María de los Ángeles Morana – “La
página en blanco”, uma forma fecunda do vazio – que convoca o feminino em sua alteridade radical e a página em branco articulada a história do sujeito e sua falta constitutiva.
Ainda nesta edição, abrimos a rubrica Psicanálise e arte – um verdadeiro presente de
Natal (sob a curadoria de Graciela Allende e Beatriz García Moreno) – com a entrevista de
Mónica Biaggio, que merece um destaque especial, considerando seu enfoque na relação
da psicanálise com a arte: o seu processo criativo como um fazer algo novo; a referencia
ao objeto a-rtístico – que é suportado por um vazio, e não vem para preencher nada porque
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se trata de um furo que não pode ser tamponado; o risco da arte quando entra no mercado
é produzir um novo gadget; o seu trabalho com a inconsistência e outros temas afins. Em
seguida, temos os textos sobre cinema e fotografia: Bruno Tarpani e Eduardo Benedicto,
a partir do “Sonhar e gozar: despertar com o cinema?”, chamam atenção para o grande
interesse que o cinema desperta, não só por ser objeto de análise, como também por inspirar conceitos e reflexões. E, Giovana Mesquita – As vítimas do que não se vê no cinema
de Dolan – diz que podemos aprender, através do cinema, algo do amor. Ainda temos
Adriana Tyrkiel falando sobre Violência: a outra cara do amor, a partir da questão: Como
se explica que entre dois que diziam amar-se apareçam situações de extrema violência?
Fechando esta rubrica, podemos desfrutar das participações de Wilker França – Texto-ação; Marcela Mas – O destino dos guardaschuvas e da video-entrevista sobre cinema com
Diana Pawloski que, com a ideia do ‘cinema como um revelador sensível’ é também, como
a psicanálise, um modo de tratar o real.
Ao finalizar o ano de 2021, em que a FAPOL realizou, com êxito, o XI ENAPOL, oferecemos aos nossos leitores das 3 Escolas da América e do Campo Freudiano, LACAN XXI, No 11,
tempo em que agradecemos, especialmente aos autores, tradutores e a Comissão Editorial, por fazerem esta Revista existir. Uma boa leitura!
NOTAS:
1 Presidente da EFP (EuroFédération de Psychanalyse), a quem agradecemos especialmente pelo texto, mar-

co do intercambio entre as federações da América e Europa.
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Adriana Tyrkiel. “Con todo”. Técnica mixta. EOL
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PORQUE SOU UMA MULHER!

Guy Briole - ECF & ELP/AMP

“A mulher não existe” é, desde que Lacan o formulou em seu Seminário XX, Mais, ainda, o iniludível.1 Que a leitura desta não existência, encontra sua lógica na demonstração
lacaniana, não impede que as mulheres, no plural como no uma por uma, existem. E isso
não unicamente por declararem-se mulheres, senão porque cada uma parece saber como
devem comportar-se para sê-lo; seja do lado do amor ou do desejo. Inclusive, e não é o
paradoxo menor, os homens dispostos a deixarem-lhes a bandeira da norma fálica, não
renunciam a pensar o que deve ser feito para ser uma mulher.
Na verdade, se pode parecer uma questão moderna, não o é em absoluto. Simone de
Beauvoir, em 1949, em seu livro O segundo sexo, fez uma pergunta que mudou muitos aspectos da vida das mulheres. A pergunta era, aparentemente, muito singela: o que é uma
mulher? De Beauvoir acrescentava que não seria uma ideia que ocorreria a um homem se
perguntar: “o que é um homem?” É como se deste lado, do masculino, instalar-se no universal masculino se fizesse sem que alguém se questione isso. “Um homem não começa
nunca por situar-se como um individuo de certo sexo. Que, ele, seja homem se apresenta
como uma evidência”, escreve Simone de Beauvoir. 2
Isso não é necessariamente uma vantagem, porém, os homens, são suficientemente
cegos para eles mesmos como para não interrogar-se sobre o que são. Que o lugar tradicional do homem seja contestado, que sua figura, assim como sua autoridade, seja desvalorizada não é a consequência do que chamamos “a feminização do mundo”. Em vez disso
a questão recairia do lado dos homens e de como se sustentam no mundo atual. Neste
sentido, um dos aspectos da questão é que os braços, supostos protetores, de um homem
que podiam acolher e abraçar uma mulher, uma criança, um parceiro, estes braços, mais
avançamos e menos se encontram em conexão direta com o mundo. O que está agarrando o mundo, mantendo-o preso em suas mandíbulas apertadas, é a ciência em sua
aliança com o capitalismo; um dos aspectos da queda do nome do pai. O mundo atual, as
mulheres o carregam à bras le corps – “em suas mãos” – aqui onde, os homens, ficam com
os braços pendurados. Os homens parecem ter perdido a bússola por não ter pensado que
o masculino não era para a eternidade. Há sempre que reinventar o masculino, não sem o
feminino.
O pacto inicial
É retomando uma observação de Sartre sobre o fato de que, no amor que esperamos
de quem queremos ser amados, o compromisso não é totalmente livre, que Lacan coloca
esta fórmula que chama de pacto inicial: “você é minha mulher ou você é meu marido”3.
Um pacto que localiza no registro simbólico, mas que, no entanto, também sublinha que
se afunda em uma espécie de perda “corporal da liberdade”4. De fato, há uma exigência
que supera o livre compromisso. Este é um dos muitos mal-entendidos do que pode funcionar como enodamento entre um homem e uma mulher.
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É desta liberação da qual fala Sophie Fontanel em seu romance autobiográfico A Inveja. A questão se coloca da seguinte forma: “Durante um longo período, que no fundo não
tenho o valor nem de situar no tempo nem de estimar em quantidade de anos, tenho vivido na pior das insubordinações de nossa época, que é a ausência de vida sexual”, não sem
uma “parte colossal de sensualidade”.5
O que é uma vida sem um/uma parceiro/a sexual para uma mulher? É por acaso uma
“ofensa” à feminilidade? Um gozo da abstinência? A autora responde que foi uma liberação
da palavra sobre a vergonha de já não desejar. É como se houvesse dois crimes supremos
para uma mulher, nos dois extremos, simular e abster-se. Os dois teriam a mesma fonte, liberar-se da pressão sexual. Não é liberar-se da insistência dos homens ou das mulheres de
querer alguma coisa de seu corpo; é ser livre de não estar submetida a isso. Aqui, resultado
de uma ferida de amor, ali das marcas cuja lembrança o corpo no aguenta mais encontrar
uma e outra vez. Assim, a autora diz que um dia ficou farta de deixar-se foder, sacodir, girar,
voltar, tocar; em fim, deixar-se fazer: “Jamais tinha considerado a tranquilidade reclamada
por meu corpo.” Foi o corpo quem se rebelou se tensou, se fechou e lhe fez pensar que ter
uma relação sexual não seria possível. Observa que é como se tivesse passado todos esses
anos de sua “vida a fazer amor ao lado do [seu] corpo.” A não escutar este corpo, quando
seu desejo era de esperar, ou de precipitar-se, ou de não desejar; e que havia que dobra-lo
ao desejo do parceiro: por convenção, por ter aceitado, para não decepcionar uma expectativa; para estar com os outros pela impossibilidade de poder pensar-se como diferente em
meio aos outros. E os outros que com sua norma querem nomear o que lhes passa: castidade, abstinência, a sexualidade… Nenhuma palavra convém para nomear o que é vivido
no corpo. Indefinível, diz ela.
Talvez tinha lhe faltado amor, tanto, dizem –sobre tudo os homens–, em quanto que
para as mulheres o amor e os prazeres do corpo estão atados. Não é tão simples, replica ela
a um homem que tenta reprochasse-o, com ou sem sex toy ela podia encontrar um “gozo
tão rápido que depois fica dormida”. O homem se sentiu ofendido!
Teve que aguardar mais para achar um homem que a amara sabendo fazer esperar
seu desejo. Isso facilitou o despertar do corpo, isso não o forçava. Ela advertiu-lhe: “não tenho vida privada”. Ele a tranquilizou com estas palavras: “a vida privada não é o que se faz
senão o que não se faz.” Quis aproximar-se, ela o colocou em guarda: “se der um passo, será
para uma mulher incerta”. “Ele se aproximou, e em quanto pude com que apressamento
apoiei minha mão aonde já não ia. Toquei algo que me reassegurava tanto.”
As servidões do amor
Ananda Devi, autora de A Ilha Mauricio, começa seu livro, um relato muito autobiográfico, Les hommes qui me parlent6, por esta frase muito forte: “Todos estes homens
que falam comigo. Filho, marido, pai, amigos, escritores mortos e viventes. Uma litania de
palavras, de horas desbotadas e revividas, de felicidades de tempos passados, de mancas
ternuras. Sou oferecida à palavra dos homens. Porque sou uma mulher.”
Como não estar mais sob esta influencia falada? A primeira ideia da autora é a de pensar
que é seu corpo que deveria conseguir mudar, livra-lo de suas demandas e daquelas dos outros.
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Restar-lhe-ia somente a tristeza para fugir. Porém, mesmo ali, o homem quem lhe fala
lhe sublinha que, para ela, é fácil de estar triste que, frente à felicidade possível, escolhe “a
certeza da infelicidade.” No entanto, se pergunta por que se deixa pisotear por estas palavras desde que o amor perdeu suas cores. Nenhuma evasão possível. Sofrer esta acumulação das palavras, para volta-la para a realidade da qual sempre se havia protegido pela
escrita, diz!
Este homem que fala com ela, é seu marido, e também o faz seu filho, terrível constatação feita pelos outros de uma vida de mulher, de mãe, falhadas! Ninguém para escutar-nos, compreender-nos, a constatação é brutal. Como se instalou esta distância da qual ela
sózinha –a mulher, a mãe– teria que tomar conta, totalmente?
O que não sabem é que ela sabe, por uma parte, do que se trata: é desta jovem de
quinze anos quem lhe ronda a mente e da qual não pode se desfazer: a primeira historia de
amor, a primeira decepção de amor seria mais justo dizer da qual não se pode livrar. Com
efeito, é sobre o que mais se pode fantasiar: sobre o que perdemos. Porém, e parece que
isso foge tanto aos homens, se pode fantasiar também sobre o que se tem a partir do que
foi perdido. Isso pode funcionar muito bem à custa de alguma insatisfação que é somente
a margem necessária para não ser alienada a este, a estes outros que querem somente
estar felizes de estar presente perto de vocês. Como ficar na sedução da qual a autora diz
que “é aceitar esta parte de si mesmo que se encontra no desejo”. Porém, esta sedução
traz problemas para os homens. Eles pedem ser seduzidos, mas é somente no privado:
querem ser os sozinhos a serem embruxados. Senão são os ciúmes que os destroçam e
que os destroçam também.
Ser querida, eis aqui uma armadilha que pode ser uma prisão. A mesma, diz a autora,
que aquela que encerra aos homens em sua condição masculina transferida sobre seu
objeto de amor. Mas, conformar-se à demanda do parceiro é a questão do homem ou da
mulher? Contesta: “Tocava-me cumprir [meu despertar], não a você de liberar-me.”
O mal-entendido do amor faz com que isso falha sempre e que é sempre a ser refeito.
Ele, quer ensinar-lhe como faz tudo para ela ou, dito de outro modo, como quer fazer-se
querer pondo a culpa nela. “Queres demonstrar-me como eres indispensável. É o contrário.” Com efeito, o homem se equivoca cada vez que, acreditando pensar o que pensa sua
parceira, segue pensando-o a partir dele. É aqui que agora, ali onde pensa fazer o esforço
de compreender o feminino, se lhe contesta “não é isso”! “Pobres homens, diz a autora, os
que sabem, tão bem, entregar-se à infelicidade.”
Algo foge sempre, “porque sou uma mulher.”
E a psicanálise quer saber algo das mulheres?
Claro, mas a maioria das vezes as respostas se dão antes de ter escutado o que teriam
para dizer. Em qualquer caso, não responderiam à verdadeira pergunta que desde sempre
lhes foi colocada e que Lacan reativou em seu Seminário 20: que nos digam algo sobre
esse gozo Outro!
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Então a reflexão volta sobre o amor, a sexualidade, a maternidade, temas aos quais se
acrescentam os temas de moda como o poliamor, elevado nas redes sociais ao nivel de
uma ética das relações amorosas com o consentimento informado de todos os implicados.
Ama-se em uma formulação similar a uma lei! Porém, aqui tampouco podem evitar-se os
maus encontros, os mal-entendidos, os ciúmes. O amor não pode dar-se por feito, faz falta
pôr algo próprio para que este laço se mantenha vivo e desejável.
A psicanálise promete algo novo para um sujeito que se põe ao trabalho de querer saber um pouco mais sobre os impasses de seu desejo. Isto novo supõe um amor chamado
amor de transferência que ressalta que o amor é antes de tudo uma questão de saber, de
querer saber.7 Mas, a psicanálise não promete um novo amor entre os homens e as mulheres, pelo contrário, confirma o impossível da relação entre os sexos e que o amor é o que
vem fazer objeção a esta relação que não há; o amor é uma tela posta sobre este impossível.
No entanto, Lacan deixa entrever o que chama um “amor civilizado”8 para quem, depois de ter esclarecido a relação com seu inconsciente, poderia querer saber algo mais
do outro, do que lhe acontece, do que deseja. Quer dizer, fazer do outro seu interlocutor/
interlocutora e não seu parceiro-sintoma. É um sonho? É para sonha-lo ou para vivê-lo?
Deixamos a questão aberta. Porém, algo foge sempre. É a boa noticia…
NOTAS:
1 Lacan J. El Seminario, Libro XX, Aun, Paidós, Buenos Aires, 1975, p. 89.
2 Simone de Beauvoir, El segundo sexo, Ediciones Cátedra, PUV, Publicaciones Universitarias Valencia, 2017.
3 Lacan J., El Seminario, libro 1, Los escritos técnicos de Freud, Buenos Aires, Paidós, 1981, p. 315.
4 Idem, p. 316.
5 Fontanel S. L’envie, Laffont, París, 2011, p. 7.
6 Devi A., Les hommes qui me parlent, Paris, Gallimard, NRF, 2011, 216 p.
7 Lacan J., “Televisión”, Otros escritos. Buenos Aires, Paidós, 2012, p. 556.
8 Lacan J., El Seminario, libro 21, Los no incautos yerran. Lección del 12 de marzo 1974, Inédito.
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“HOMOSSEXUALIDADE FEMININA:
UMA QUESTÃO DE AMOR”1
Graciela Brodsky - EOL/AMP

Como todo momento de concluir, este é um momento de abertura, pois haverá muitas perguntas sem responder, muitas questões sem abranger e é isso que nos permitirá
seguir avançando.
Como vocês sabem, esta é uma mesa sobre a homossexualidade feminina e sua articulação com o amor.
É claro que essa questão está inscrita nas referências de Lacan, especialmente do
Lacan como leitor de Freud, leitor dos primeiros casos da obra de Freud, de Lacan reinterpretando Freud.
Meu ponto de partida é simples, os três trabalhos abordam, de uma maneira ou de
outra, a homossexualidade feminina como a tentativa de inscrever um gozo diante da impossibilidade de escrever a relação sexual. Nenhum dos três trabalhos está fora dessa problemática. Mas esse impasse não é apenas o da homossexualidade feminina, mas o de
todo ser falante. Então, o que há de particular na solução da homossexualidade feminina?
Sua solução, a solução das homossexuais que escutamos, não tem nem maior nem
menor dignidade do que outras soluções: a solução psicótica, a neurótica, a perversa, a da
homossexualidade masculina, etc.
Na verdade, toda a nossa clínica poderia ter o mesmo título: como lidar com um gozo
que ali está, que existe apesar da falta de relações sexuais?
O interessante é refletir de que forma se lida com o impasse, porque o impasse é para
todos, mas a forma como é enfrentado tem duas dimensões. Uma dimensão é a dimensão
singular, cada analisando a maneja de uma forma intransferível, própria, que dá origem
a uma casuística. Nenhum dos três trabalhos que comento apresenta casos clínicos, de
modo que essa dimensão singular de uma homossexual feminina sob transferência não
é a que vamos colocar em jogo para nossa conversação. Mas temos, isso sim, muitas reflexões sobre qual seria a solução particular. Não a solução singular, mas a solução particular
da homossexualidade feminina quanto ao impasse de não haver relação sexual.
A chave de leitura da contribuição apresentada pela EBP, Escola Brasileira de Psicanálise, seria formulada em termos do saber. Estou me referindo à preciosa distinção que
fazem entre a solução – e ao mesmo tempo o beco sem saída – de Dora e a solução – e ao
mesmo tempo, o beco sem saída – da Jovem Homossexual, quando tomam como eixo a
questão do saber.
A diferença entre as duas é que Dora quer saber, ela quer saber algo sobre o mistério
do feminino, uma questão que ela tenta resolver sem sucesso por meio da outra mulher, a
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Sra. K. Mas o fundamental não está aí, não é a Sra. K. Senão, é a cena de Dora sentada em
frente à Madonna no museu, dirigindo sua pergunta não respondida ao Outro, ao Outro
com uma letra maiúscula: o que é uma mulher? Dora quer saber. Talvez isso a deixe histérica, ela pergunta ao Outro sobre a incompreensibilidade do feminino. Ao contrário, a Jovem
Homossexual se coloca no lugar da que sabe. E não somente sabe, senão que lhe ensina
e mostra a ela ao outro, que não sabe, o que é o amor, o amor verdadeiro. “Um amor que
sabe” é, com efeito, uma das vertentes da obra da EBP. Um amor que sabe e o falso furo,
referência que escolhem depois do Seminário 23.
Esse ponto se conecta bem com o trabalho produzido pela EOL, a Escola de Orientação Lacaniana. Leio alguns parágrafos: “A homossexualidade nos ensina sobre o amor”; “A
jovem homossexual ensina, demonstra, tenta produzir marcas”. E têm uma fórmula que
me parece preciosa, “A pedagogia no campo pulsional”. Efetivamente, a Jovem Homossexual quer ensinar o que é amar sem ter, dando o que não tem. Reconhecem aqui a fórmula clássica de Lacan sobre o amor em sua articulação com a castração. O caso da Jovem
homossexual não deixa de ser um precedente do impulso lecionador, dessa aspiração a
uma pedagogia pulsional que costuma estar presente em alguns movimentos feministas
atuais que, sem saber, retomam o espírito de ‘Las Preciosas’ com a ideia de transformar a
linguagem em si para apagar toda presença da diferença entre os sexos.
Essa pedagogia pulsional que visa educar a ineducabilidade do gozo, que parte do relevo do Nome do Pai e fracassa tanto quanto aquele, diz algo sobre a solução malsucedida
de alguns casos de homossexualidade feminina que tentam mostrar que o amor é dar o
que não se tem, mas ao custo que ninguém o tenha. Assim, re-instalam um “para todos”
do lado que chamamos “feminino” das fórmulas da sexuação, que aspira universalizar –
encorajo-me a pensar assim – a foraclusão do falo.
O trabalho apresentado pela NEL, a Nova Escola Lacaniana, mostra muito bem como a solução da homossexualidade feminina falha porque, na busca do feminino, acaba fazendo existir A mulher sem a barra, numa universalização que é exatamente o contrário do “não todo”. O
“não todo” é o oposto do universal, objeta o universal. O universal presente do lado feminino é
bem diferente do universal do lado masculino das fórmulas; o “não existe ninguém que não ”
do lado feminino não é o “não todo”, é uma fórmula universal que faz existir A mulher. Quando se trata das mulheres homossexuais, isto se observa com frequência a partir de um amor
idealizado. A diferença do “sem exceção” do universal feminino , uma mulher é “não toda” em
relação ao gozo fálico, ao qual é necessário consentir para topar com o que o excede. Esse excesso, esse ecce homo que vocês mencionam, é completamente diferente como suplemento
da lógica fálica do que como foraclusão, rejeição, elisão, burla do falo.
Então, de um lado, a questão do saber, pelo outro, a idealização de A mulher como
toda. Vejo aqui os impasses da solução fracassada que vocês colocam em destaque.
Quero terminar colocando sobre a mesa uma questão que me parece central e que
me fez pensar na leitura dos três trabalhos que vocês trazem, pois se firmam em uma referência que eu não tinha presente e que me parece crucial para mim. É a referência do
Seminário 19 “... ou pior”:
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“É a mesma coisa que há muito tempo afirmei em um determinado
programa de um Congresso sobre a sexualidade feminina. Únicamente, dizia – para aqueles que sabem ler, logicamente – unicamente a homossexual, que aqui deve ser escrito em feminino, sustenta o discurso
sexual com total confiança”2.
Esse parágrafo citado pelos três trabalhos continua: “é irritante, porém [e este é o ponto crucial] que isso ampute para a homosexual o discurso psicanalítico. Pois esse discurso,
é um fato, deixa às muito queridas numa cegueira total em relação ao gozo feminino”3.
Quer dizer que essa facilidade, essa confiança com que a homossexual se conduz no
nível do discurso sexual, para Lacan tem como consequência uma cegueira em relação ao
discurso analítico. Pois bem, visto que temos homossexuais em análise, o que nossas homossexuais nos dizem sobre esse impasse radical que Lacan encontra?
“A homossexual de forma alguma está ausente do que lhe resta de
gozo. Repito, isso facilita o discurso do amor”, páginas e páginas,”mas é
claro que isso a exclui do discurso psicanalítico, que ela mal consegue
apenas balbuciar“.
Portanto, aquele discurso sobre amor e sexo que Lacan exemplifica com ‘Las Preciosas’ e que as homossexuais sustentam, as deixa, no seu entendimento, cegas a respeito do
discurso psicanalítico.
O que explica essa antinomia entre o discurso analítico e o discurso amoroso, uma
vez que o discurso analítico é o discurso amoroso por excelência, sustentado, como está,
no amor de transferência? As homossexuais das que Lacan fala deveriam ser as que estão
mais facilmente inseridas no discurso analítico, e não obstante ele diz o contrário. Para
mim é uma revelação ter encontrado, graças a vocês, esse parágrafo que eu realmente não
tinha em mente.
Retorno a um comentário de Sergio Laia em consonância com algo que também pensei tentando encontrar uma resposta às perguntas que me coloco. Sergio diz: “Parece que
a relação contemporânea de muitas homossexuais com o saber, na medida em que se
posicionam como ostentando um saber, é justamente o que lhe permite a Lacan dizer que
elas balbuciam o discurso analítico, enfim, não é o saber o lugar do agente desse discurso”. Uma resposta simples e muito objetiva. Na medida em que algumas homossexuais
se apresentam como aquelas que sabem o que é uma mulher, as que ensinam a lição sobre o que é uma mulher verdadeira, isso efetivamente representa uma dificuldade para o
discurso psicanalítico, pois o saber está mal colocado. Se um sujeito se coloca do lado de
quem sabe – não é a certeza psicótica, mas é uma certeza sobre a essência do feminino –
se situa do lado oposto do suposto saber, que é a própria definição do Inconsciente. É uma
resposta simples e ao mesmo tempo eloquente, à antinomia que Lacan apresenta.
Finalmente, uma referência de Lacan para retomar, como vocês indicam, a posição
que convém ao analista: não se identificar com o Mestre, se deixar ensinar, saber que ali
há algo que vale a pena escutar. É uma referência que encontramos em “Ideias diretivas
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para um Congresso sobre sexualidade feminina”, do ano 58, muito longe do último ensino.
Lacan diz: “Por que não sugerir aqui que o fato de que tudo o que é analisável seja sexual
não implica que tudo o que é sexual seja acessível à análise?”4.
Se estamos advertidos que existe algo que não é acessível à análise, inclusive que há
um impossível de dizer, então podemos ter uma verdadeira posição de escuta. Talvez assim pudéssemos dar um passo além de Freud, estar atentos não só ao que lhe ensinaram
“os bicos de ouro das histéricas”, mas ao que às vezes dizem, ora vociferam, essas mulheres
que intentam fazer passar algo ao campo da cultura, ao campo do Outro. É verdade que
este “vagido” pode ser interpretado, mas isso não implica que não seja escutado. Deixar-se
ser ensinado, neste caso, não equivale a uma ignorância aprendida, não é “esquecer o que
você sabe”. É a posição que convém por estar advertidos de que há algo que não pertence
ao registro do saber. Somente assim, parece-me, poderemos acolher o novo e fazê-lo servir
ao discurso psicanalítico.
Desgravação e edição: Silvina Rojas (revisada por Graciela Brodsky)
Tradução ao português: Iordan Gurgel
NOTAS:
1 Intervenção realizada na Conversação Semiplenária “A homosexualidade feminina: uma questão de amor”, no marco do
X ENAPOL. Graciela Brodsky comentou, juntamente com Glacy Gorski da EBP, os trabalhos apresentados pelas ‘duplas’
de cada uma das Escolas coordenadas por: Silvia Macri e Clara Holguín (NEL) | Milena Vicari Crastelo e Simone Souto
(EBP) | Azucena Zanón e Silvia Ons (EOL). 10/10/2021
2 Lacan, J El Seminario Libro 19, Paidós, Buenos Aires, 2012 p.17
3 Ibidem, p. 18
4 Lacan, J. Ideas directivas para un congreso sobre la sexualidad femenina, en Escritos 2, Siglo XXI, México, 2009, p. 693
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SEXUAÇÃO E IDENTIDADE
DE GÊNERO:O ANALISTA FACE
AS MUTAÇÕES DE GÊNERO

Cristiane Grillo - EBP/AMP e Jésus Santiago - EBP/AMP

Em entrevista com Eric Marty autor do livro que acaba de ser publicado – O Sexo dos
modernos: Pensamento do Neutro e teoria do gênero – J.-A. Miller afirma que o gender
torna-se a última grande mensagem ideológica do Ocidente enviada para o resto do
mundo1. A prova maior do impacto atual da mensagem do gênero é sua repercussão no
âmbito do Direito. Importa apreender o modo como essas iniciativas legislativas incorporam a contribuição dos gender studies e, especialmente, por quais caminhos estes
tratam a questão sexual. Não se pode, portanto, neglingenciar que a própria proliferação
destes estudos já são uma evidência direta de que há mutações no real do sexo. O psicanalista conectado com a subjetividade de sua época deve se perguntar não apenas
sobre as razões que levam essa porosidade do direito às teorias do gênero, mas também,
as consequências destas sobre o próprio ato analítico.
Butler e o mal da diferença sexual
Mais além do interesse pela genealogia conceitual do binário feminino/masculino,
sobressai, nas elaborações da Butler, a vontade política de um mundo no qual este seria
desfeito e no qual as normas desempenhariam o seu papel de um modo radicalmente
distinto e novo2. Que o gênero possa ser desfeito pressupõe, com efeito, que há nele um
fazer suscetível de transformações, em contraposição à estrutura, ainda que dinâmica,
da diferença sexual. Butler acredita que a política da desconstrução dos gêneros tem
como pressuposto a proscrição da diferença entre os sexos, produto das construções sociais do regime patriarcal-colonial e, portanto, circunscrita à uma realidade puramente
normativa3. Em contraposição à desconstrução da diferença sexual, o verdadeiro impasse
de suas teorias é o transexual4, na medida que ao querer desvencilhar-se do gênero com
o qual veio ao mundo, ele se apega a uma nova identidade de gênero.
Butler aprofunda e radicaliza a crítica à diferença entre os sexos ao considerá-la produto de atos performativos próprios de gestos, atitudes, posturas e normas, em uma espécie de paródia, que se repetem sem cessar, para obter legitimidade, mas também em
condições de a qualquer momento ser destruída5.
Direito, identidade de gênero e sintoma
Se as teorias do gênero tendem a fazer sucesso junto aos juristas que confeccionam
as leis que visam regular as mutações que assolam as relações entre os sexos, para o
psicanalista o gênero é um conceito inócuo e inoperante no tocante à sua prática clínica
cotidiana.
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A psicanálise opera com a formalização lógica que, no curso do Seminário 20, denomina-se sexuação, e cujo cerne é tomar a conjunção da sexualidade com a inexistência
da relação sexual. Logo, a noção de identidade de gênero está muito longe de assimilar o
elemento crucial da contribuição de Freud a esse respeito, a saber: “a sexualidade faz furo
no real”. Se a diferença sexual não é passível de ser desfeita por meio dos movimentos de
contestação da norma heterossexual é porque ela se deduz deste impossível da não-relação sexual e não da diferença entre os semblantes masculino e o feminino. Justamente, o
impossível da relação sexual se enraíza na diferença inexorável entre dois modos de gozo:
o gozo fálico e o não todo fálico.
É compreensível que o discurso jurídico tome as mudanças no sexo sob o horizonte
da visão essencialmente normativa do gênero. De modo algum isto quer dizer que a essência do direito seja tomar as normas sob os auspícios do dever. Enquanto “semblante de
saber”6, a vertente normativa do direito mostra-se intimamente articulada ao campo do
gozo. Como propõe Lacan, o direito reconhece que “nada força ninguém a gozar, senão o
superego”. Com efeito, sua função é “repartir, distribuir, retribuir, o que diz respeito o gozo7.
Para a psicanálise, ao contrário, essas mutações no sexo são sintomas, no sentido de que a
sexualidade encarna o desencontro entre os sexos. Enfim, se a diferença sexual resulta da
materialidade própria do modo como cada falasser vive o gozo pulsional, pode-se afirmar
que a contribuição inédita da concepção lacaniana da sexuação aponta para a infinitude
mesma dos modos de gozo no ser falante.
A medicina, o direito bem como os movimentos políticos identitários via de regra são
modalidades discursivas refratárias a essa infinitude dos modos de gozo e, portanto, incapazes de incluir a singularidade própria das enunciações subjetivas e as invenções sintomáticas inclassificáveis. A contribuição da clínica psicanalítica se faz a partir do fato de que
a particularidade do caso se assenta na economia do gozo que excede a homeostase do
prazer e por isso se apresenta como opaco e intraduzível por meio do simbólico. Aos seres
falantes parasitados pela linguagem e fadados ao mal entendido, exilados de uma relação
proporcional e passível de ser significantizada entre os sexos, restam as soluções singulares, complexas e por vezes, instáveis e precárias.
O analista em face das mutações do gênero
Algumas soluções singulares são observadas no caso do sujeito que chega ao serviço
de saúde do adolescente8 com uma demanda de hormonização e que, inicialmente, se nomeia como travesti. Ela havia sido abandonada pela mãe quando tinha dois anos de vida,
e expulsa de casa pelo pai aos dez anos de idade, quando este percebe sua transição para
o feminino. A adolescente então se antecipa à sua puberdade, subvertendo-a. Ela comete um ato infracional e é apreendida pela polícia, que segundo ela, desmonta seu corpo,
arrancando seus apliques, roupas e maquiagens. Mas quando está prestes a conseguir o
bloqueio da puberdade no sistema médico – procedimento autorizado para sua faixa etária – ela mesma desiste.
Ao contrário do que se espera acerca da conduta da paciente trans, Luisa demanda
uma cirurgia de fimose, alegando que a ereção é dolorosa, e também um aparelho para
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os dentes encavalados. No curso do tratamento, em seus encontros com um psicanalista,
ela inicia a escrita de um livro sobre sua vida. Luísa se opõe às correções sugeridas por uma
professora na unidade na qual ela se encontra privada de liberdade: Esse é o meu estilo!
Começa a fazer performances com uma artista que oferece ateliês nesse serviço de saúde
e anuncia que quer “ser representante da transensibilidade”. Ressalta-se a importância,
no caso, da solução forjada pela adolescente ao produzir o neologismo transensibilidade,
que conjuga “sensibilidade” com o “trans”. Capta-se nesse “ser representante” um intervalo
temporal em que recaí sobre “ser representante” em detrimento do “trans”9.
Ana Rosa é outra adolescente que se nomeia trans e é encaminhada ao serviço de
saúde do adolescente. Seu nome foi escolhido por ela a partir da conexão do nome da avó
e da delicadeza presente nas flores. Ana Rosa tem uma irmã gêmea e manifesta a convicção de terem nascido “trocadas”. Uma fala do tio assume o valor de uma marca indelével:
“ela deveria ter nascido morta”. Ana Rosa havia sido apreendida por um ato que fora considerado infracional; confinada no sistema socioeducativo tentou se matar várias vezes. A
liberdade foi uma exigência que emergiu da conversação clínica. Ana Rosa fala do desejo
de mudar oficialmente o nome e de se submeter a intervenções hormonais, às quais ela já
teve acesso de forma clandestina. Nesse momento, fala sobre o desejo de aplicar tranças
no cabelo cortado à sua revelia e de aprender a trançar e posterga as intervenções médicas. Em regime de liberdade, ela continua a tecer, à sua maneira, seu laço com o Outro.
Esvaziar as precipitações do tempo
O caráter de semblante das representações de gênero é revelado por Ana Rosa,
quando observa que sua irmã, a qual ela acredita ser uma mulher, pode ser até menos feminina do que a própria adolescente. Sendo o problema do gênero restrito aos semblantes
que advém do Outro, mesmo enquanto semblante, o gênero é inerente à condição do ser
falante, a saber: pode-se demandar ser reconhecido como um homem com útero, ou uma
mulher com pênis. É nesses termos que a psicanálise lança um novo olhar sobre a transexualidade, não como uma aberração ou monstruosidade, mas como uma contingência
que resulta da imersão do humano no campo da palavra e da linguagem.
A clínica do caso toma como ponto de partida a fala do tio, que decreta que ela não
deveria ter nascido. Essa fala fixa Ana Rosa em um certo exílio com relação ao Outro. Essa
posição de exílio, ainda que agravada pela clausura institucional, não se encerra num encarceramento subjetivo, uma vez que Ana Rosa busca fazer laço com o Outro através de
seu endereçamento às mais diversas formas de discurso (médico, do direito, etc).
A escolha do seu nome, marcado pela delicadeza, evidencia o que constitui para a
adolescente, um Outro manejável. A prática lacaniana está voltada para a ação calculada
sobre esse Outro que emerge enquanto acessível e que não a encarcera numa nominação
aprisionante. Essa mediação interrompe a série de tentativas de suicídio e permite um intervalo, suspendo a urgência das intervenções médicas sobre o corpo.
Como esclarece François Ansermet, o desejo de transição de um gênero à outro, pode
ser a tentativa de forjar uma nova origem: um outro corpo, nome e identidade10. Essa questão concerne aos dois casos referidos antes. Luísa, uma criança abandonada, constrói um
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corpo, um nome, uma identidade, um estilo e uma nomeação, como “representante da
transensibilidade”. Ana Rosa escapa do destino de ter nascido morta, tecendo e trançando
um corpo, um nome que entrelaça o nome da avó e o de uma flor, indicando que a delicadeza pode possibilitar sua presença no laço social. Um encontro com um psicanalista torna
possível um tempo de compreender, tempo no qual a própria adolescência talvez possa
se constituir como sintoma frente à invasão da puberdade e no qual a clínica das soluções
singulares terá lugar na existência desses sujeitos.
NOTAS:
1
MARTY, E. ; MILLER, J.-A. Entretien sur “Le sexe des modernes”. Lacan Quotidien, n. 927, mar. 2021. Disponível em: <https://
lacanquotidien.fr/blog/2021/03/lacan-quotidien-n-927/>. Acesso em: 20 abr. 2021.
2
BUTLER, J. Défaire le genre. Éditions Amosterdam: Paris, 2006, p. 252.
3
PRECIADO, P. Je suis un monstre qui vous parle. Grasset, Paris, 2020, p. 95. Se a diferença sexual se apresenta como fator
puramente normativo, evidentemente que a ação do psicanalista diante de um sintoma que toca o problema da diferença sexual, será vista como “patologisante”.
4
MARTY, E. et MILLER, J.-A. Entretien sur «Le sexe des modernes», Lacan Quotidien, nº 927, lundi 29 mars 2021. https://
lacanquotidien.fr/blog/2021/03/lacan-quotidien-n-927/
5
BUTLER, J.. Problemas de gênero. Feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.
6
LACAN, J. Introdução à edição alemã de um primeiro volume dos Escritos, Jorge Zahar, 2003, p. 551.
7
LACAN, J. O seminário, livro 20: mais ainda, Jorge Zahar, 1982, p. 11.
8
Trata-se do Programa de Extensão Janela da Escuta da Universidade Federal de Minas Gerais.
9
CUNHA, C.F. O transexual como norma: desafiando os discursos. Mais além do gênero: o corpo adolescente e seus sintomas. Belo Horizonte: Scriptum, 2017.
10
ANSERMET, F. Resenha sobre a intervenção de François Ansermet por Eugenia Varela. Disponível em https://radiolacan.
com/pt/topic/1164/3.
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O QUE FINALMENTE HÁ DA PESSOA
QUE SE FOI… ENQUANTO CADA
UM SE ANALISOU1

Raquel Cors Ulloa2 - NEL/AMP

“É do ventre fecundo de S(Ⱥ) que emana esse discurso, isto é, do ponto
irredutível, de un ‘eu não quero saber nada disso’”3
Com que se consente ao final de uma análise? A que se diz sim? O que se assume finalmente e como cada um se arranja com isso? São preguntas que podem surgir ao final
de uma análise, ou nos momentos de passe. Talvez a diferença entre esses momentos de
passe e um final conclusivo radicaria em um decidido: “sim”, que não é o mesmo que um
“sim, mas…”, como costuma estar em jogo na resistência neurótica.
Um real final de análise
Um final de análise, levado pelo real e não em direção a ele, é chave para nós porque
problematiza várias questões éticas e políticas, que tem consequências na relação com o
partenaire Escola, e para além de nós mesmos... ou seja, para além dos nossos cômodos
mundos fantasmáticos.
Freud – em Análise terminável e interminável (1937) –, assinalou que é preciso escolher:
fazer uma análise eterna e interminável… ou terminar. Esta dimensão de separação, de liquidação da transferência, esse desser que marca Lacan –na Proposição de 67 e na Direção
do tratamento –, dimensão para a qual não-há preparação antecipada nem meta futura
que garanta o final, e que somente é possível, para cada um, na surpresa do seu momento
conclusivo singular.
Saltar, Soltar, Sair // SsS
Constatei isso em carne e osso –graças a um “Alegre-pesadelo” –, ao Saltar o muro da
não relação sexual, ao Soltar o amor que fui para mim-mesma nos braços do grande Outro
e da pulsão, ao Sair uma data que não-há (não existe).
Reler après-coup o percurso do sujeito que durante 24 anos de análise aferrou-se ao
SsS, sustentada até então pelo Simbólico e pelo Imaginário, já sem o peso que a contingência do S1 e o sintoma que havia comemorado a permanência de uma maneira necessária de gozar, foi reler –como Lacan assinala na aula de 10 de janeiro de 1978 do Seminário
O momento de concluir– esse final que recomeça “duas vezes o giro em círculo”4. Ou seja,
se bem fui embora pelo Um com qual me fiz prisioneira, quando voltei a passar por ali –em
um mês que carecia da data do meu nascimento–, esse um S1 do pathos já não estava… o
que sim, estava, era o5 Um do desser que é um renascer vital! Quando se liquida a transferência, não há volta atrás, há o Um, já sem dois.
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Esse des-ser do final, desapegado na transferência, é para cada caso uma experiência singular, a devir… em um futuro que, enquanto tal é incerto. Ninguém sabe o que virá.
Cada final é uma consequência lógica, não cronológica.
O final da análise não tem por que ser um sacrifício, um mérito, um épico, muito menos uma exigência para o analisante, tampouco é uma questão de resignação, cansaço, ou
o fato de deixar de ir ao analista. O final da análise não é um assunto pessoal, é um assunto
de Escola, ou seja, da nova relação de um sujeito com o partenaire Escola.
A que apontamos ao falar de partenaire? De início, que não é um aspecto Universal,
talvez primeiro seria preciso ver e escutar, em cada caso, se houve ou não um primeiro consentimento ao Outro, porque se não há Outro, não há Um, e se não há O Um, não haverá
passagem lógica do après-coup ao Um. Aí estamos ao pé mesmo do muro, nessa extimidade que está ali para cada um, e que finalmente se lê nos destinos da pulsão.
Resta o agalma
O que ocorre com os saldos cínicos, as transferências negativas, com aquilo que fica
demasiado solto, com o que ainda resta consentir ao Outro que somos para nós mesmos
(si mesmos)6? –pois não a mesma coisa o “si mesmo do Um” e ser “Outro para si mesma”–,
sem dúvida, são temas que ao carecer da última palavra... Resta o agalma das investigações que, abririam…novas páginas para o que fica por fazer e por se escrever em nossa
prática, a episteme e a política da direção do tratamento de orientação lacaniana. O ensino
dos AE, sem dúvida são vitais aqui para encarnar o inédito de sua transmissão no seu singular passo ao passe.
Com efeito, na psicanálise de orientação lacaniana há um interesse especial pelas consequências dos finais de análise de mãos dadas com o passe que, sem dúvida se cristalizam em um desejo de saber sobre esta experiencia que tem algo precioso, algo escondido
em algum lugar, ou seja, algo sem dúvida valioso para os psicanalistas.
Fazer do amor um novo motor
O procedimento do passe, foi inventado por Jacques Lacan para verificar, dito de modo
melhor, para “pôr à prova” o final de uma análise levado até as últimas consequências. Assim, o único que saberemos sobre o final de análise, será aquilo que cada AE, testemunhe
do seu caso singular. O interessante é que, como falamos diferentemente: Não há testemunhos iguais, nem sequer para o mesmo AE que, após seu primeiro testemunho, começa a esmiuçar, não sem surpresas, aquilo que foi seu próprio final. Não necessariamente
como algo que ocorreu no passado, fez seu percurso e chegou a uma meta, a um fim! Mas,
algo que: a partir dessas marcas primordiais adveio em novas escrituras, já não aquelas
decifráveis. Se a experiencia analítica nos ensina algo, é que aquilo que se lê-analiticamente desse indecifrável, é a letra. Uma letra carente das referências da identificação e da amizade entre S1 e S2 Uma letra que, a partir de uma nova solidão, talvez passe a saber fazer do
amor um novo motor, o da transferência de trabalho.
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O indizível não é ilegível
Jacques-Alain Miller, na Aula de 21 de janeiro de 2009 – o capítulo se chama O passe do
parlêtre, e o encontram em seu Curso Sutilezas analíticas, p.135 – pergunta: “Então, quem
seria analista? e de um golpe diz: seria alguém para quem sua análise permitiu demonstrar a impossibilidade da histoerização (…) Se fosse necessário procurar um critério do passe assim entendido, daria o seguinte (que não permite a ninguém simular): o de desfazer
toda verossimilhança”.7 8
Esta referência, me leva a pensar no inigualável, o sem igual, o ímpar e incomparável
da escritura de um testemunho de passe que, bem-diz sobre um final de análise, mas não
somente o bem-diz, mas o demonstra. Pois bem, de que se trata essa demonstração? A
que nos referimos ao dizer que um final de análise é um “saber fazer com”. Como isso se
escreve?
Os fins de análise, esvaziados de significação fálica, carecem de êxito, não deslumbram ninguém, tampouco fascinam, nem seduzem. É algo que quando é, é! Será preciso
ver o que é o indizível – que não é o ilegível – de um final.
Isso que resta ao final da análise somente se suporta pela possibilidade de histoerizar,
ou seja, de contar uma história, com alguns aspectos da vida pessoal que, no passe, se
consente em expor, o que não é sua exibição, mas uma performance do sicut palea que
finalmente há, da pessoa que se foi, enquanto cada Um se analisou.
Tradução: Paola Salinas
NOTAS:
1 Fragmento da Conferência “Un final –del análisis– que estaría en el futuro”, na NEL-Cochabamba, 2 de Outubro de 2021.
2 Raquel Cors Ulloa, Psicanalista, Membro da NEL e da AMP. AME. AE (2018-2021) Presidente da NEL (2021-2023).
3 Miller, J.-A., Teoria d´alíngua. Matemas I, Jorge Zahar Editores, Rio de Janeiro, 1996, pg. 66-67.
4 Lacan, J., O seminário 25, O momento de concluir, aula de 10 de janeiro de 1978, inédito.
5 N. T.: No original lo Uno, o lo não é equivalente ao artigo definido masculino, ele não indica masculino ou feminino.
6 N.T.: Em espanhol cabe o ‘sí mesmos’, que a autora abordará a seguir.
7 Miller, J.-A., Perspectivas dos Escritos e Outros Escritos de Lacan. Entre desejo e gozo. Jorge Zahar Editores, Rio de Janeiro, 2011, pg. 123.
8 N.T.: No original: “Entonces: ¿Quién sería analista? y de un salto dice: Sería alguien a quien su análisis le habría permitido
demostrar la imposibilidad de la hystorización (…) Si hubiera que buscar un criterio del pase entendido de este modo, diría
aquél que no permite a nadie imitarlo”. In: Miller, J.-A., Sutilezas analíticas, p.135
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NOVOS SINTOMAS, AINDA
O MAL-ESTAR

Rogério Barros - EBP/AMP

“A psicanálise muda. Isso não é um desejo. É um fato” 1. Isso requer que não estejamos
distantes dos novos modos de subjetivação tributários do discurso do mestre do nosso
tempo. O novo mestre, união do discurso do capitalista com a ciência foraclui as coisas de
amor, nos fazendo ver, de uma só vez, o declínio da função paterna e a degradação dos
laços sociais. Enjoy x, sem restrição2 é o slogan que condensa a ideologia de uma nova
época. Passamos do tempo do mal-estar, resultante do conflito advindo da castração, para
o tempo dos impasses frente ao gozo3.
O mestre atual, ao recalcar o significante amo no lugar na verdade, modifica a relação
do sujeito barrado com o objeto a. Se antes a divisão do sujeito se evidencia a partir da impossibilidade do saber alcançar a verdade, produzindo o objeto a como resto de operação
simbólica, hoje sua divisão é causada pela oferta dos objetos sob as leis do mercado, aí
onde o objeto a se encontra no zênite social4.
Interpretar os fenômenos da civilização atual nos permite pensar um percurso que
vai da interdição, restrição pulsional da era vitoriana em que Freud formula a causalidade
sexual das psiconeuroses de defesa, à incitação do gozo pela via da profusão dos corpos
da era do pornô. Mudanças ocorridas no campo social que nos permitem ver o declínio do
Ideal e o consequente empuxo ao gozo5.
A ausência de uma referência ao Outro simbólico, sinal da inoperância do Nome-do-Pai como organizador de gozo, não é sem efeito. Para apaziguar o mal-estar hoje, evidenciamos o uso de identificações imaginárias mutáveis “que funcionam como suplências em
face do déficit simbólico”6. Tratam-se de novas nomeações que trazem à cena as dimensões imaginárias e reais do corpo. Nomes rígidos que, sem a mobilidade simbólica, permitem uma localização do gozo ao preço do enrijecimento de uma identidade do eu, e nos
fazem interrogar sobre a função do equívoco significante que permitiria a abertura para
que o inconsciente possa operar em um tratamento analítico.
Essas mudanças discursivas atuais fazem com que Lacan tenha realizado uma passagem de uma clínica descontinuísta, pautada na inscrição do Nome-do-Pai, à clínica continuísta, de conexão, borromeana, na qual o suporte não é mais a inscrição do Nome-do-Pai, mas
“a foraclusão generalizada e a relação do sujeito com seu sinthoma”7. Desloca-se a ênfase
anteriormente dada à estrutura, para nos inclinar à unidade elementar do sintoma como um
modo de gozo, cujas invenções podem ser mostradas através do recurso à topologia.
Os novos sintomas são patologias sobre as quais o sistema classificatório estruturalista
não consegue dar nome, denunciando a incapacidade da ordem simbólica de delimitá-los.
Entretanto, se o envoltório formal se modifica, o núcleo do sintoma, que é o gozo, se mantém, de modo que não existe uma nova pulsão.
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Se o sintoma freudiano, se estrutura como resposta a angústia, sinal de real, com a
desordem simbólica8 promovida pelo novo mestre mutante, passamos ao tempo da pluralização dos Nomes-do-Pai, permitindo uma localização do gozo não necessariamente
advinda da via metafórica clássica. Ao pluralizar os Nomes-do-Pai, Lacan destitui o simbólico como único registro que trata o gozo, enunciando que imaginário e real, na sua
duplicação, podem também suprir a falha do nó. Esses novos sintomas, distantes de se
apresentarem como enigmas para os sujeitos, revelam-se como respostas.
Do mesmo modo que as línguas se modificam, também os discursos se transformam
e os significantes mestres que orientam os efeitos de sentido comum surgem e declinam.
Com a evaporação do pai e sua metáfora na cultura, evidenciamos a proliferação de S1s,
nos permitindo ver não mais um mestre, mas muitos, cuja função é dar um tratamento ao
mal-estar, servindo-se do pai ou compensando-o como outros nomes que permitam uma
crença organizativa que dê consistência ao corpo9. Por efeito, os sujeitos contemporâneos,
desbussolados, lançam mão de um significante-mestre lhes dê uma identificação comunitária. Fora da filiação paterna, agrupam-se pela via da identificação ao modo de gozo,
formando bolhas de certeza que organizam o campo social onde proliferam bipolares, borderlines, anoréxicas, fibromiálgicas, além das identidades de gênero que aumentam exponencialmente, representadas no “mais” da sigla LGBTQIA.
No horizonte da queda dos semblantes, nos interessa politicamente estar atentos aos
modos como novos pais, talvez nem sempre metafóricos, nos permitem vislumbrar o nosso alcance da subjetividade da época. Frente a derrocada do pai como Ideal, organizador
do campo pulsional, que uma vez morto, instaura o regime do todo, com a sua evaporação
da cultura hoje, estamos face a maquina do não-todo10. Novos modos de mal-estar se evidenciam, não pela falta, mas pelo excesso, apontando para uma nova clínica. Se a exigência de gozo renova o mal-estar na cultura, será necessário ver a partir de quais poros, hoje,
podemos apostar na contingência do amor11, frente a derrocada do pai, sonho freudiano.
NOTAS:
1 Miller, J.-A. “O inconsciente e o corpo falante”. http://wapol.org/pt/articulos/Template.asp?intTipoPagi-

na=4&intPublicacion=13&intEdicion=9&intIdiomaPublicacion=9&intArticulo=2742&intIdiomaArticulo=9.
2 Brousse, M.H. “Em direção a uma nova clínica psicanalítica”. Latusa digital, n. 30, 2007.
3 Miller, J.-A. El Otro que no existe y sus comités de ética. Buenos Aires: Paidós, 2010.
4 Miller, J.-A. “Uma fantasia”. Opção Lacaniana, n. 42, 2005.
5 Portillo, R. “O declínio do ideal, a exigência de gozo”. Latusa digital. n. 16, 2005.
6 Tendlarz, S. E. “O inclassificável”. A variedade da prática: do tipo clínico ao caso único em psicanálise. Rio
de Janeiro: Contra Capa Livraria, 2007, p. 27.
7 Ibid., p.28.
8 Miller, J.-A. El lugar y el lazo. Buenos Aires: Paidós, 2013.
9 Brousse, M. H. “As identidades, uma política, a identificação, um processo, e a identidade, um sintoma”. Opção Lacaniana online, n. 25 e 26, 2018.
10 Santiago, J. “A máquina do não-todo e o sintomal como série sem-limite”. Correio, n. 85, São Paulo: Escola
Brasileira de Psicanálise, 2021.
11 Racki, G. “Novos poros do amor”. Correio, n. 85, São Paulo: Escola Brasileira de Psicanálise, 2021.
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DE MULHERES, DE MITOS E DE
SEMBLANTES

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

Freud cria a Psicanálise em torno do trabalho clínico com as histéricas: para elas e com
elas abre-se um novo saber e ele se pergunta, no decorrer de sua vida-obra, “o que quer a
mulher?”. Lacan propõe que se busque “uma” mulher, mulheres pensadas uma a uma – “A
mulher não existe” ele afirma.
Encontra-se na história do Ocidente, mitos que tentam falar essa coisa estranha que se
chama “mulher”; estranha para os homens, estranha para as mulheres.
Para Lacan os mitos vêm da estrutura, tentativas de dizer o que não pode ser dito; como pensar um mito que tenta dar conta d’A mulher, do que seria uma pretensa essência do feminino?
Se “a mulher é a fantasia do homem”, se os mitos que dizem do feminino foram criados
por homens, escritos por eles, estes adviriam da estrutura do masculino? Todo discurso é
semblante e, para Miller “o ser falante está condenado ao semblante” 1, mas ele observa nas
mulheres um ódio muito especial ao semblante, ao que parece, por serem mais amigas do
Real 2. Partir da posição feminina em relação aos semblantes permite entender “... de que
maneira os maneja, os adota, os faz respeitar e até os fabrica” 3. Nesse sentido, as mulheres
de algum modo se acomodam aos mitos, mas enquanto não-toda.
No mundo Ocidental, particularmente rico é o mito grego da criação dos homens e d´A
Mulher, relatado por Hesíodo, n’Os Trabalhos e os Dias 4 e na Teogonia 5.
A criação da mulher ocorre como efeito-castigo enviado por Zeus aos homens, criaturas
de Prometeu, titã que ousou desobedecê-lo. Este artefato, de cuja criação participou todos
os deuses, fruto do desejo de Zeus, é filha apenas do pai 6. Virgem como Palas Atena, sedutora como Afrodite, introduz o sexo e divide os humanos em macho e fêmea. A condição
humana, encarada como uma sucessão interminável de males instaurou-se através da mulher, que traz em si as contradições legadas a ela por cada um dos deuses. Para além destas,
Pandora 7 carrega num jarro (“Caixa de Pandora”- seu dote), os males que libertos, levam a
vida dos homens, ao limite do suportável.
A Bíblia Sagrada faz parte da formação dos ocidentais. No Velho Testamento Deus molda o homem do pó e tira dele uma costela, a partir da qual fabrica Eva. Esta se deixa seduzir
pela serpente com a promessa de que “seriam como deuses” se desobedecessem a Deus e
comessem do fruto da árvore do bem e do mal. O castigo veio enquanto expulsão do paraíso
e a mulher torna-se o vetor da queda. Criada para fazer companhia ao homem, enganada
pela serpente, Eva foi a causa da ruína de Adão.
O Anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma virgem, anunciando que ela conceberia e daria à luz o filho de Deus – ela aceita submissa, o comando divino. Com o advento do cristianis-
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mo, Deus se fez homem, mas filho de mãe virgem e concebida sem pecado original; o ideal
de virgindade e pureza toma conta da humanidade. “O mistério da Virgem – que a Igreja
católica utilizou sabiamente – serve para absolutizar a mulher como Outro, para representar
o mistério absoluto fora do falo” 8. No entanto, tal mistério, em seu limite, levaria a humanidade à extinção, o que faz surgir a outra, a prostituta, a degradada, aquela com a qual se pode
gozar. Freud explora essa divisão em suas “Contribuições à Psicologia do Amor” 9.
Esses mitos parecem incrustados, de algum modo, no imaginário humano, com a função de velar o vazio. Os antigos gregos viam a mulher dividida nela mesma, assustadora, “o
belo mau”, pleno de contradições, inocente, joguete nas mãos do pai; os judeus a viam ambiciosa, passível de ser enganada e enganar, alguém a ser vigiada; os cristãos a dividem, a
virgem imaculada faz surgir a outra – já que temos a santa, que venha a prostituta.
Num mundo pós-tudo, ideais de mulher se multiplicam e se interconectam: Pandora,
Eva, Maria, surgem em regime do Nome-do-Pai. Com o esgarçamento , a queda deste, quantos mais?
“Que o Nome do Pai seja um fato de sublimação, já indica que é um semblante e que a
civilização se sustenta por semblantes” 10.
Diante de mitos e semblantes, tentativas de enquadramento são infrutíferas; no entanto, os ideais de mulher aparecem no decorrer das civilizações desde seus primórdios. As mulheres tornam-se semblantes dos mitos, encarnando, mascarando-se? Mitos e semblantes
que cercam o feminino parecem ligar-se à estrutura mesma de “A” mulher que não existe,
velando esse lugar vazio.
No Seminário XX Lacan apresenta as tábuas da sexuação 11 e descreve as fórmulas proposicionais que figuram as inscrições possíveis ao ser falante, teorizando sobre a não-relação
sexual. A função do lado esquerdo: “para todo X PHI X” indica que é pela função fálica que o
homem como um todo toma inscrição. Esta função se limita pela existência de um x que não
passa pela castração – é a função do pai primevo – o que dá um contorno, uma direção ao ser
falante que se inscreve no lado esquerdo das tábuas.
No lado direito, lado feminino, pode inscrever-se qualquer que seja ser falante, tenha ele
ou não atributos de “masculinidade”. Assim, uma mulher tanto pode inscrever-se do lado
masculino, quanto do lado feminino, assim como também um homem, mas ao se colocar
no lado feminino será não-todo. Este lugar não admite universalidade, mas abre a opção de
se colocar ou sair da posição de “para todo X PHI X” 12.
Ao se inscrever no lado masculino tem-se uma possível identificação, contorno, direção,
o que não acontece a alguém que se coloca do lado feminino – sobra apenas a via da criação
ao encarar a falta que se escancara e possibilita criar a partir desse lugar vazio.
Diante da elaboração lacaniana sobre a não-relação sexual, pode-se pensar o porquê de
os mitos, os ideais sobre o feminino se multiplicarem: preenchem um vazio de identificação,
o vazio d´A mulher que não existe, vazio que angustia homens e mulheres.
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Ao que parece, sujeitos trans podem ser colocados do lado direito das tábuas da sexuação, lugar de criação, inventando, fabricando semblantes.
NOTAS:
1 Miller, Jacques-Alain. De la naturaliza de los semblantes. Paidós, Buenos Aires, 2018, p.10.
2 Miller, Idem, Ibidem, p. 125.
3 _________________, p. 138.
4 Hesíodo. Os Trabalhos e os Dias (Sec. VII A. C. - edição bilíngue). Iluminas, São Paulo, 1991.
5 _______. Teogonia, (Sec. VII A. C. - edição bilíngue). Iluminas, São Paulo, 1991.
6 Como Palas Atena e Afrodite.
7 Pandora “porque todos os que têm olímpia morada/ deram-lhe um dom, um mal aos homens que comem pão ...”
Hesíodo.
8 Miller, Idem, Ibidem, p 135.
9 Freud, S., Contribuições à Psicologia do amor (1910), ESB, volume XI. Rio de Janeiro, Imago: 1969.
10 Miller, Idem, p.135.
11 Lacan, J. O Seminário: Livro 20: Mais Ainda (1975). Jorge Zahar Ed., Rio de Janeiro:, 1985, página 107.
12 Lacan, Idem, Ibidem, p. 107.
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O SUJEITO TRANS E A PSICANÁLISE:
UMA PARCERIA POSSÍVEL

Eliane Costa Dias - EBP/AMP

Recentemente, ao propor 2021 como “ano trans”, Miller1 convocou o Campo Freudiano
a se posicionar diante dos discursos de nossa época. Dar conta dessa tarefa exige diferenciar o fenômeno trans, produto e efeito dos discursos de uma época, e o sujeito trans, ser
falante que sofre por não se acomodar ao corpo e à identidade que lhe foram designados
em seu nascimento.
Na subjetividade de nossa época, a chamada “explosão do gênero” pode ser pensada
como uma das versões da crise do real no século XXI, efeito do declínio do NP. A ascensão
do objeto a ao zênite social, prevista por Lacan em 19702, segue tendo enormes consequências sobre as subjetividades e os laços sociais.
A poderosa aliança entre o discurso capitalista e as tecnociências modificou o parceiro-mundo da psicanálise. O novo parceiro-mundo é globalizado e tecnológico e, como nos
diz Miller3, já não rechaça a psicanálise, talvez a incorpore, num discurso que reconhece o
desejo, mas o converte em demanda que gera oferta e mercado; um discurso que faz do
gozo um direito e subverte perversamente o uso da palavra que a psicanálise introduz,
mercantilizando a escuta.
Qual é a possibilidade de subversão da psicanálise num tempo em que prevalece um
utilitarismo do gozo que se une a um utilitarismo do saber sustentado pela ciência?
Marcus André Vieira4 sugere que o trans, hoje, pode ser pensado como paradigmático de uma posição subjetiva, produzida a partir da evolução e do lugar assumido pelos
discursos de gênero na contemporaneidade, mas, paradoxalmente, também como efeito
do discurso capitalista, em sua versão mais sofisticada e perversa, o neoliberalismo. Ao
ideal do self-made man incorpora-se o gender-made man. Uma superposição entre uma
identidade (trans), um modo de gozo e um Eu que fala, que tem direito ao gozo e, supostamente, sabe de seu desejo. Uma posição subjetiva contrária à concepção psicanalítica do
humano como sujeito dividido – dividido entre linguagem e indizível, entre sentido e sem
sentido, entre saber e contingência.
De que forma as referências deixadas por Freud e por Lacan sobre a sexuação nos ajudam a abordar essas mutações do falasser e da época?
A sexuação é queer por definição
Numa atividade do Observatório de Gênero, Biopolítica e Transexualidade, realizada
em novembro de 2020, Fabián Fajnwaks propôs que, “desde a perspectiva da sexuação, os
transexuais seriam os verdadeiros analisadores do último ensino de Lacan, uma vez que
atestam que a significação fálica não funciona mais para operar a diferença sexual”.
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No marco do Seminário 20 de Lacan5, a noção de diferença sexual dá lugar à noção de
sexuação, entendida como o processo em que cada ser falante deve tomar uma posição
em relação ao sexual, ou seja, em relação ao corpo e ao gozo indizível que o habita. Com as
fórmulas da sexuação, sob a lógica da não-relação e do não-todo, Homem/Mulher passam
a corresponder a modos de gozo: um que faz do significante fálico sua medida; outro que
ultrapassa as bordas significantes e se apresenta como excessivo, sem lei, sem sentido.
Lacan avança a partir das fórmulas da sexuação até chegar a dizer que o “ser sexuado não se autoriza senão de si mesmo (...) e de alguns outros”6. Autorizar-se de si mesmo
significa que a posição sexuada não vem do Outro. Cada falasser tem que encontrar por si
só um modo de gozo que lhe permita tomar posição em relação ao gozo e ao desejo, uma
posição sexuada. A cada um, suas bricolagens com suas peças soltas, seus pedaços de real.
Sergio Laia7 retomando a afirmação de Lacan8 de que “o homem nasce mal-entendido”, de que seu corpo é uma espécie de “aborto espontâneo” da causa de desejo que uniu
seus genitores, propõe que o transexual nos apresenta numa espécie de slow motion, esse
mal-entendido que todos nós portamos em nossos corpos. Nos não transexuais, a norma
fálica e a partição Homem/Mulher realizam tão rapidamente a conexão entre anatomia e
identidade que não lhes permite perceber o abismo que existe entre uma e outra.
Os corpos trans evidenciam, portanto, o cerne do que se ocupa a psicanálise com todo
falasser: a disjunção entre sujeito e corpo, entre significante e pulsão.
François Ansermet9 nos convida a nos deixarmos ensinar pelo trans, nos deixarmos interrogar diante do que o sujeito trans inventa, nos reinventando também. A aposta central
para o analista é abrir-se às soluções sinthomáticas de cada sujeito. “É preciso entrar na
língua particular de cada um e seguir as vias singulares, de invenção, que não deixam de
surpreender-nos, mas que protegem o sujeito de um real impossível de suportar.”
No entanto, para escutar e se deixar ensinar pela clínica com os sujeitos trans, não se
pode submeter o que é dito pelo paciente a valores ou ideais preconcebidos.
Na clínica, o analista pode ajudar o sujeito trans, em primeiro lugar, a enunciar o que
é possível da experiência que lhe toma o corpo e o ser. Ajudá-lo a subjetivar e pôr em
questão suas eleições, descobrindo com ele os aspectos desconhecidos de sua crença
nessa identidade que deseja alcançar, em substituição àquela que a anatomia lhe atribuiu. Uma clínica de bricolagens, não sem riscos – de passagens ao ato, de cirurgias malsucedidas, de decepções devastadoras.
NOTAS:
1 Miller, J-A. Docile au trans. Lacan Quotidien n° 928, 22/04/2021.
2 Lacan, J. Radiofonia. Outros Escritos. Rio de Janeiro: Zahar, 2003, p. 411.
3 Miller, J-A. El lugar y o lazo [2000-2001]. Buenos Aires: Paidós, 2013.
4 Vieira, M. A. El analista y las nuevas sexualidades. Conferência proferida em atividade online realizada pela NEL-Cali
em 23/06/2021.
5 Lacan, J. Seminário 20: mais, ainda [1972-73]. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.
6 Lacan, J. Séminaire XXI: Les non-dupes errent [1973-74]. Lição de 09 de abril de 1974. Texto inédito.
7 Laia, S. Identidad, diversidad y diferencia de los sexos. In: Torres, M. (org.) Transformaciones: ley, diversidad y sexuación.
Buenos Aires: Grama, 2013, p. 320.
8 Lacan, J. O mal-entendido [1980]. Opção Lacaniana, n° 72, 2016, p. 11.
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9 Ansermet, F. Intervenção na Conversação Clínica do Observatório de Gênero, Biopolítica e Transexualidade da FAPOL.
Barcelona, 06 de abril de 2018 (XI Congresso Mundial da AMP).
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O INDIZÍVEL, O ILIMITADO
E O QUEER

Paola Salinas - EBP/AMP

“Essa experiência da palavra conhecida e de que se está privado (...) Em
que o caráter fortuito de nossos pensamentos, a natureza frágil de nossa identidade, a matéria involuntária de nossa memória e seu estofo exclusivamente linguístico se tocam com os dedos. (...) em que os nossos
limites e a nossa morte se confundem pela primeira vez. É o desamparo
próprio da linguagem humana. (...) diante do que é adquirido. O nome
na ponta da língua nos lembra que a linguagem não é, em nós, um ato
reflexo. Que não somos bichos que falam tal qual veem”
P. Quignard, O nome na ponta da língua1.
Palavra e coisa não se equivalem
A construção lacaniana a partir do axioma “o inconsciente é estruturado como uma
linguagem” introduz a lógica do significante na estruturação subjetiva, que, contudo, não
é suficiente para abordá-la. Lacan avança em seu ensino e nos apresenta a noção de parlêtre, do Outro como corpo, e de um universo não restrito à lógica significante. Esse “universo” recebeu diversos nomes: continente negro, feminilidade, loucura, feminino, ilimitado,
indizível.
A articulação significante permite o estabelecimento de identificações inconscientes,
cuja presença é decisiva na vida do sujeito, em suas relações íntimas e sociais. Tais identificações podem sustentar uma existência, mas não a abarcam completamente, por cernirem uma posição e satisfação articuladas à ordem simbólica, àquilo que se insere na lógica
da diferença significante. Outra dimensão do corpo relativa ao mais singular de uma satisfação fora da norma, excede essa organização.
No seminário 202 Lacan nomeia esse Outro gozo que escapa à contagem e contabilidade fálica. O avanço nos seminários seguintes em direção a uma clínica continuísta, enfatiza os arranjos possíveis de cada parlêtre frente àquilo que não se pode simbolizar.
A articulação significante apoiada na ordem do Nome do Pai passa a ser uma possibilidade entre outras. Contudo, qualquer que seja o arranjo, terá que lidar com esse gozo
Outro que não pode ser representado em uma lógica binária do 0 e do 1, da presença e
ausência.
É certo que arranjos, enodamentos, incluem de modo diferente esse além do fálico e
da linguagem. Lacan destacará um impossível de significantizar e um impossível de dizer.
Ao afirmar que “a relação sexual não existe”, introduz a radicalidade do Real na existência
humana, na sexualidade, nas identificações e no amor.

39

LacanXXI
R E V ISTA FAPO L O NL INE

O indizível, traço fundamental do feminino
A época não se restringe à diferença relativa entre dois significantes, lógica binária da linguagem que sustenta o registro simbólico. As definições de masculino e feminino são revistas,
afirmando uma posição política no contexto atual3. Na orientação lacaniana, a noção de parlêtre tomado a partir da marca de exclusão em relação à sua origem4, já coloca esse limite. Há
um indizível que não se liquida, um gozar no corpo inominável para além do par significante,
e a possibilidade da construção de uma borda possível a partir da identidade sinthomal5.
Bassols6, ao retomar o paradoxo de Aquiles e a Tartaruga, aborda a noção matemática de
que entre dois números naturais, 0 e 1, existe um infinito. Assim, um sujeito que se representa
de um significante para outro significante, entre S1 e S2, se constitui pela presença e ausência
desses significantes, lógica binária entre falo/castração, própria ao simbólico. Contudo, há um
infinito de possibilidades que não podem ser contidas em uma explicação entre 0 e 1, nesse
espaço opera um gozo que não se resolve no simbólico. Esse infinito segue a lógica do não-todo do gozo feminino, e por isso não se conta em termos binários ou mesmo de diferença
relativa. Nessa perspectiva o feminino não é definido em oposição ao masculino, mas como
Outro para si mesmo, assim como a tartaruga Breseida também é outra para si.7 Estamos no
espaço do Um sozinho, sem Outro; onde algo permanece indizível, mas possível de se abordar
pela via da satisfação.
Na psicanálise não há essência, há arranjos
Aproximar o indizível, o ilimitado e o Queer, nada mais é do que destacar a lógica do
não-todo na estruturação da subjetividade e sua presença na civilização. Se falamos em
feminização do mundo incluindo a discussão acerca do risco de cair em um ilimitado que
leve à errância sem fim ou, de modo contrário, a uma nova tirania, agora sem borda - o
ponto que importa para o momento atual, me parece ser o de consentir frente à queda
do pai, que algo do singular possa se inscrever. Uma inscrição sem abandonar totalmente
as identificações, sejam elas fluidas ou conservadoras, que permita a inclusão daquilo que
sempre fica fora da conta de qualquer grupo, nome ou palavra.
O significante queer é afeito ao gozo. Bassols nos diz que todo gozo é queer, ponto
mais radical da exclusão do parlêtre em relação ao seu corpo, conectando-o à singularidade8. Tomar o queer para além do sentido de bizarro, raro, estranho, e ligá-lo ao significante
torção – em relação à normâle –, é um modo de localizar o para além da linguagem, a nossa “não coincidência com ela”, para retomar Pascal Quignard.
Assim: “O queer se declina então outra forma, como um gozo singularíssimo, inefável,
para o qual cada um inventa, como pode, um nome, um artefato, mas cuja opacidade não
se extingue nem se reduz, e portanto não faz um Todo. Ali se origina a mola des-segregativa, que denominamos logica do não-todo”9
Política e contingência
Em 68, Lacan10 antecipava os efeitos do declínio ou evaporação do Pai que “ocasiona
modificações em como cada um pode regular e significar o corpo e o gozo” 11. Miller12 afir-
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ma que o gozo Outro é o princípio geral do regime do gozo para ambos os sexos, um real
impossível de simbolizar. A psicanálise toma a forma de gozar de cada um como incomparável, inclassificável, por isso queer, uma torção à norma. Em outras palavras, o gozo é
sempre Outro e cabe a cada um inventar a relação possível com ele e “construir sua própria
definição de gênero” 13.
O gozo “feminino ou queer”, o é às vezes, contingencialmente, mas o que isso quer
dizer? A contingência não é o oposto da necessidade, outra face da moeda, mas a possibilidade de uma inscrição que não será toda ou definitiva e, portanto, não torna o impossível
possível. A política da psicanálise se sustenta possibilitando um dizer a cada vez, singular
a cada parlêtre, para além das identificações, apostando em um ponto de ancoragem em
relação ao sinthome com a noção de identidade sinthomal.
Não creio ser possível recuar frente à discussão das identidades sexuais, que nos concerne diretamente por tratarmos do desarranjo do sujeito com seu corpo. Seguindo o ultimíssimo Lacan a singularidade sinthomática nos orienta nessa discussão, pois somente
“a consideração do gozo impede todo saber de cair na ideologia” 14, como afirma Fabián
Fajnwacks.
NOTAS:
1 Quignard, P. O nome na ponta da língua. Chão da feira, Belo Horizonte, abril de 2018, pg.55. Trad.: Yolanda

Vilela e Ruth Silviano Brandão

2 Lacan, J. Seminário 20, Mais ainda. Jorge Zahar, Rio de Janeiro, 1985
3 Ver Judith Butler, Gayle Rubin, Monique Witting, Eve Ksosfsku Sedwick, Paul B. Preciado, Fabrice Boulez, Tim Deam,
entre outros
4 Lacan, J. “El ombligo del sueño es un agujero. Respuesta a Marcel Ritter”. Freudiana, n 87, Barcelona, diciembre de 2019,
p. 97-107
5 Ventura, O. “Da identidade impossível a uma política do sintoma”. Arteira. Revista de Psicanálise, n 10. EBP-SC. & Giraldo,
M. C. Seminario de Formación Lacaniana de la NEL. Identidad Sinthomal. Disponível em: https://radiolacan.com/es/podcast/seminario-de-formacion-lacaniana-de-la-nel-cuarta-conferencia-identidad-sinthomal/3
6 Bassols, M. “El goce es queer por definición. Tres preguntas a Miquel Bassols”. In: Rodríguez-Acquarone, P. Feminismos.
Variaciones y controversias. Olivos, Grama, Buenos Aires, 2018. p.87
7 Bassols, M. Id. Ibid. p.88
8 Bassols, M. “Entrevista a Miquel Bassols, por José Manuel Ramírez”. In: Tendlarz, E. B. Género, cuerpo y psicoanálisis.
Olivos, Grama, Buenos Aires. 2020. p.63
9 González, A. “Lo queer no te quita lo racista”. In: Sotelo, I. Lo feminino en debate. El psicoanálisis conversa con los femenismos. Grama, Buenos Aires, 2020. p.77
10 Lacan, J. “Nota sobre o pai”. Opção Lacaniana, n 71. Ed. Eolia, São Paulo, Nov, 2015
11 Gutiérrez, G. “Elección de goce y construcción del género”. In: Sotelo, Id. Ibid. p.80
12 Miller, J-A. O ser e o um. Aula de 9/3/11, inédito
13 Brousse, M.H. “Lo que el psicoanálisis sabe de las mujeres como gender”. In: Brousse. MH Lo femenino. Tres haches,
Buenos Aires, 2020, p.45
14 Fajnwaks, F. “Jacques Lacan, precursor das teorias queer”. In: Psicanálise e Psicopatologia lacanianas. CRV, Curitiba,
2020, p.30
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A APORIA DO ATO EM SUPERVISÃO

Luis Francisco Camargo - EBP/AMP

[...] todo ato é apenas uma figura mais ou menos completa do ato psicanalítico, não há quem domine este último1.
A supervisão é um lugar privilegiado na formação do psicanalista e podemos abordá-la por diferentes vertentes: a casuística, o método, o diagnóstico, a direção do tratamento,
a escrita, a construção do caso clínico, o ensino etc. Ultimamente tenho me interessado na
experiência, tanto como supervisor como supervisionando, pela aporia do ato analítico2,
precisamente sobre o lugar do ato no paradoxo da relação entre o saber e a verdade.
No texto A autonomia da supervisão, apresentado durante um debate coordenado
por Miller sobre a supervisão, Cottet destacou que enquanto a análise pessoal faz emergir
o desejo do analista, a supervisão contribui para o seu amadurecimento. Cottet parafraseia
Kant3: “um desejo sem formação é cego, uma formação sem desejo é vazia”4. Apesar da
questão sobre o desejo do analista estar colocada tanto para a análise pessoal como para
a supervisão, o título do artigo é a apresentação de uma proposta: por uma autonomia da
supervisão em relação a análise pessoal do supervisionado. Em seu comentário, Miller sublinhou que “Cottet trouxe alguma coisa de profundamente original, desligada de nossos
clichês [...]. É uma lição de liberdade”5. Sua fórmula está dada no título, a supervisão não
é a continuação da análise por outros meios. Não se trata de encontrar os obstáculos da
análise do supervisionando na supervisão dos seus casos. A questão convoca a relação do
analista com o saber, e não se trata nem do saber do supervisor e nem do supervisionando,
porém que há coisas a saber: “há saber a elaborar sobre o caso”6. A supervisão é um trabalho a dois, um trabalho em torno do vazio de saber. Nesse sentido, a paráfrase kantiana7
utilizada por Cottet só corrobora a tese apresentada: a supervisão convoca o lugar do saber
em torno do vazio, sem obturar o furo revelado pelo ato analítico.
No seu comentário, Miller aponta duas vertentes na supervisão. A primeira em que o
supervisor é mais diretivo. O supervisor não glosa o S(Ⱥ), o furo, e não se empenha em desconsistir o saber. Ele assume uma direção, do saber ao furo. A segunda em que o supervisor
insiste sobre a desconsistência, glosa S(Ⱥ), mas também não deixa de assumir uma direção,
do furo ao saber. Na primeira, a via do saber recai sobre a pregnância do furo, na segunda, a
via do furo revela a pregnância do saber. Tanto numa como noutra a relação entre saber e
real está em questão. Nas duas vertentes encontramos um paradoxo entre o saber e a verdade, e no seu âmago a aporia do ato analítico. Laurent aborda esse tema no texto Sobre o
bom uso da supervisão: “para ser contemporânea, a supervisão deve ter integrado a aporia
do ato analítico”8 e, nesse ponto, talvez seria mais apropriado utilizar o termo “controle” do
que “supervisão”, pois se trata de “controlar um sujeito cujo ato o ultrapassa”9.
Um ponto importante destacado por Lacan é a relação do desejo da analista com o ato
analítico. O desejo do analista está articulado a partir do sem saída: “é aí que uma supervisão talvez não parecesse não ser demais. [...] Isso é diferente de supervisionar um “caso”: um
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sujeito (assinalo) ultrapassado por seu ato, o que não é nada, mas que, quando ultrapassa
o seu ato, cria a incapacidade que vemos cobrir de flores o canteiro dos psicanalistas [...]. A
que tem de responder o desejo do psicanalista? A uma necessidade que só podemos teorizar como tendo que produzir o desejo do sujeito como desejo do Outro, ou seja, fazer-se
causa desse desejo [...]. A correção do desejo do psicanalista, pelo que se diz, fica em aberto,
para uma retomada do bastão do psicanalisante” 10. A tese de Cottet, na qual a supervisão
é um lugar de amadurecimento do desejo do analista vai ao encontro dessa ideia de Lacan. Trata-se de uma retificação desse desejo. Por isso, na aporia do ato analítico encontramos uma articulação insolúvel entre análise pessoal e controle. Na supervisão se trata
de privilegiar mais a resistência epistemológica do que a resistência subjetiva do analista.
Geralmente os analistas colocam em evidência o seu embaraço na decisão diagnóstica, na
ineficácia terapêutica e na impotência do ato. É na impotência do ato que reside a questão
sobre o que decorre da sua formação e o que decorre da sua análise: “a articulação dos dois
nem sempre é resolúvel” 11. É por isso que Cottet propõe uma autonomia da supervisão.
Lacan reconhece a função do controle: “controlar um sujeito cujo ato o ultrapassa” 12.
Faço das minhas palavras as de Laurent13, o ato é o nosso trabalho e a questão que se trata
é sobre o sujeito que acredita ser possível uma maestria sobre o ato, que se considera esperto o suficiente frente ao ato recobrindo-o com o seu narcisismo: “ao invés de apreender
a dimensão do desejo em jogo, quer reduzir isso a um saber, até mesmo a um saber-fazer,
o qual ele deteria” 14.
O bom uso da supervisão é aquele que respeita a aporia do ato analítico e a situa de
uma maneira bem-dita, preservando para além do saber, o lugar do desejo do analista.
NOTAS:
1 Lacan, J. Discurso na Escola Freudiana de Paris. In. Outros Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2003, p. 269.
2 Aporia é um termo da filosofia usado no sentido da dúvida racional decorrente de uma impossibilidade objetiva, de
uma impossibilidade de raciocínio. Do grego άπορία também representa uma situação insolúvel, sem saída, um caminho
inexpugnável. Cf. ABBGNANO, N. Dicionário de filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
3 “[...] pensamentos sem conteúdos são vazios; intuições sem conceitos são cegas” Cf. KANT, I. Introdução de uma Lógica
Transcendental. In. Crítica da razão pura. Lisboa: Serviço de Educação e Bolsas/Fundação Calouste Gulbenkein, 2001.
4 COTTET, S. Autonomia da supervisão. Opção Lacaniana, nº 35. São Paulo: Edições Eólia, jan. 2003, p. 47.
5 MILLER, J.-A. O debate. Opção Lacaniana, nº 35. São Paulo: Edições Eólia, jan. 2003, p. 64.
6 Ibid. p. 65
7 Cf. CAIMI, M. Pensamentos sem conteúdos são vazios. Analytica. Revista de filosofia. v. 6, nº 1, 2001-2002, p. 177-194.
8 Laurent, É. Sobre o bom uso da supervisão. Correio, v.1, nº 73. São Paulo: EBP, 2013, p. 25.
9 Ibid.
10 Lacan, 2003, p. 271-272.
11 Cottet, 2003, p. 47.
12 Op.cit.
13 Laurent, 2013, p. 25.
14 Ibid.
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ESCREVER-SE: CORPO, PSICANÁLISE
E A FUNÇÃO DE UM ENCONTRO

Gustavo Cetlin - Participante Seção MG/EBP

O documentário brasileiro “Laerte-se” relata a transição do famoso cartunista brasileiro de homem cis para mulher trans aos 60 anos de idade desencadeada, sobretudo, após a
perda de um filho. Entrevistada pela jornalista Eliane Brum, Laerte – que manteve o nome
próprio masculino depois de descobrir que nomeava também uma figura histórica feminina – diz de uma experiência que precisava acontecer no corpo para escrever algo na vida.
Junto com sua transformação real, um dos principais personagens que desenha também
se transveste e se torna mulher. Corpo e desenho ganham forma simultaneamente.
O filme inicia com a negociação para o a feitura do filme com trocas de mensagens
entre a jornalista e Laerte, que tenta adiar mais uma vez o projeto por ansiedade e reticência quanto a ser entrevistada, mas recebe como resposta uma interpelação: “acho que é
importante manter o encontro e acho importante que ele não se torne pesado para nós.
Às vezes são só desacontecimentos, rotinas, delicadezas... e também algum desconforto...”.
Laerte não contesta: “é meio que nem terapia, ou análise. Vamos fazer aqui em casa mesmo. E ver no que dá”. A jornalista, assim, não privilegia o dizer que faz sentido, não lhe faz
cobranças de respostas valorosas para seu projeto. Antes, insiste no encontro e que este
não seja pesado para nenhuma delas. Talvez, para a sessão analítica possamos dizer que
a sessão não seja tão pensada, mas escrita. Um caso talvez ajude a ilustrar a função dessa
presença e seus desdobramentos, especialmente quando o que está em questão é a escritura de um corpo.
C., 24 anos, chega ao consultório encaminhada pelo psiquiatra que a acompanha desde seu surto no final da adolescência após ter assumido aos pais sua homossexualidade.
Durante a crise imaginava que era pedófila, que nutria desejos por meninas pequenas e,
por isso, não deveria viver. A medicação fez cessar o conteúdo do pensamento, embora este
se mantivesse na sua forma impositiva. Quando chega ao consultório reclama, sobretudo,
de sua dificuldade de socialização, sempre marcada por tentativas frustradas de interpretar os códigos de pertencimento e se adaptar a eles. “Não consigo falar e colocar minhas
opiniões. Sentia que desaparecia, que ninguém ia concordar comigo”. O esforço no social a
esgotava e reafirmava sua inconsistência subjetiva no campo do Outro.
Gostava de meninas que chamava padrão, “patyzinhas”. Movia-se no campo social por
estereótipos – imagens que pudesse servir de molde, o que rapidamente confirmava sua
inadequação. Ademais, cursava a terceira universidade, perturbada pela incerteza de qual
decisão: buscava uma resposta. O tratamento anterior, no afã terapêutico, a estimulava a
se socializar e, assim, jogava-a na trama social que exatamente a frustrava e desafiava.
Suas primeiras sessões foram marcadas por esse senso de urgência de pertencimento
e incertezas profissionais, mas pequenos traços de singularidade chamavam atenção: de-
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senhava frequentemente, copiando outra imagem e muitas vezes isso a acalmava, ainda
que com limites. “Tem hora que desenhar me consome muito”. Não suporta desenhar com
defeitos, gasta horas e dias na mesma imagem, tentando fazê-la sem falhas. O analista provoca que suporte alguma incompletude.
Começa a dizer mais de seu fazer cotidiano, o tratamento continuamente esvaziando
a dimensão de uma resposta contundente diante dos imperativos. Eventualmente, começam a surgir relatos na sua história de ligação com o masculino, como na infância pedia a
mãe para lhe comprar apenas roupas do setor de meninos. A mãe não consente. Aponto
que há ali um interesse próprio, anterior a esses deveres. Na sessão seguinte vem de cabelo
cortado, curto. Um fazer com o corpo que começa a escrever uma forma de se apresentar
ao outro pela via do que não era esperado. Ao invés de dizer das meninas que gostaria
de conhecer, fala da imagem que quer construir de si: lê livros feministas, problematiza o
lugar da mulher na relação com os homens, faz desenhos abstratos, “da própria cabeça”;
começa a aparecer um fazer que prescinde do pensar.
Recentemente, inaugura o questionamento da transexualidade e anuncia: quero ser
um cara. Digo apenas que não seja um cara qualquer. Veste as roupas que a mãe lhe negara e se aventura na mudança de nome. Chamar-se no masculino instaura uma regulação
inexistente antes no campo do afeto e da experiência de si. “Sou mais eu”.
Laerte, no filme, diz de uma experiência inaugural, um júbilo, quando na sua transição
tira todos os pelos da perna e, ao se deparar com a pele lisa, surpreende-se: inicia ali a construção de si. Assim como no corte de cabelo de C., a retirada de algo escreve um contorno
do corpo.
Na última lição de seu seminário sobre o Sinthoma, Lacan anuncia: “Uma escrita é,
portanto, um fazer que dá suporte ao pensamento” 1. É uma lição dedicada à escrita do
ego em Joyce. Não é uma escrita que visa à comunicação; antes a obra de Joyce opera na
colocação em jogo do enigma e não do sentido: é antes um fazer com a língua que operar com a linguagem. A privilegiar o enigma, Lacan privilegia a enunciação, visto que “a
enunciação é o enigma elevado à potência de escrita”2. É nessa direção que Miller (2012)3
esclarece que é preciso operar com o equívoco em oposição ao unívoco do sentido que é
compartilhado.
O analista sustenta, nesse processo, uma operação que trabalha o enigma não entendido como “o que isso quer dizer?”, mas sim “como isso pode ser dito”. Laerte e C. reivindicam a possibilidade de se dar um nome ao corpo para além do universal do que significa
ser homem ou mulher. A operação analítica promove uma nomeação do gozo, produzindo
o S1 sozinho. Contudo, este só pode ganhar a potência de escritura na medida em que é
promovido à uma enunciação a ser captada pelo discurso analítico, captação feita pela
presença do analista em sua função de letra.
NOTAS:
1LACAN, L. O seminário, livro 23, o sinthoma (1975-1976), Jorge Zahar Ed., Rio de Janeiro, p. 140.
2Idem, p. 150.
3 MILLER, J. A., “O escrito na fala”. Disponível em: http://www.opcaolacaniana.com.br/pdf/numero_8/O_escrito_na_fala.pdf.
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PARA A PSICANÁLISE... O PONTO
DE IMPOSSÍVEL

Rafaela Vieira de Oliveira - Participante Seção Leste-Oeste/EBP

A partir do campo social, encontramos como “novas modalidade de amor”, modelos
diversos de relacionamentos íntimos: entre pessoas hétero e homoafetivas, trans e cisgêneras, que, por sua vez, constituem relações abertas, monogâmicas ou poliamorosas. Já
para as “novas configurações familiares” é a figura da prole que marcará a diferença entre
aquilo que no campo do direito se nomeia como conjugalidade e parentalidade. Por um
lado, tem-se relações jurídicas, sociais e afetivas entre dois ou mais indivíduos, formando
casais, trisais; por outro, tem-se pais e/ou mães e filhos.
Dizer do novo nas configurações familiares evoca os modelos de família da contemporaneidade, que ganham sua legitimidade a partir das ficções jurídicas. Para além do modelo heteronormativo tradicional da família composta por um pai, uma mãe e sua prole,
ganham hoje legitimidade as famílias homoafetivas, monoparentais e as famílias afetivas.
Se no campo social os modelos são plurais, no campo da psicanálise questiona-se sobre o real de cada laço, seu ponto de impossível. Nessa perspectiva, alguns conceitos são
operadores. Se falamos em “modalidades de amor”, conceitos como desejo, gozo e parceria sinthomática são alguns dos conceitos norteadores pelos quais se pode interrogar o
que faz laço entre os falassares. A partir do caso a caso, da singularidade da clínica e dos
casos abordados pela cultura, pode-se buscar pelo novo que há aí.
Para “as novas configurações familiares”, mais do que o desenho ou formato que essa família assumirá diante o Outro social, importa à psicanálise, o que se transmite para a criança.
Como destaca Daniel Roy1, na orla do século XXI, não se trata tanto mais de uma transmissão
relativa ao campo da lei, mas sim, da transmissão de um “mal-entendido”, um ponto de impossível. Um dos efeitos da pluralização do Nome-do-pai. Os vínculos familiares
“[...] já não seguem a lógica do significante do Nome-do-Pai para tratar
a inexistência da relação sexual. São então os modos de gozo predominantes dos pais que reordenam as famílias. [...]A ausência de um significante que valha como S1 implica numa prevalência do gozo sinthomático de cada um e não mais das identificações que diziam o que fazer.
Essa diferença significante que permitia ordenar os mundos, torna-se
agora uma equivalência, ou seja, há um valor comum, que os faz intercambiáveis com outros segundo as condições de gozo.”2
O termo “equivalência”, aqui, tem seu valor destacado por localizar algo da subjetividade da época, que se infiltra nas “novas lógicas” familiares. Tal fato pode ser observado
a propósito da mudança do significante da paternidade para o da parentalidade, no qual
recebe destaque a paridade. “A regulação simbólica no seio da família se apaga” 3. O casal
parental torna-se um casal fraterno. 4
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Essa afirmação tem aqui o seu peso, pois incide sobre o que seria as funções do pai e
as da mãe. É o que aponta Marie Helene Brousse5 ao dizer que há uma condensação entre
essas duas funções, em que o cuidado prevalece sobre a autoridade e o nome. O primeiro,
antes legado à mãe, e o segundo ao pai. Assim, a parentalidade passa a ser um conceito fundamental para compreendermos as novas configurações familiares, uma vez que
transcende os modelos e afeta as funções dos pais. Nesse contexto, a fala da criança ganha
um valor outro, sendo supervalorizada. Essa supervalorização podendo ser colocada tanto como orientadora dos fazeres dos pais, atrapalhados pelas demandas dos filhos e suas
próprias, quanto podendo também assumir uma faceta de algo do insuportável para esses
pais.
Essa mudança da paternidade para parentalidade, que condiciona as relações para
uma divisão mais igualitária entre os pais, reflete o próprio movimento do social, conforme
aponta Barreto6: “É importante considerar as características do laço social na atualidade.
A primazia da verticalização cedeu lugar à primazia da horizontalização. O longo prazo
cedeu lugar a prazos pontuais; o modelo é a conexão e desconexão, tal como se passa na
internet”7. Ou seja, há um deslocamento da autoridade para a paridade.
À guisa de conclusão, pode-se considerar que, apesar dos diferentes formatos de família que se tem hoje em dia, o que mais irá importar para a psicanálise é a lógica que perpassa essas relações que condicionam a transmissão de um certo saber dos pais para os filhos.
Como mencionado, destaca-se a) o conceito de parentalidade que enseja uma relação
mais igualitária entre os pais, o que os aproxima de uma relação mais fraterna; b) o lugar e
o peso que a fala da criança passa a assumir dentro da família. Se antes, a criança devia se
calar em prol da verdade dos pais, hoje, são os pais que se veem às voltas com os dizeres
de seus filhos. O que não quer dizer, necessariamente, que os pais escutem mais os filhos,
mas, antes, que se atrapalham ou se afetam mais, por aquilo que os filhos têm a falar.
NOTAS:
1Roy, D., Parents exaspérés – enfants terribles. Texte d’orientation, 6ª Journée de l’Institut Psychanalytique de l’Enfant,
prononcé 13 de mars 2021. [tradução para o português para uso interno - EBP]
2 Nitzcaner, D. (Orgs.), Novas configurações familiares: do pai às parentalidades, 2017, Buenos Aires, Conversações do VIII
ENAPOL, disponível em: http://www.asuntosdefamilia.com.ar/pt/Conversaciones/05/Debora-Nitzcaner.pdf
3 Smith, F. G. (orgs.), Novas configurações familiares: do pai às parentalidades, 2017, Buenos Aires, Conversações do VIII
ENAPOL, disponível em: http://www.asuntosdefamilia.com.ar/pt/Conversaciones/05/Fernado-Gomez-Smith.pdf
4 Ibid., s/p
5 Brousse, M. H., Modos de gozar em feminino, Gramma Edições, Olivos,2021, Olivos, p.27
6 Barreto, F. P., “Semblante e laço social”, Revista Curinga: Sintoma e Laço Social, N°28, Escola Brasileira de Psicanálise –
Seção Minas, Belo horizonte, 2009, pp.31-35
7 Ibid., p.33
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ESCREVER O INDIZÍVEL:
UM ESFORÇO DE POESIA?

Pauleska Asevedo Nobrega - Participante Seção Nordeste/EBP

No testemunho da religiosa Marie de la Trinité, paciente de Lacan, De la angustia a la
paz , a exigência da Deidade paterna no circuito do amor foi passaporte para sitiar o gozo
do corpo próprio como Outro, um duplo. A escrita, um lugar para a enunciação à serviço
de uma solução lógica singular do não-todo, mais próxima da transferência com o seu
analista, uma vez que a princípio, era a ele que endereçava o que escrevia. Trata-se de uma
escrita produto do discurso analítico.
1

Datada de 1950, nela, relatou roçar com a loucura quando se submeteu à internação
psiquiátrica. A partir desse evento traumático, historiciza os percalços que a realização do
seu desejo de sacerdócio trouxe para si, remontando as raízes dos sintomas de agressividade; culpa; as obsessões sobre os alimentos; o vazio mortal; a vergonha e a angústia da
desaprovação. A disjunção entre a consciência moral e a consciência espiritual remetiam
a sua primeira infância, ao bullying que sofria das irmãs e a sua reação colérica, seguida de
pedidos de perdão. A sua sinceridade era questionada justamente porque essa situação
voltava a se repetir. Diante dos seus quadros de irritabilidade, a mãe costumava deixá-la
por três dias na cama até que recuperasse a sua tranquilidade. Sob influências clericais e
religiosas, tornara-se incapaz de ter um juízo justo. Esse viés da falsidade era um signo de
morte e castigo. No entanto, Deus, aparece como o que a retém diante dessas injerências,
jamais questionado por Lacan, como o fizeram outros médicos.
Em 1929, Marie de la Trinité havia experimentado a sua primeira «Graça». Nesse contexto, havia negado à madre Saint Jean a ida a um retiro. Só se interessava pela vida contemplativa e enclausurada, mas sob os seus votos de obediência, fora mesmo assim. Esse
foi um momento de perda, inclusive de Deus. Na capela, estendida ao solo com braços em
cruz, testemunha: «Fui como submergida em Deus – e me pareceu que Ele me absorvia
em sua Deidade, e que, embora seguia sendo eu, não operava por mim mesma, senão
através Dele [...] conheci a Deidade de Deus – conheci seu Ser [...]»2.
Marie de la Trinité não era mais a mesma, houve uma operação de descontinuidade.
A pergunta que ela sustentava, «[...] como podes unir-te à alma?», acede a uma resposta:
«Conheci o Pai e conheci o Verbo, e fui como tomada e arrebatada pelo Amor»3. O amor-veículo para o vivo do corpo, que alça a liberdade devida quando subverte a ordem, a faz sair
do impasse de ir ao retiro por obediência, mas sem desejá-lo.
Os místicos acreditam que deve haver um gozo mais além do falo e o experimentam,
expondo o furo no saber4. Ensinam sobre a barra, pois não há Outro que não seja barrado,
sem exceções. Marie de la Trinité não alcança A mulher, mas, Um Deus (de amor) que a habitava. Não ignorar o efeito erosivo da linguagem quanto ao que ela faz existir é considerar,
portanto, na relação com o amor «[...] o gozo do Ser Supremo, quer dizer, Deus [...] amando
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a Deus, é a nós mesmos que amamos»5.Um Deus de amor o é na medida em que, como
Outro, é barrado, indicando que não existe outro do Outro, quando S(/A) ganha sua função
lógica fazendo acessar o impossível da dimensão do Outro.
Rivalidade, supereu, Outra, muitas são as coordenadas que podem se manifestar a
partir da língua singular de cada corpo falante, na tentativa de localizar o que não se localiza da suplmentariedade do gozo feminino ao gozo fálico. O corpo místico como uma solução lógica suportada pela face de Deus, fora, inclusive da maquinaria da linguagem e, por
isso, por vezes, arrebatador, nem sempre é devastador, tampouco, feminino. A categoria do
universal não o compromete.
Marie de la Trinitité demonstra que o que lhe arrebata, na experiência da «Graça», ao
mesmo tempo a faz vislumbrar um outro modo de gozar, distinto daquele no qual a sua
trama reconhecível a implicava a partir do choque da língua no corpo. Onde não mais
jazia a ditadura da obediência e da moral, é onde ela reconhece o que chamou de uma
«reeducação6» não anônima que a liberava para o novo no corpo vivo. Deus apareceria
como parceiro de gozo, conector para Outra de si mesma7, uma saída, uma «vitalização
da deficiência8», sobre a qual faz a sua escritura. O que se escreve aí, somente se dá pelo
impossível de escrever da relação sexual. A escrita é, pois, suplência do não-todo. Lacan em
Lituraterra9, aproxima do real os mistérios pelos quais uma letra/carta de amor chegaria
sempre ao seu destino. A escritura, seria o ravinamento do interpretável, do dizível.
NOTAS:
1 Mulatier, Paule De. Marie de la Trinité. De la angustia a la paz, testemonio de uma religiosa, paciente de Jacques Lacan
(1956), Nuevos Empreendimentos Editoriales S. L.: Barcelona (Espanha), 2018.
2 Mulatier, Paule De. Marie de la Trinité. De la angustia a la paz, testemonio de uma religiosa, paciente de Jacques Lacan (1956), Nuevos Empreendimentos Editoriales S. L.: Barcelona (Espanha), 2018, p. 56-57.
3 Mulatier, Paule De. Marie de la Trinité. De la angustia a la paz, testemonio de uma religiosa, paciente de Jacques Lacan (1956), Nuevos Empreendimentos Editoriales S. L.: Barcelona (Espanha), 2018, p. 61.
4 Lacan, J., O Seminário, Livro 20, Mais Ainda (1972-1973), Zahar, Rio de Janeiro, 2008.
5 Lacan, J., O Seminário, Livro 20, Mais Ainda (1972-1973), Zahar, Rio de Janeiro, 2008, p. 77.
6 Mulatier, Paule De. Marie de la Trinité. De la angustia a la paz, testemonio de uma religiosa, paciente de Jacques Lacan (1956), Nuevos Empreendimentos Editoriales S. L.: Barcelona (Espanha), 2018, p. 39.
7 Lacan, J., «Diretrizes para um Congresso sobre a sexualidade feminina». Escritos (1998-1960), Rio de Janeiro: Editora
Jorge Zahar, 1998, pp.734 - 745.
8 Mulatier, Paule De. Marie de la Trinité. De la angustia a la paz, testemonio de uma religiosa, paciente de Jacques Lacan (1956), Nuevos Empreendimentos Editoriales S. L.: Barcelona (Espanha), 2018, p. 40.
9 Lacan, J., «Lituraterra». Outros Escritos (1971). Editora Jorge Zahar : Rio de Janeiro, 2003.

51

LacanXXI
R E V ISTA FAPO L O NL INE

O DESEJO DO ANALISTA NA
PRÁTICA COM ADOLESCENTES
EM PANDEMIA

Andrea F. Amendola - EOL/AMP

“Somos la urgencia en carne viva” *
Em pandemia
Durante a pandemia, um incremento nas consultas por passagens ao ato, puseram
em primeiro plano um declínio pelo desejo de vida. Tal situação me interrogou colocandome a trabalho para investigar em cartéis e supervisões sobre como o desejo do analista
operava em minha prática com adolescentes no marco da pandemia.
O uso dos recursos tecnológicos para dar lugar às entrevistas preliminares foi uma
aposta ética que me permitiu constatar que se o analista estava disponível a tornar-se esse
“objeto multifuncional” que ofereceria esse “lugar vacuolar” para que o paciente tivesse a
chance de advir como sujeito, os efeitos analíticos se produziriam então como consequência da presença de seu ato.
O que me ensina a prática com adolescentes nesses últimos tempos? Dentro da variedade de demandas, as que tocaram especialmente minha atenção foram as daqueles
jovens que, em nome próprio, haviam pedido uma consulta aos seus pais e estes, por diversos motivos, tinham negado essa possibilidade, sendo o Outro escolar ou algum parente
que fizeram contato comigo para propiciar-lhes um lugar, considerando que o adolescente tinha algo importante a dizer.
Nesses casos, o trabalho com os pais foi essencial. Como bem indica Damasia Amadeo
de Freda, em seu livro El adolescente actual, é frequente que este se apresente “desorientado, constata os fatos, padece deles, mas não os subjetiva. Ele é o testemunho mudo de
um fenômeno que escapa a sua compreensão. As palavras lhe faltam para dar conta de
seu estado, ao que tampouco pode se considerar como um sintoma3.
Essa mesma desorientação encontrei também nos pais destes jovens, já que não consideravam que a palavra de seus filhos tivesse algum sentido para ser alojada em um tratamento analítico.
Abrir-se
E, uma jovem de 16 anos, pede ajuda em sua escola uma vez que seus pais lhe negaram tratamento quando ela solicitou. A instituição indica como condição inevitável que
seus pais forneçam um tratamento dado que ela transmitiu ter sofrido situações de abuso
durante sua escolaridade primária.
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As entrevistas foram realizadas por zoom. E transmitia o pesar de um silêncio que lhe
custava sair.
Relata que nas aulas virtuais são para ela um pesar. Sublinha o não se sentir escutada
pelos seus pais. A reiteração de uma cena em que eles se alcoolizam sem véu algum, a deixa submergida em uma profunda angústia. Diz sobre isso que se fecha, não fala. Destaco a
importância de seu abrir-se ao dizer na escola.
A angústia não cessa. Uma lembrança relativa ao abuso retorna afetando-a: sua boca é
tampada, se exige dela não dizer nada. A tentativa de ferir-se com algo cortante é a borda
de uma cena em que fica suspensa cada noite, não deseja viver com tudo isso. Ao sublinhar o quê disso?, localiza que a afeta o não ter-se dado conta antes, quando era pequena,
que isso era abuso.
Devolvo-lhe: de pequena não é possível dar-se conta que era isso.
Ter situado o isso que afeta, propicia que comece a deslindar-se aquilo que é da ordem
da tristeza do que pertence à angústia.
Na entrevista com os pais, indica-se que bebam em um outro espaço que não passe
por seus filhos, sublinhando-lhes que existem coisas que são de ordem íntima.
No transcurso das sessões, E se sente aliviada do excesso de seus pais, eles já não bebem em sua casa. Será assim que se sobressai seu próprio excesso. Começa a falar do que
chama minha tristeza, na qual “fica sem dizer nada, jogada na cama”.
Intervenho assinalando como seu não dizer rega a planta de sua tristeza.
Dois sonhos posteriores permitem fazer mudar o grito em pedido. Tal passagem orienta o tratamento. O silencioso do gozo toma a cor da tristeza, essa que a afasta do desejo
de saber sob o amparo da covardia moral. Pedir ajuda é criar a chance para abrir-se – da
tristeza -, significante privilegiado que lhe será devolvido mais de uma vez, com o efeito de
abrir-se à pergunta por seu desejo.
A presença: o desejo do analista
Assim, desde esse “duplo lugar para o analista”4, o trabalho se orientou com os pais que
não só se tornaram permeáveis à escuta, mas também a implicá-los ali como sujeitos em
relação aos efeitos que acarretava em seus filhos sua própria desorientação. Deste modo,
é a “psicanálise que assume esta função”5 decaída nos pais e fragilizada na era do Outro
que não existe.
O analista sabe que a inconsistência do Outro deixa muitas vezes o adolescente à deriva, mas se consegue fazer uso da interpretação via o amor de transferência, jogará ali seu
lugar “de puro semblante que é como o avesso da vida cotidiana”6. Esta orientação clínica
e precisa de Miller faz da psicanálise um lugar único, porque seu avesso oferece ao jovem
outra cena desde onde ele se torna esse protagonista esperado e seu dizer, a borda de seu
horizonte como aquele tesouro por fim encontrado.
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E nesta parte, o desejo do analista funciona como motor para “reconduzir o sujeito ao
lugar de seus primeiros balbucios”7 recortando nos ditos que nos traz “algum significante
próprio”8 para que possa captar que para além dos pais que lhe tocaram, ele é “como sujeito filho da palavra”9.
Lacan em “A terceira” diz que um psicanalista é responsável por um discurso que solda
o analisante com o par analisante-analista10. Ali, o analista está disponível como parceiro
para o sintoma do analisante e se vale, para isso, do desejo do analista que sustenta a cadeia discursiva, dando lugar à “significação de saber” 11.
Nesta queixa que muitas vezes ancora o jovem no infantil, o desejo do analista se propõe através da interpretação a “adultizá-lo” 12, para que dos ditos que nos dirige alcance
nascer o dizer, palpitando em carne viva o ato de tomar a palavra.
E o que dizer da pandemia? Ela tornou-se a chance fecunda para pôr a prova, mais
uma vez, que nos efeitos analítcos a psicanálise demonstra o valor de sua vigência e o desejo do analista é o sinal vivo da sua presença.
Desta maneira, devemos então criar a oportunidade de o adolescente encontrar-se
com o desejo do analista, lugar único cuja “docilidade” 13 permite que o acompanhe frente
ao que não cessa no indomável das pulsões, mas em relação às quais se fará descobrir que,
sim, é possível tomar decisões.

Tradução: Flávia Cêra
NOTAS:
*Yo, adolescente (Lucas Santa Ana, 2019). Filme argentino baseado no fotolog e livro de Zabo Zamorano.
1. Miller, J.-A. As contra-indicações ao tratamento psicanalítico. Opção lacaniana, n. 25. São Paulo: Eolia, 1999, p. 54.
2. Ibid., p.54
3. Amadeo de Freda, D.: El adolescente actual. Buenos Aires: UNSAM EDITA, 2015, p. 95.
4. Porge, E.: “Transferencia a la Cantonade”: https://vdocuments.mx/erik-porge-la-transferencia-a-la-cantonade.html
5. Amadeo de Freda, Damasia: El adolescente actual. Buenos Aires: UNSAM EDITA, 2015, p. 96
6. Miller, J.-A. As contra-indicações ao tratamento psicanalítico. Opção lacaniana, n. 25. São Paulo: Eolia, 1999, p. 54.
7.Ibid., p.54
8.Amadeo de Freda, Damasia. El adolescente actual. Buenos Aires: UNSAM EDITA, 2015, p. 100
9. Miller, J.-A. Sobre padres y causas: http://www.iztacala.unam.mx/errancia/v1/PDFS_1/LITORALES7_SOBREPADRESYCAUSAS.pdf
10. Lacan, J. A terceira. Opção Lacaniana, n.62. São Paulo: Eolia, 2011, p. 8.
11. Lacan, J. O seminário, livro 4: a relação de objeto. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1995.
12. Amadeo de Freda, D. El adolescente actual, UNSAM EDITA, Buenos Aires, 2015, p. 12
13 Miller, J.-A. As contra-indicações ao tratamento psicanalítico. Opção lacaniana, n. 25. São Paulo: Eolia, 1999, p. 54.
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E AS MULHERES, O QUE DIZEM
DA GUERRA?
Gabriella Dupim - Coordenadora de Núcleo - EBP- Seção Nordeste

Lacan1 ao lembrar Medeia afere que as mulheres são mais amigas do real, sendo na
guerra, as mais sanguinárias dos sanguinários, nos indicando algo de um sem limites da
posição de gozo feminina, para além do falo. Quase um milhão de mulheres lutaram no
Exército Vermelho durante a Segunda Guerra Mundial e pouco se sabe a respeito. Essa
revelação ressoa um pouco infamiliar se considerarmos que estamos familiarizados com a
imagem de homens guerreando ao longo da história da humanidade.
Mas o que dizem as mulheres sobre a guerra? Elas nos contam sobre o que sentiram
não só na linha de frente, mas entre centro e ausência: de suas façanhas heroicas, do horror, do medo de matar, muitas vezes maior que o de morrer, da beleza, da maternidade e
do amor. Tentam dizer do feminino, infamiliar, ao mesmo tempo íntimo, que nada se sabe,
mas se deixam afetar, fazendo-a Outra para si mesma. Do lado não-todo das fórmulas da
sexuação2 não há universal, e portanto cada falasser só pode dizer de sua experiência com
esse gozo Outro uma a uma.
É precisamente a partir de testemunhos indizíveis, recolhidos pela escritora e jornalista
bielorussa Svetlana Aleksiévitch3, que nos deixamos ensinar sobre o feminino. O silêncio
das editoras e a recusa de publicar sobre o infamiliar da guerra revelam o medo e o tabu
de se desvendar o desconhecido. É terrível lembrar, mas é terrível também não lembrar,
assegura uma sobrevivente.
Lutei no front, conta uma sargenta que voltou da guerra aos 21 anos com uma lesão
grave no ouvido e a cabeça branca, trazendo no corpo as marcas de um real inassimilável.
Tinha pernas bonitas e medo de perdê-las. Quando voltou a mãe lhe disse que rezava para
que ela voltasse inteira, pois se tivesse ficado mutilada era melhor que a matassem. Para
ela, um homem perder a perna não era tão terrível, pois ele seria um herói do mesmo jeito,
enquanto uma moça jovem, já tinha o destino decidido. Revelando que do ponto de vista
singular do sintoma, ser bela para um homem era um dos nomes4 do feminino.
Seria a beleza um semblante do feminino? Para Lacan5, o belo funciona como uma
barreira ante ao horror da coisa, pois ao mesmo tempo em que se aproxima dela, mantém-na separada. Uma moça confessa que o único medo que tinha era de ficar feia depois
da morte, tinha medo de que um projétil a quebrasse em pedaços, assim como os muitos
pedaços de corpos que ela recolhera na guerra. Outra, conta que se enfeitava mesmo durante o combate, que inventava penduricalhos coloridos, fazia anéis e brincos brilhantes
com latinhas, mas que o medo de envelhecer era maior do que o da guerra. Achava que
sem ser mulher não era possível sobreviver. Uma cirurgiã dizia sorrir o tempo inteiro, pois
uma mulher devia iluminar. E assim, ela fazia com cada paciente ao leito de morte, sorria e
dizia que o amava, pois o amor preserva, dá forças para querer viver.
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Para ser mãe, não deixo de ser mulher, eis a frase de Molière tomada por Lacan6 para
nos indicar que a maternidade a divide pela via do desejo, evidenciando o não-todo da
posição feminina. Uma ex combatente conta que tinha entendido porque para mulher era
mais insuportável e angustiante matar, pois ela dá a vida, presenteia, carrega-a por muito
tempo dentro de si, e depois a cria. Outra fala sobre a experiência de matar e da dificuldade de ter de decidir se apertava ou não o gatilho. Depois que atirou começou a chorar e a
tremer sentiu muito medo, um horror indizível. Odiar e matar não eram coisas de mulher,
era preciso se convencer disso para estar na guerra. Outra ainda sentia-se tão culpada de
ter matado tanta gente que fez da contingência de ter gerado uma filha com deficiência
um sintoma de punição.
Slevana deu voz com seu livro, não só ao dizer das mulheres sobre a guerra, mas também aos ditos que apareciam, sobretudo, nos silêncios. Confidencia que foi se transformando cada vez mais em um grande ouvido, voltado para outra pessoa e que aprendeu
a ler a voz, assim como fazem os analistas. Interessava-se em ouvir não os grandes feitos,
nem o heroísmo, que muitas vezes os maridos faziam as esposas decorar, mas aquilo que
era pequeno e humano. Algumas se recusavam a encontrá-la, não podiam lembrar, pois
era demasiado doloroso. Uma delas disse ao telefone que enquanto lutava na guerra não
se sentiu mulher, não menstruava e não tinha desejo feminino. Quando a guerra acabou
e seu futuro marido lhe pediu em casamento: queria chorar, gritar, sentiu-se insultada.
Como alguém podia querer se casar no meio da fuligem, da terra arrasada. Primeiro era
preciso que ele a fizesse uma mulher, flertasse com ela, lhe presenteasse com flores, e dissesse palavras bonitas.
Ao escutar mais de duzentas mulheres Svetlana tenta escrever sobre essa experiência
de solidão própria ao feminino de quem volta da guerra. Trata-se de um exílio semelhante
ao de alguém que tivesse vindo de outro planeta ou do além, que ressoa no corpo. Há um
impossível de dizer, que mesmo que se tente narrar, e se queira entender há um limite que
escapa as significações e a articulação significante. Era como se não fosse eu, conta com
perplexidade uma mulher sobre o encontro com o Unheimliche7.
NOTAS:
1 Lacan, J. (1998). A juventude de Gide. In V. Ribeiro (Trad.), Escritos (p. 749-775). Rio de Janeiro, RJ: Zahar. Publicado
originalmente em 1958.
2 Lacan, J. O Seminário, livro 20: mais ainda. Rio de Janeiro: Zahar, 1985 [1972-1973].
3 Aleksiévitch, S. A guerra não tem rosto de mulher. 9. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2016.
4 Fuentes, M-J. S. As mulheres e seus nomes: Lacan e o feminino. Belo Horizonte: Scriptum, 2009.
5 Lacan, J. O seminário, livro 7: a ética da psicanálise. Rio de Janeiro: Zahar, 2008 [1959-1960].
6 Lacan, J. O seminário, livro 5: as formações do inconsciente. Rio de Janeiro: Zahar, 1999 [1957-1958].
7 Freud, S. O infamiliar [Das Unheimliche] – Edição comemorativa bilíngue (1919-2019): Seguido de O homem da areia
de E. T. A. Hoffmann. São Paulo: Ed. Autêntica, 2019.
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O DIVÃ VIRTUAL

Lenita Bentes - EBP/AMP

Nova rotina, novos parâmetros e o isolamento social. Este, o mais difícil de cumprir, não
deixou de repercutir no atendimento psicanalítico, que, tradicionalmente, obedecia a um
protocolo onde procedimentos eram, desde logo, estabelecidos e, à época, chamados de
critérios de analisabilidade: inteligência, idade inferior a cinquenta anos, consentimento em
relação ao método analítico, confiança no analista, bom nível cultural e de caráter e uma ou
duas semanas de “tratamento de ensaio”, além de um diagnóstico adequado para evitar
esforço inútil do paciente e do analista. A melhor resposta clínica viria dos casos de neurose
traumática.
O processo analítico era definido por Freud (1937) como “uma aliança do analista com o
ego do paciente em tratamento, a fim de submeter partes de seu id que não estão controladas, o que equivale a dizer, incluí-las na síntese de seu ego.” 1
Freud definiu também os critérios que inviabilizariam o tratamento, tais como: fatores
fisiológicos, biológicos e o instinto de morte, limitadores do tratamento. Eram também consideradas a duração das sessões e a periodicidade delas, assim como o grau de proximidade
com o analista. A ambiência do início dos encontros com o analista foi chamada “setting”
pela Escola Inglesa, pela IPA.
Nos critérios estabelecidos para o tratamento, cuidadosamente elaborados por Freud e
seus seguidores, se incluía o uso do divã, que, mais que uma peça do mobiliário, indicava a
oferta de dar voz ao inconsciente, às vivências recalcadas que interferiam na vida do paciente, produzindo sintomas. O divã, indispensável ao trabalho analítico, visava a que a presença
do analista não interferisse no curso associativo do paciente, desviando-o do texto a decifrar.
Lacan, em seu seminário “O saber do psicanalista”2, denominou as primeiras entrevistas
como “entrevistas preliminares”. Na “Proposição de 9 de outubro de 1967”, tratou a passagem ao divã partindo de uma precisão clínica que “matemizou” e definiu como o momento
em que, no discurso do paciente, se instaura a “suposição de saber”. Quer dizer, quando no
discurso, o sujeito produz um significante chamado “qualquer”, no sentido de sempre bem-vindo, que é o significante da transferência3.
É em torno desse significante que se desenrolará o trabalho analítico. É um significante
de alto valor psíquico que comandará o curso associativo até o final da experiência, permitindo concluir - o que é visível a partir dos depoimentos de Passe - que o que está ao final da
experiência, lá esteve no inconsciente desde o início.
O algoritmo da transferência, tal como grafado na “Proposição de 9 de outubro de 1967”,
é escrito numa fração onde estão separados significante e significado:
No numerador, está um S (barrado, sujeito barrado) que se dirige a um Sq. ou seja, a um
significante qualquer.
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No denominador, está o s (S1, S2 .........Sn), a cadeia dos significantes em reserva no inconsciente.
S barrado ______________ Sq
------------------------------------------------------

s (S1, S2, S3, ..............................Sn)
É pela via da suposição de saber, SsS, depositada no analista que se instaura a transferência. O “saber suposto” ao analista é o saber em reserva no inconsciente do sujeito. “O
SsS é também chamado por Lacan de pivô da transferência na medida em que funda a
transferência na relação entre o sujeito e o significante” (Miller, 2011).4
No mesmo curso, Miller apresenta a transferência sob duas vertentes: “Chamei leitura
a uma destas vertentes e libido a outra. Creio que esta divisão entre a leitura (ou deciframento) e a libido (ou o gozo) continua determinando nosso enfoque da questão da transferência e do fim da análise”.5
Acreditamos - diz Miller (2011) - no sintoma. Acreditamos que há sintomas que se curam
pela revelação de sua causa, presente no sujeito, causa, ignorada por ele [...] acreditamos
que o sujeito pode curar-se por meio de um enunciado formulado de forma explicita [...]
assim podemos aproximar do inconsciente alguém que não tinha ideia dele.6
No início, portanto, está a transferência. E só depois, uma demanda pode ser formulada. A transferência surpreendeu Freud ao observar que o analista é muito importante
no que se refere à economia psíquica, ou seja, que o paciente lhe tem um apego especial,
que o analista atrai libido. O que a princípio parecia atrapalhar o trabalho passa a ter um
caráter indispensável ao tratamento, e a razão para tal é que ele é investido da autoridade
do Outro primordial.
Então, diante de todo esse sofisticado aparato analítico, como reage o sujeito quando o
encontro presencial se torna virtual, como forma possível de manter o tratamento? Alguns
efeitos são observados em decorrência da ausência física da presença do analista, de seus
movimentos, do percurso da sala de espera ao divã, quando sua voz e seu olhar entram em
cena, e o paciente, ator e autor do ato analítico, irá apresentar o texto de seu inconsciente.
Ator, posto que encena o texto que lhe coube ler de seu inconsciente, e autor, uma vez que
o escreveu a partir da relação com seus Outros. “Que se diga, fica esquecido detrás do que
se diz no que se ouve”.7 O ator/autor tem na plateia, a assistir via transferência, o analista
que sustenta o ato analítico, pagando com sua presença, suas palavras e o mais íntimo de
seu ser, como diz Lacan em “A direção da cura e os princípios do seu poder”8
Então, as ferramentas tecnológicas, o mundo virtual digital e todas as suas possibilidades facilitam, na prática, os atendimentos interrompidos pela contingência da pandemia.
Quanto à práxis, permitem uma relação possível com o que não cessa de se escrever, com
o sintoma? A experiência anda a mostrar que sim.
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Tais ferramentas são igualmente favorecedoras das relações entre os analistas e seus
pares, mas quais as consequências subjetivas do recente divã virtual, divã inexistente, e da
ausência física do analista? Como avaliar seus efeitos e calcular seus riscos?
Há transferência, há redução do gozo mortífero, há o inconsciente transferencial e ali
está também a ser tomado na trama discursiva o inconsciente real. É o que podemos verificar na experiência cotidiana da clínica. No entanto, há riscos a serem considerados. Há
o risco de o trabalho analítico cair nas malhas da psicoterapia; além disso, o fato de que, ao
se tornarem visíveis os espaços de moradia de ambos, da dupla analítica, que o encontro
seja prejudicado por uma imaginária e obscena intimidade. Há ainda os efeitos da queda
da conexão a intervir no curso associativo e, em seguida, a pergunta; você está aí? Seria
esta a ocasião para pôr em questão a presença do analista como indispensável ao dispositivo? Como operar com essa contingência sem perder de vista o impossível na sessão
analítica? Podemos falar em psicanálise pura via internet, já que a psicanálise é sem standards, mas não sem princípios? Como o divã virtual se localiza quanto à dicotomia entre a
psicanálise pura e a aplicada?
Cottet sugere mudar a relação entre o puro e sua aplicação. Ele diz que “quando se vai
numa extensão, isto é, da variação entre as práticas, a aplicação não corresponde a uma
degradação. Lacan adverte que a psicanálise se degrada em uma imensa desordem psicológica se for sem princípios e sem ética”. A esse respeito, Cottet diz: “Mas essa ideia extrema não é uma fatalidade”, acrescentando que “quando não há as condições ideais para
o exercício da psicanálise, é possível considerar outras modalidades de prática que não as
do divã”. 9
Cottet aborda, sobretudo, o que se refere à psicanálise aplicada fora de seu enquadre standard, reivindicando a possibilidade de um ato analítico fora do que se considera
o enquadre clássico. E assim, há um esforço para não rebaixar esse ato institucional reduzindo-o a uma mera psicoterapia de inspiração psicanalítica, que visaria ao rendimento
terapêutico, de que Lacan dizia que levava ao pior. Não há, portanto, a obsessão pelo rendimento terapêutico. A psicanálise não é substituída por conselhos nem tem a finalidade de
suprimir o sintoma. Tudo isso são preocupações da terapêutica comum que desconhecem
a estrutura subjetiva determinada pelo inconsciente.10
Cottet falou da oferta institucional direcionada ao público e lembra que, em “A direção
do tratamento...” 11, Lacan sempre fez a oferta preceder à demanda, referindo-se aí ao seu
famoso chiste: “com a oferta criei a demanda”. O dispositivo analítico é feito de modo que
essa oferta cria a demanda sem responder a ela.
NOTAS:
1 FREUD, S. Análise terminável e interminável (1937). Rio de Janeiro: Imago; 1975. p 267. (Col. Obras completas, 23).
2 LACAN, J. (1974) O saber do psicanalista. Inédito, s/p.
3______. J. Proposição de 9 de outubro de 1967 sobre o psicanalista da Escola. In:______ Outros Escritos. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar Ed., 2003. p. 253.
4 MILLER, J-A. Donc: la lógica de la cura. Buenos Aires: Paidós, 2011. p. 294.
5 MILLER, 2011, p. 286.
6 MILLER, 2011, p. 287.
7 LACAN, J. O seminário, livro 20: Mais, ainda. Rio de Janeiro: Zahar ed, 1998. p. 26.
8 ______. A direção do tratamento e os princípios do seu poder. In:______ Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1998. p. 593.
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9 COTTET, S. Efeitos terapêuticos na clínica psicanalítica contemporânea. In: SANTOS, T. C. (org.) Efeitos terapêuticos na
psicanálise aplicada. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2005. p. 30.
10 SANTOS, p. 37.
11 LACAN, 1998, p. 623.
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“O LIXO VAI FALAR E NUMA BOA”:
RACISMO, DISCURSO E SUBVERSÕES1.
Geisa de Assis - Participante Seção RJ/EBP

Ao retomarmos a discussão que a Decolonização coloca na civilização, uma importante pergunta retorna à psicanálise e aos psicanalistas: “O que é um analista?”. Pergunta
que cabe fazer já que as transmissões negras, indígenas e quilombolas descortinam um
outro Brasil, diferente daquele que se propõe enquanto cultura, sociedade e Estado no
mainstream. Essas transmissões revelam que o Brasil é uma Améfrica, um Pindorama e
não um paraíso racial, onde, em suma, exija-se ser europeu e branco. Essa exigência deixa
sua marca no inconsciente dos sujeitos brasileiros desde a sua fundação. Se o inconsciente
é estruturado como uma linguagem e o racismo no Brasil é um fato de língua, discurso e
gozo nos perguntamos: Qual a lógica do racismo no inconsciente e, seguindo Lacan até o
fim de seu ensino, no falasser?
Racismo e discurso
O que está em questão no racismo é a segregação[2], esta está na raiz de todo o discurso e marca a primeira diferença, traumática e violenta, “quando um sujeito adveio como
resposta ao gozo do qual foi objeto”[3]. É por ser ao mesmo tempo objeto do desejo do Outro
e efeito de seu discurso que se descortina ao sujeito a possibilidade de sua subversão.
Porém, é por meio da linguagem que a segregação consegue exercer seus efeitos
e atingir seus alvos. As construções linguageiras são intencionais e operam como uma
estrutura econômica, cultural e social que são transmitidas pela palavra. O senso comum
que exprime seus saberes, seja implícita ou explicitamente, é uma fonte privilegiada
de contribuição e indução à injúria. Isso torna a linguagem instrumento primário da
segregação.
Assim, criam-se designações segregativas[4] que separam e visam à exterminação daqueles que apresentam este X inominável que constitui a segregação a fim de designar
um mais além do simbólico. Uma designação que se refere, em seus fundamentos, à pulsão de morte e que aponta para qualquer característica, basta que esta seja objeto de expulsão ou escárnio.
É interessante notar as características que Achille Mbembe[5] levanta em relação ao sujeito negro na modernidade: negro é uma palavra, um nome e uma cor. Uma palavra que
tem densidade, um nome que castra e amputa e uma cor que é como um destino traçado,
revelando que não há espaço para o sujeito no delírio europeu, que promove a associação
entre raça e negritude. Ora, é o negro enquanto cripta viva do capital que inaugura estas
designações no Ocidente.
Apesar da não existência de raça, no sentido biológico, existe a raça no sentido discursivo, a partir da noção lacaniana de que “uma raça se constitui pelo modo como se trans-
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mite, na ordem de um discurso, os lugares simbólicos”[6]. E mais: tais discursos estão dados
como estruturas que não se desfazem facilmente.
É então com a ideia de dar lugar de fala ao lixo da linguagem e do que deles dizem,
ideia oriunda e colocada como práxis e direção do tratamento analítico, Lélia Gonzalez afirma que o negro no Brasil está na lata de lixo da sociedade e da cultura brasileira que ela
analisa como aquela que conscientemente oculta as marcas da africanidade que a constituem para daí propor a subversão: e o lixo vai falar e numa boa.
O discurso racista no Brasil
O mito da democracia racial, discurso instituído no Brasil, é a narrativa que oculta algo
para além daquilo que mostra é. A Lélia faz um uso do significante psicanalítico “negativa” e em uma transfiguração demonstra que no Brasil a negativa incide, por homofonia,
sobre A-Nêga-Ativa. Ela analisa, então, a mulher negra em quatro lugares – a mucama, a
empregada doméstica, a mulata e a mãe preta − para alcançar o que é ocultado pelo mito
da democracia racial, já que é sobre a mulher negra que a violência desse mito incide especialmente.
A mulata e a empregada doméstica são atribuições do mesmo sujeito: a mucama.
Esta era a mulher negra escravizada que cuidava das crianças, das tarefas domésticas da
Casa Grande e era abusada sexualmente pelo senhor branco.
A empregada doméstica é a mulher negra do cotidiano, a mucama permitida, o burro
de carga que carrega sua família, mas a malemolência perturbadora da mucama aparece
encarnada na mulata que no carnaval é exaltada. O fato da figura da mulher negra escravizada ainda ser uma referência atual na cultura brasileira, nos leva a crer que nunca saímos
deste nível colonial. A violência sobre a empregada doméstica se dá pois ela “só faz cutucar
a culpabilidade branca porque ela continua sendo a mucama com todas as letras”[7].
Com relação à mãe preta, é ela que faz a função materna na cultura brasileira. A mãe
preta não é o exemplo de amor e dedicação à criação dos filhos (dos outros) nem a entreguista, aquela que se entrega ao serviço ao branco, mas sim aquela que transmite a linguagem, os valores da cultura, o pretuguês, a lalíngua brasileira.
Nossas subversões
O analista visa o um sozinho, há Um, não para que ele se isole em seu gozo, mas para
que possa se enlaçar de novo por uma outra via, dessegregativa, antirracista.
Porém, ouvir um a um não produz mudanças na estrutura racista. O que pode, então,
o analista? E a Psicanálise?
Eric Laurent8 faz uma crítica à posição de intelectual crítico que o analista pode tomar
ao torna-se um especialista da desidentificação e propõe uma nova postura: O analista cidadão. Um dos pontos cruciais dessa posição e a que dá fundamento, é o fato dele ser um
analista sensível às formas de segregação.
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Isso significa que o psicanalista encarna e, por isso, presentifica o resto a ser segregado, nas análises e na Cidade. A presença do analista não é qualquer uma, mas sim uma
presença que dá lugar à uma ausência, a este X inominável, que é estrutural.
Parece, portanto, irremediável ouvirmos as transmissões Outras dos povos originários
que sustentam e constituem o chão e o suor do Brasil. A relação moebiana entre universal, particular e singular é imprescindível para não incorrermos em racismos, o que para
brancos se coloca na rubrica do impossível, levando-os a se perguntarem o que é possível
diante da impossibilidade de não ser racista, se a tomamos da seguinte maneira “o universal da violência do racismo, o particular da resposta dos povos e o singular da resposta de
cada um”[9].
NOTAS:
1 Esse texto foi extraído de uma Dissertação de Mestrado intitulada “Um estudo psicanalítico sobre as raízes do racismo”
e defendida por mim, Geisa Assim, na UERJ sob a orientação de Heloisa Caldas.
2[] MILLER, J. Racismo e extimidade. Disponível em: <http://revistaderivasanaliticas.com.br/index.php/accordion-a-2/o-entredois-ou-o-espaco-do-sujeito>. Acesso em: 26/12/2020, p.1-10.
3[] CALDAS, H. Segregação, violência e errância. In: Errâncias, adolescências e outras estações. Caldas, H; Bemfica, A; Boechat, C. (Org.). Belo Horizonte: Editora EBP, 2016, p.125-135.
4[] FRIDMAN, P. La segregación y sus destinos. In: Indagaciones psicoanalíticas sobre la segregación. Org: Delgado, O.
Fridman, P; 1ªed. - Olivos: Grama Ediciones, 2017.
5[] MBEMBE, Achille. Crítica da razão negra. São Paulo: n-1 edições, 2018.
6[] LACAN, J. O aturdito (1972). In: ______. Outros escritos. Tradução de Vera Ribeiro. Versão final de Angelina Harari e Marcus
André Vieira. Preparação de Texto de André Telles. Rio de Janeiro: Zahar, 2003. p. 448-497. (Campo Freudiano no Brasil).
7[] GONZALEZ, L. Racismo e sexismo na cultura brasileira. In: Revista Ciências Sociais Hoje, Anpocs, 1984, p. 223-244
8[] LAURENT, ERIC. O analista cidadão. Revista Curinga Online, n. 13 - Belo Horizonte: Escola Brasileira de Psicanálise - Seção Minas, setembro/ 1999, pgs 7-13.
9[] Comunicação verbal de Andrea Guerra durante uma reunião do Coletivo Ocupação Psicanalítica.
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OS EFEITOS DO MAIS-UM

Denizye Aleksandra Zacharias - EBP/AMP

Como o mar, há que recomeçar sempre.1
O começo
O convite de Ary para esta atividade foi aceito por todos nós com um entusiasmo que
nos colocou em um novo trabalho, cada um em seu nome e implicado em sua questão: o
desafio de, a céu aberto, apresentar sua elaboração parcial.
Para começar, vou contar a história desse cartel, cujo tema é “Psicoses ordinárias” e
que se iniciou em 13 de julho de 2020. Tudo começou com um convite de três pessoas de
Campo Grande – Elisa, Gize e Ricardo – que formavam um grupo de estudos sobre o tema
naquela cidade e decidiram mudar o formato do grupo para Cartel, chamando-me para
ser o mais-um.
Após uma escuta atenta e entender que ali estava presente um desejo decidido, consenti em ocupar esse lugar. Segundo Lacan, “O mais-um se ele é qualquer um, deve ser
alguém. Cabe a ele zelar pelos efeitos internos de iniciativa e provocar a elaboração”2. Assim, foi através dessa citação que encontrei inspiração para refletir e elaborar os efeitos
produzidos a partir do lugar de mais-um e construir minha escrita.
Dando continuidade à nossa história, gostaria de dizer que, inicialmente, nossos encontros eram quinzenais. Depois, devido ao acúmulo de atividades mensais e ao surgimento de problemas com horários, os encontros aconteceram on-line, aos domingos pela
manhã. Enfim, o mais-um é alguém que não é do grupo, mas que será do grupo. Assim,
sua função êxtima é um dos efeitos por meio do qual é possível sustentar os encontros,
apesar das admoestações na vida de cada um dos cartelizantes.
“O cartel é um lugar privilegiado para sustentar uma leitura a partir de um saber.”3
Desse modo, várias leituras foram feitas até o momento, o que me permite destacar outro
efeito do mais-um: descolar-se do mestre, apontando um furo no saber de modo a provocar o singular nas leituras. Como assinala Aromí, há uma riqueza que se produz quando
se lê, de modo a extrair dos cartelizantes, um a um, pérolas singulares – uma clínica, outra
teórica e outra política – usando como método a conversação.4
Bassols descreve brevemente o que seria a conversação na apresentação de seu livro
La diferencia de los sexos no existe en el inconsciente: “A conversação não é um monólogo, não é mono na lógica do mono; tão pouco é um diálogo, pois todo diálogo é uma
ilusão. Em uma conversação, cada um pode modificar sua posição a partir do que escuta
do outro.”5
Logo, o mais-um é aquele que consente, é provocado e fisgado pelo tema. Só assim
ele poderá provocar os cartelizantes no lugar de sujeito da linguagem para tomar a palavra
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para além das identificações e reivindicações. Dessa forma, como afirma Miller, “o mais-um é menos um, e ele está ali para descompletar”6.
Para finalizar esta parte, é fundamental recordar que, no texto “Proposição de 9 de
outubro de 1967 sobre o psicanalista da Escola”7, Lacan diz que a Escola não é um conjunto
de analistas, mas de analisantes, e que no coração da Escola há falta no saber. Por isso, os
órgãos de sua base verdadeira são o Cartel e o Passe.
O Real em jogo
Há algo de real no cartel? Jimenez diz que o cartel presentifica o real da amarração
borromeana8. Desse modo, Lacan privilegiou o desejo e a letra, categorias que tocam o real.
Assim, a autora afirma que o produto do cartel é o miolo da transmissão da psicanálise. Por
quê? O enfrentamento do não querer saber, como disse Miller9, o horror ao saber é uma
palavra patética para designar a repressão. Por isso, há no início de uma análise o amor ao
saber – assim como no cartel –, mas o desejo de saber só acontece com a indução, quer
dizer, ‘conduzir a’, induzir ao trabalho, dar lugar para outros trabalharem. A minha questão
seria: como?
Após um tempo de reflexão, arrisco a seguinte hipótese que encontrei no movimento
de Beckett10 referindo-se a uma alusão que assinala um horizonte: enfrentar/ o terrível/ até
torná-lo/ risível/, ou seja, atravessar o inominável do saber para, com o corpo, aí se implicar
mais do que o saber, como elucida Lacan no texto “Ato de fundação” 11, conforme pontua
Otoni12.
Então, “o cartel é o instrumento privilegiado na indução e na política do ensino não
apenas da psicanálise senão do ser psicanalista.” 13
Para concluir, utilizo uma citação de Bassols que considero um princípio:
Que cada um chegue a ser “mais-um” de tal experiência de Escola é o melhor traço de
identidade que podemos esperar de “cada um” de seus membros, analistas e não analistas, mais além, suas dúvidas, de toda identificação na qual só poderiam perder sua identidade se acreditarem reconhecerem-se entre si.14
Logo, o laço que o mais-um faz no cartel, de maneira borromeana, será a partir de uma
contingência. O último efeito que destaco é o de formação, pois o cartel induz da transferência ao saber para o trabalho de transferência dirigido à Escola através de uma elaboração no lugar de enunciação.
NOTAS:
1 Lacan, J., “O ato psicanalítico” (1969). In: Outros escritos, Jorge Zahar Ed., Rio de Janeiro, 2003, pp. 371-382.
2 Lacan, J., “D’Écolage”. In: Brown, N. I., Cartel, novas leituras, EBP Editora, São Paulo, 2021, p. 17.
3 Briole, G., “Saber ler Lacan: entre saber e verdade no cartel”. In: Brown, N. I., Cartel, novas leituras, EBP Editora, São Paulo,
2021, p. 183.
4 Aromí, A., “Um cartel do passe ensina”. In: Brown, N. I., Cartel, novas leituras, EBP Editora, São Paulo, 2021, pp. 59-63.
5 Bassols, M.; La diferencia de los sexos no existe en el inconsciente: sobre um informe de Paul B. Preciado dirigido a lo
psicoanalistas, Grama, Buenos Aires, 2021, 17/07/2021.
6 Miller, J.-A., “Cinco variações sobre o tema da elaboração provocada”. In: Rocha, A. T. (Org.), Manual de cartéis, Ed. Scriptum, Belo Horizonte, 2010a, p. 22.
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7 Lacan, J., “Proposição de 9 de outubro de 1967 sobre o psicanalista da Escola” (1967). In: Outros escritos, Jorge Zahar Ed.,
2003, pp. 248-264.
8 Jimenez, S., “Cartel”, Correio, Revista Escola Brasileira de Psicanálise, Edição Especial, EBP Editora, São Paulo, 2006, pp.
42-43.
9 Miller, J.-A., “Transferencia de trabajo”. In: El banquete de los analistas, Paidós, Buenos Aires, 2010b, pp. 179-195.
10 Bousoño, N., “Puntos de poesia”, Virtualia, Revista Digital de la EOL, ano XV, n. 32, ago. 2016, pp. 20-24, http://ww.revistavirtualia.com/articulos/1/arte-y-psicoanalisis/puntos-de-poesia
11 Lacan, J., “Ato de fundação” (1964). In: Outros escritos, Jorge Zahar Ed., Rio de Janeiro, 2003, p. 235-247.
12 Otoni, F., “O plano Lacan XXI”. In: Brown, N. I. Cartel, novas leituras, EBP Editora, São Paulo, 2021, pp. 155-161.
13 Horne, B., “Sobre a crise no cartel: há cartel sem crise?”. In: Brown, N. I., Cartel, novas leituras, EBP Editora, São Paulo,
2021, p. 107.
14 Bassols, M., “A impossível identificação do psicanalista”, Correio, Revista Escola Brasileira de Psicanálise, EBP Editora,
São Paulo, n. 81, 2017, p. 48.
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JÁ FEZ UMA DECLARAÇÃO DE AMOR?1

Claudia Murta - EBP/AMP

Partimos do feminino e da demanda de amor – por que o feminino é parceiro do amor?
Situamos a questão a partir do filme Uma relação pornográfica, de Frédèric Fontayne2, citado por Malvine Zalcberg na última parte de seu livro Amor: paixão feminina3, nos trechos
seguintes:
Ela: Já fez uma declaração de amor? Nunca sentiu isso? Um sentimento
tão forte, que não tem escolha? Amo você como eu nunca amei ninguém
antes de você. Amo você, e pronto.
Ele: Uma declaração de amor. Era a primeira vez que uma mulher me
dizia aquilo tudo.
Zalcberg faz referência ao filme apontando a dissimetria nas formas masculina e feminina de articular amor e palavra. A forma masculina é adotada pelos dois protagonistas
em seu acordo tácito, fetichista. Um gozo silencioso que se traduz no fechar das portas nos
primeiros encontros, cujo intuito é permanecer restrito ao sexual, cada um com sua fantasia privada. Nada se ouve, nada se vê.
Algo novo surge a partir do dizer: “vamos fazer amor! ”, quando as portas do quarto se
abrem ao espectador. Ela se declara, fazendo operar uma diferença para “fazer amor”, pois
além das palavras de amor, há uma entrega ao gozo; fato que o leva a dizer-lhe: “você deu
tudo”.
Como ler essa mudança de posição por parte da protagonista? O amor passa pela palavra, sem excluir a experiência de um gozo sobre o qual nada pode ser dito. Entre os sexos,
há sempre um mal-entendido que vai determinar a separação de nossos protagonistas.
Ele se antecipa, faz suposições e o medo de fracassar acaba sendo determinante para o
fim da “relação sexual que não há” (p.57)4.
No texto Sobre a tendência universal à depreciação na esfera do amor5, Freud apresenta a tese de que “a impotência psíquica é condição universal da civilização” (p.190), pois
aborda a dificuldade masculina de fazer a junção entre amor e desejo. Assim, os homens
“procuram objetos que não precisam amar, de modo a manter sua sensualidade afastada
dos objetos que amam” (p.188). A civilização se fortalece em sentido contrário ao amor que
“permaneceu, em essência, tão animal como sempre foi” (p.195). As pessoas lidam com o
impasse das relações amorosas pela via da impotência diante da lei universal de interdição
do incesto.
Nessa mesma perspectiva, Lacan propõe que “o amor é impotente, ainda que recíproco” (p.12)6. Por sua impotência em reconhecer o impossível, o amor “faz suplência à relação
sexual” (p.44).
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Há um impossível das relações humanas disposto nos dois lados distintos da sexuação
– do lado homem, se apresenta pela exceção que sustenta e demarca a castração como
condição dos viventes, segundo Freud no pai morto e mitificado em Totem e Tabu7; do lado
mulher, não há uma exceção, há uma inexistência, pois na teoria freudiana não existe uma
mãe que seja odiada e morta, sendo “a função da mãe é ensinar seu filho a amar” (p.211)8.
O impossível é vivenciado do lado feminino sem recurso aos limites do medo da castração. Desse lado, a relação com o gozo se estabelece pelo viés do ilimitado que transcende o falo. Não se trata de ódio ou medo, apenas amor e gozo, pois sem a exceção limitadora, há espaço para a ambivalência na qual, a mesma que pode ser mãe, também pode ser
mulher – mãe quando ama e mulher quando goza.
No quadro da sexuação, homem e mulher apresentam-se: de um lado, por um sujeito
dividido pela culpa, remorso e medo, além de um significante único, o falo, organizador da
sexualidade; do outro, elementos que não existem – o significante que não existe, a definição de mulher que também não existe, e o objeto causa de desejo que se extrai do corpo
do Outro que não existe. Devido à ausência do significante que defina a mulher, só resta
a ambivalência de não se saber com quem lidar – mãe ou mulher e, além disso, adotar a
impotência amorosa como suplência.
Para Lacan, o amor recobre a impossibilidade de a relação sexual existir, produzindo
um efeito de suplência que encobre, e revela a inexistência da relação sexual. Por mais que
tente fazer a relação sexual existir, o amor fracassa. Apesar de inscrever algo de simbólico,
algo do impossível do real em jogo se coloca na relação sexual. Nesse sentido, retomamos
o filme:
Ela: O que foi que ele disse? Uma frase? Duas frases? Bem, aquelas
palavras que ele pronunciou... aquelas poucas frases desencadearam
tudo. Mas, naquele momento não me dei conta.
A protagonista se atém ao dito como palavras de amor. Neste lugar de a pelo qual Lacan simboliza “o significante que é indispensável marcar, que não pode ser deixado vazio
(p. 68)”, essa mulher encontra uma via não complementar, não equivalente, mas suplementar para a não existência dela toda.
Miller apresenta as quatro parcerias elaboradas no percurso de uma análise, indo para
além do atravessamento da fantasia no Parceiro-sintoma9. A tripartição das parcerias levadas ao limite conduziria a uma equivalência: na parceria imaginária, “eu sou a imagem
do Outro” (p.267); na parceria simbólica, o sujeito é o significante; na parceria do desejo, o
sujeito é o objeto a em seu estatuto de imagem significantizada. Para construir a quarta
parceria, retorna à fórmula da fantasia, partindo do parceiro do desejo, agora com o objeto
a da fantasia no valor de mais-de-gozar. Faz diferença para o sujeito em posição feminina
ir ao campo do Outro pela ponte suplementar do amor, em busca do objeto parcial pulsional. O amor feminino não se contenta com a completude, com a equivalência, com a
representação imaginária, com o reconhecimento; algo escapa, impossível de equivaler ou
complementar, indicando ser necessário transitar do gozo pela função significante, para
agregar funções, encarnar, incorporar.
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NOTAS:
1 Trabalho produzido em Cartel inscrito na Sessão Leste-Oeste da EBP no qual Claudia Murta é o Mais Um e Adriana Pessoa, Olenice Gonçalves e Thais Aguiar são cartelizantes.
2 Fontayne, Frédéric.Uma relação pornográfica (original: Une liaison pornographique). [prod.] Patrick Quinet. Bélgica:
Artemis Productions, 1999.
3 Zalcberg, Malvine.Amor: paixão feminina. Rio de Janeiro : Elsevier, 2007.
4Lacan, Jacques. Le Séminaire, livre 20: encore, (1972-1973). Paris: Seuil, 1975.
5 Freud, Sigmund. (1912). Sobre a tendência universal à depreciação na esfera do amor. (Contribuições à psicologia do
amor II). Edição Standard Brasileira das Obras Completas de Sigmund Freud, vol. XI. Rio de Janeiro: Imago, 2006.
6 Lacan, Jacques.Le Séminaire, livre 20: encore, (1972-1973). Paris: Seuil, 1975.
7 Freud, Sigmund. (1913 [1912-13]). Totem e tabu. Edição Standard Brasileira das Obras Completas de Sigmund Freud, vol.
XIII. Rio de Janeiro: Imago, 2006.
8 Freud, Sigmund. (1905). Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. Edição Standard Brasileira das Obras Completas de
Sigmund Freud, vol. VII. Rio de Janeiro: Imago, 1996.
9 Miller, Jacques-Alain. Teoría de las parejas. [trad.] Texto estabelecido por Silvia Elena Tendlarz. El partenaire-síntoma
(Los Cursos Psicoanalíticos de J.-A. Miller, 1997-1998). 1. Buenos Aires : Paidós, 2016, XII, pp. 253-276.
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A ESCOLA, UMA MODALIDADE
DE AMOR

Frank Loreto - Associado NEL-Caracas

A Escola proposta por Lacan em seu Ato de Fundação é uma experiência inaugural, enquanto a aposta é consentir em nossas análises até as suas últimas consequências. Como
sabem, isso tem algumas implicações, não que se possam enumerá-las, mas, ao menos,
podemos trabalhá-las em conjunto.
Uma dessas é a de passar do saber suposto, saber do inconsciente, ao saber exposto,
saber assegurado. É a passagem do amor ao saber ao desejo de saber. É o que significa
a dessuposição, não que o saber não exista, mas que esse saber se exponha ao Outro, do
gozo Um ao Outro. E nessa transmissão sustentar o ensino da psicanálise.1
Ainda que para o ensino da psicanálise se requer do analista não estar no lugar de “eu
sei tudo”, senão num lugar que permita o trabalho de outros, porque o que propôs Lacan
para sua Escola foi trabalhar pela reconquista do Campo Freudiano.
Do que se trata é como relaciono isso com meu gozo para sustentar a causa analítica.
Desse modo, a experiência de Escola nos orienta em torno da eleição de sustentar no vazio,
para se enfrentar com seu próprio desejo, como desejo do Outro...ao desser. Logo, o passe
dá conta não somente do que ocorreu em uma análise, mas do que ali teve lugar, para
apontar a própria responsabilidade na Escola.2
Isso implica uma eleição forçada, do trabalho de transferência à transferência de trabalho. Encontramo-nos com a causa de nosso desejo, mas trabalharemos pela causa analítica. Suponho que aqui é possível evocar que o amor permite condescender o gozo ao
desejo.
Mas de qual amor se trata quando falamos do analista e da Escola-sujeito? Precisamos
um detalhe: não se trata do amor de transferência, apesar de parecerem fenomenologicamente distintos por se tratarem da torção da experiência analítica à do analisante-grupo
analítico, na estrutura, porém, elas partem do mesmo lugar.3
Essa transferência recíproca pode ser entendida inclusive como uma orientação que
incomoda, uma que não é somente a referência comum a alguns textos ou a alguém específico, aquela fundamentada na crítica recíproca, sem acordos tácitos e sempre mais além
das identificações supostas no Outro. Ademais, há que se lembrar não ter lógica se comunicar com pessoas com a mesma experiência porque “nos entenderíamos bem”, a aposta
é no mal-entendido para produzir o saber ...4 para logo ser transmitido.
Nesse sentido, o da reciprocidade, creio existir uma diferença substancial com a transferência analítica. Posto que nessa última não se trata de uma experiência intersubjetiva,
recíproca, mas sim de um trabalho do sujeito, com seu saber suposto do inconsciente. Mas
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esse saber não somente está articulado a um conjunto de significantes para produzir um
saber, o saber do inconsciente é do significante, mas também enquanto se goza como
resposta à não relação sexual.
Ainda que não exista a intersubjetividade entre analista e a Escola-Sujeito, existe, no
entanto, o coletivo como sujeito no individual. Essa reciprocidade está orientada ao trabalho com os outros membros, e a crítica seria a seus respectivos produtos, mais além das
identificações.5
Agora, fiz referência ao amor a partir da transferência de trabalho, creio ser importante
precisar que o amor que possa existir pela Escola é um amor mais além do amor. Não é
um amor narcisista de “amar ao próximo como a ti mesmo”, nem tampouco o amor simbólico agarrado na demanda do Outro, porque esses estariam suportados na função do
falo.6
Então é uma “revalorização do amor”: o amor real seria um suplente da relação sexual.
O que estaria relacionado com a sexualidade feminina enquanto essa tem uma relação
especial com o Outro. “O gozo feminino sob a forma S(Ⱥ) permite uma relação com o Outro,porque é capaz de ir mais além de fazer do Outro um objeto a que lhe sirva somente
para a satisfação pulsional. É mais independente da exigência pulsional.7
Isso me permite orientar sobre a relação entre o amor, o gozo feminino e a Escola, enquanto postulo que a diferença do grupo que segrega a quem diz não ao mutualismo, a
Escola-sujeito, consente a que se possa seguir em posição de analisante com isso que não
deixará de insistir e fazer cair qualquer ideal.8
Permitindo manter no horizonte o postulado de Raquel Cors Ulloa em seu discurso de
abertura quando fazia referência a que, desde há muito tempo, temos lido “o inconsciente
é a política” e, no entanto, ainda estamos nos interrogando para precisar o que entendemos por política lacaniana.9 E ainda considerando que a finalidade de uma análise não é
somente extrair um analista, poderia evocar como uma resposta inconclusiva, uma política
orientada pelos arranjos com o real.
Então, eu intuo que a proposta seria trabalhar com o real, com nossa própria inconsistência e a do Outro, fazendo laço com o Outro através do amor real, mas sustentando
a causa analítica como causa de desejo porque a psicanálise existiria na medida em que
assumimos a responsabilidade de fazê-la existir.

Tradução de Gustavo Ramos da Silva
NOTAS:
1 MILLER, Jacques-Alain. El banquete de los analistas. Trad. de Nora A. González. Buenos Aires: Paidós, 2018. p. 179-233.
2 Ibid.
3 BASSOLS, Miquel. La orientación en la transferencia de trabajo. Disponível on-line em: http://elpsicoanalisis.elp.org.es/
numero-36/la-orientacion-es-la-transferencia-de-trabajo/
4 Ibid.
5 Ibid.
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6 MILLER, Jacques-Alain. El partenaire-síntoma. Trad. de Dora Gladys Saroka. Buenos Aires: Paidós, 2016. p. 147-170.
7 Ibid.
8 GIRALDO, Maria Cristina. A Escola e o feminino do desejo. Testemunho de passe apresentado na XVII Jornada da ELP
“Queres o que desejas? Excentricidades do desejo. Disrupções de gozo”, realizada em Barcelona em novembro de 2018.
Mesa do Passe “Desejo de Escola” com interlocução de Guy Briole e Anna Aromí.
9 ULLOA, Raquel Cors. Mutatis Mutandis. Disponível on-line em: http://www.nel-amp.org/index.php?file=La-Escuela/Textos-institucionales/Discursos-de-los-presidentes/Discurso-presidente-entrante-2021-2023.html
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DIGNIDADE DO SINTHOME

Zulema Buendía. EOL/AMP

Amor novo
O novo no amor é a passagem do gozo ao desejo na experiência analítica: paixão pelo
novo que permite à neurose sair do gozo da repetição. Mas o que é o novo? De que amor
se trata na experiência analítica? O novo que aparece na repetição, uma disjunção entre
amor e gozo.
Uma primeira aproximação ao novo é através do sintoma ao início da análise, e o novo
ao final do dispositivo, que são de ordem diferente ainda que se encontrem articulados. Se
trata da passagem do sintoma ao sinthome?
A dimensão pulsional do sintoma pode ser pensada como o velho, o núcleo duro do
gozo e a dimensão significante como o que se renova na dimensão simbólica.
Para pensar este tema, se pode considerar o poema “Le Voyage” de Charles Baudelaire, que apresenta uma ideia interessante em sua última frase que diz: Ir até o fundo do
desconhecido para encontrar algo novo”. A ideia nos lembra o dispositivo do passe, ir ao
fundo do desconhecido do gozo para encontrar o novo no amor na experiência analítica,
para isso há que ceder ao gozo até a dimensão do desejo.
Ao final de uma análise, o saber já não está do lado do analista, senão do lado do analisante, para possibilitar outro uso dos S1 que tenham sido extraídos no dispositivo, em função da interpretação que produz um vazio de sentido. O amor de transferência é o meio
que possibilita a passagem do gozo autoerótico ao amor aberto à contingência.
Amor real
É importante localizar no ensino de Lacan a mudança de perspectiva a partir dos anos
70. Trata-se da passagem do inconsciente transferencial referido ao Outro até o inconsciente real que localiza-se ao nível do Um. O S1 como letra de gozo que remete ao vazio de
significação, extraída do inconsciente real, a partir da “torpeza que sabe de um equívoco”.
O testemunho de Alejandro Reinoso nos ensina sobre o amor ao sinthome no texto:
“Da indignação de si à dignidade do sinthome”. No início de sua análise se tratava dos pensamentos obsessivos onde o fantasma consistia no seguinte axioma: “se falo morro, melhor: escuto ao outro em silêncio e olho”. Programa de gozo que amarrava o pensamento
à fuga, no campo da inibição.
É pela interpretação via o equívoco, que pode sair da indignação do gozo silencioso,
modo de fuga neurótica. Do testemunho se pode recortar dois sonhos: no primeiro sonho,
localiza na capa de um livro uma palavra em francês, OUÏR , escrita em letra maiúscula. A
leitura desdobrada é: O sim(Oui), Oir, (Ouïr) (em português, Ouvir), Huir(em português, Fugir), Gozar/J (Ouir) (jouir=desfrutar). Interpretação anagramática do analista que possibilita
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ir mais além do sentido. Dignidade do sinthome inscrito no sonho, um saber fazer com a
fuga e o ouvir. Outro uso do S1, nova forma de arranjá-lo com o gozo, sem retroceder. Assim
Reinoso disse: “o mais além da indignação em um passo do huir al Ouir (fugir ao ouvir), e
um amor ao sinthome”. Um segundo sonho lhe permite outra leitura do sinthome. Relata:
“não sabia em qual país estava e uma mulher lhe dizia que não podia levar nada. Pegava
um volume de Freud e outro que não reconhecia”. No sonho respondeu: “Aí aonde vais,
haverá colegas!” Despertou com um sorriso e pensou: “ Ouir!” Um ouir enlaçado à Escola
Una, advertido do vazio da significação, e da caída das identificações, mas com a invenção
do sinthome.
Amor ao sinthome
O amor ao sinthome é uma nova maneira de arranjar-se com o gozo sintomático. Um
amor real descoberto no curso da análise que permite isolar e enlaçar os Uns sozinhos, a
partir da leitura das marcas de gozo e sua nova aliança. O entusiasmo é um efeito de vivificação em relação ao gozo da repetição, liberando-se a dimensão pulsional a favor da transferência de trabalho, é o que nos ensina o presente testemunho. Um amor de transferência
enlaçado à Escola Una, com um amor mais digno e singular.
Tradução: Maria Cristina Vignoli
BIBLIOGRAFIA:
Miller, J-A: “El síntoma charlatán”, Editorial Paidós, España, p. 14
Marchesini, Angélica: “Transferencia y amor en la ultimísima” en la Revista Lacaniana de psicoanálisis, n.29. Editorial
Grama, edición 2021, p.64.
Reinoso, Alejandro: “De la indignación de sí a la dignidad del sinthome “en la Revista Lacaniana n.29. Editorial Grama, abril
2021. Bs.As. p 148 a 151.
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SIGMUND FREUD, AS CARTAS DE AMOR

Mariela Lavia - Participante Departamento Enlaces/ICdeBA

O amor é um labirinto de mal-entendidos: “Amamos a aquele que responde a nossa
pergunta: Quem sou eu?” 1
Jones nos brinda com um aspecto da vida privada de Freud, sua capacidade de amor
e ternura. Martha Bernays, a mulher por quem Freud se apaixonou, foi o grande e único
amor de sua vida. Conheceu-a quando ele tinha 25 anos e ela 20 anos. Ficou impactado
com a beleza da moça, tornando-se fundamental para ele. De classes sociais diferentes,
esperava conseguir a garota delgada e de pele branca. Ela o havia escolhido apesar de sua
pobreza, de sua idade e de não praticar o judaísmo. Quando a mãe de Martha descobre
que sua filha se casaria com um judeu pobre, a leva de Viena; o que provoca uma paixão
epistolar que suportou uma relação de quase 4 anos. Antes do casamento só se viram seis
vezes. Freud escreveu a sua prometida mais de 1500 cartas que continham um amor platônico e romântico: “Minha preciosa e amada menina”, Bela amada, doce amor”.
No livro Sigmund Freud, Cartas de amor em 19/6/1882 Freud escreveu: “É minha, minha a moça a quem temia cortejar e que chegou até mim com confiança, reforçando a fé
em meu próprio valor e me deu novas esperanças e forças para trabalhar quando mais o
necessitava”2 “...se alguma vez duvidei...hoje não deixaria separar-te do meu lado, ainda que
caísse sobre mim a maior maldição e tivesse que carregar seu peso sobre minhas costas...”3
“...Assim sou eu, egoísta, quando estou me apaixonando. Me escreve e me conta tudo
o que fazes. Desta maneira me será mais fácil suportar tua ausência”...4
Martha o impulsiona a trabalhar incessantemente para sair da pobreza, assim poderiam casar-se e estar à altura das circunstâncias.
Quando Freud não recebia uma carta de sua prometida, expressava a seus amigos
suas dúvidas sobre o compromisso.
Jones5 nos fala de uma paixão complicada, na qual Freud experimentava em si mesmo
o terrível poder do amor com todos seus arrebatamentos, temores e tormentos. Sentia não
possuir nada daquela magia que tem os homens para com as mulheres, portanto nunca
poderia chegar a ser substituto de: Max Mayer, primo de Martha que havia sido seu primeiro pretendente e Fritz, um sedutor com a habilidade de separar uma mulher de qualquer
homem. Ideia que se lhe impõe por sua indiferença com as moças em sua juventude.
Sigmund conheceu todas as torturas de esse afeto soberano. Nos momentos de lucidez, compreendia que suas dúvidas para com Martha surgiam de uma falta de confiança
enquanto a ser ele mesmo digno de ser amado. Reconhece acusá-la e atormentá-la com
seus ciúmes. Cito: 17/8/1882 “...só me dói minha incapacidade para poder demonstrar-te
meu amor...”6. 25/9/1882 “...As contínuas elucubrações internas relativas à pessoa que a
gente ama, e que não são atenuadas nem renovadas pela presença da dita pessoa, condu-
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zem a falsas conclusões sobre a relação e ainda ao rompimento quando, ao reencontrar-se, a gente se dá conta que tudo é diferente ao que havia imaginado.”7
Apesar do tormento repetitivo, termina casando-se com Martha.
Na entrevista que fizeram com Miller, disse “...o amor se dirige a aquele que você pensa
que conhece sua verdade verdadeira. Mas o amor permite imaginar que esta verdade será
amável, agradável, enquanto que de fato é muito difícil de suportar.”, “...para amar há que
confessar sua falta e reconhecer que se necessita do outro, que lhe falta...”8.
Freud situa o amor na projeção de uma imagem ideal que se deseja e se acredita encontrar no outro. Pode-se amar aquela imagem que representa o que cada qual gostaria
de ser. A ilusão faz crer em uma completude; um amor imaginário que põe em suspenso a
falta, é o flechaço do amor. A felicidade e o êxtase tem um tempo; ao deslizar-se o véu imaginário do amor aparece sua cara sofredora; a relação com o outro desaparece na angustia;
acredita possuir o que deseja e cai na conta de que não o tem ou que pode perdê-lo.
O amor divide, causa conflito e faz sentir a falta. Freud se divide com Martha, se angustia; por isso as cartas não só eram palavras de amor passional, também aparece sua
cara obsessiva, ciumenta e sofredora. Preocupado por sua impotência aflora a pergunta
pelo desejo do outro, Quem sou eu? Se constata na carta de 8/9/1883 quando pergunta a
Martha “...o que pode ser o que desejas e não queres dizer-me?”9.
O amor imaginário leva a um labirinto sem saídas; acreditar na reciprocidade. Mas a
verdadeira reciprocidade está em desejar ser amado.
28/8/1883 “...Quiças exista um amor mais flexível que o que eu tenho por ti, mas duvido
que exista outro que seja tão profundo.” 10
O amor é da ordem do desejo, faz metáfora sobre a não relação sexual. Nunca se pode
ser o um com o outro; há que reconhecer a falta em ser no laço com o Outro.
Miller o explica muito poeticamente: “Se eu te amo, é que és amável. Sou eu quem
ama, mas tu, tu também estás implicado, posto que há em ti algo que faz que te ame. É
recíproco porque há um ir e vir: o amor que tenho por ti é o efeito de retorno da causa do
amor que tu és para mim. Portanto, algo tu tens que ver. Meu amor por ti não é só assunto
meu, senão também teu. Meu amor diz algo de ti que quem sabe tu mesmo não conheças.” 11

Tradução: Maria Cristina Vignoli
Notas:
1 Entrevista realizada a J.A.Miller por Hanna Waar para la Psychologies Magazine, octubre 2008.https://médium.com/sobre-psicoanalisis/entrevista- a- jacques-alain-miller-sobre-el-amor 291c95f9dc4f
2 S.Freud, Cartas de amor, Ediciones Brontes, España, 2017, p19
3 Idem, p21
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4 Idem
5 Jones,E. Freud 1, Salvat Editores,S.A. Barcelona, 1985
6 Op. Cit.Freud, p32
7 Id,p33
8 Op. Cit Miller
9 Id,p43
10 Id, p38
11 Op.Cit.Miller
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DA FICÇÃO À FIXAÇÃO

Daniela Dighero C. - Associada Nel-Santiago

A pista que sigo a encontrei no texto ”Disrupción de goce y locuras de transferência”
de Eric Laurent:
“ Ao final do percurso, a sugestão retorna a seu estatuto primeiro: o
impacto do significante sobre o corpo, que permite certo tratamento
da efração de gozo, seu equilíbrio em uma homeostase graças a auto
elaboração de uma ficção não standard” 1
A citação me levou a interessar-me pelo lugar da ficção na análise e pelo destino dela
em seu final. Assim, me proponho a realizar um percurso do conceito com a finalidade de
situar a que se refere Laurent quando alude a uma ficção não standard.
Ficção é um termo de origem latina “fictício”. Segundo RAE é possível encontrar 3 definições;
1- Ação ou efeito de fingir
2- Invenção
3- Obras literárias ou cinematográficas, que tratam de sucessos e personagens imaginários.
Todas essas definições enfatizam o caráter inautêntico do termo, estabelecendo uma
oposição entre ficção e verdade ou ficção e real. Assim, será uma ficção, aquilo que se considera “fantasioso” ou pouco afinado a realidade objetiva.
Se nos ativermos na noção de ficção em psicanálise sem dúvida se faz necessário retomar o valor por Freud dado a esta ética. Se bem que seu uso não é central em sua teoria,
sim o de fantasia o qual, pode entender-se como uma história ficcionada ou uma história
que possui elementos de ficção.
É importante situar como um marco central em relação a ficção, a passagem da teoria
do trauma a teoria da fantasia. Ali, Freud dará um voo em sua investigação e abandorá
o interesse nos eventos traumáticos ocorridos na realidade objetiva lançando-se em sua
busca na fantasia.
É, neste contexto, que se situa a carta 692 a Fliess e sua famosa frase: ”Já não creio mais
em minha neurótica”. Em sua fundamentação agrega: “No inconsciente não existe um sinal
de realidade de sorte que não se pode distinguir a realidade da ficção investida com afeto.3
Em outras palavras, Freud descobre que no relatado por seus pacientes existem ficções que revelam uma verdade. Assim, toma a ficção de uma oposição a realidade, e a
situa em continuidade com termos como realidade psíquica e verdade.
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Diferentemente de Freud, em Lacan a ocorrência do termo ficção aparece de maneira
explícita desde seus primeiros seminários. Uma pontuação sobre ela a fará em um comentário a teoria de Bentham no seminário VII.
Recordemos que uma das ideias de Bentham era a sua intenção de criar uma ética
baseada no desfrute da vida e a partir dai analisar a utilidade das diferentes práticas em
função de seu objetivo último que era conseguir “ a maior felicidade para o maior número
de pessoas’.
Ele buscava criar uma estrutura jurídica cuja finalidade se sustentava em conseguir
alcançar a dita felicidade. Desenvolve assim a “Teoria das ficções”, estabelecendo que nossa conduta está governada por leis, por ficções legais que não são senão construções de
linguagem. Fictítious, queria dizer fictício, porém no sentido de que toda verdade tem estrutura de ficção. Desta forma, se abre passagem a possibilidade de criar ficções reais ou,
em outras palavras, a existência de ficções que teriam consequências reais para os sujeitos.
Esta definição está em continuidade com a caracterização da verdade, já promovida
por Lacan, na qual ela aparece como aquilo que se instaura na ordem da palavra, como
efeito de uma articulação significante. Esta ideia permite situar certa continuidade no
pensamento de Freud e Lacan a partir do termo ficção. Em ambos, ela deixa de estar do
lado do falso, do ilusório, reconhecendo assim, seu valor de verdade.
Então, poderíamos nos perguntar o que ocorre com a ficção no final de análise. Uma
possibilidade seria sustentar que o analisante termina sua análise tendo construído sua
própria ficção fantasmática a qual dá sentido a trama imaginário-simbólica que o aloja.
Sem dúvida, distante disso, se buscará desfazer a ficção que se construiu durante a análise
com o objetivo de se propiciar a invenção de uma fixação4 que recorte seu real singular.
A fixação, diferente da história ficcionada que o sujeito construiu em sua análise, se
revela não-standard na medida em que não se baseia em nenhum saber, se não que sua
aparição introduz o limite do saber ficcional que animou a fantasia como defesa frente ao
real. Assim, na ficção se produz um “resto que não cessa” à ficção tradicional e que coincide com o mais singular do sujeito. Será a criação deste elemento sem sentido, verdadeiro
neologismo do sujeito o que produz a saída da experiência analítica5.
Tradução: Lenita Bentes
NOTAS:
1 Laurent,E. “ Disrupción de goce en las locuras bajo transferência, Virtuália n. 35 URL
2 Freud,S.- Carta 69. Obras Completas V. I. 1937;211-54. Bs As Amorrortu. 1897 p.301
3 Ibid
4 Lacan.J,”El Atolondrandicho”, em Otros escritos, Paidós Bs s, 2012,p.503
5 Brodsky, G. “Apré-coup”, Lacaniana .Bs. As, Grama, n 1, junio 2015, p. 83-88
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O PERCURSO PELO DUPLO E
O AMOR NO AUTISMO

Marcela Piaggi - EOL/AMP

Qual pergunta poderia ser mais difícil de responder senão a que se refere ao amor
no autismo? O testemunho de Daniel Tammet1 nos permite aproximar de uma reposta e
aprender sobre a originalidade de uma experiência amorosa singular.
O amor é um tema central na experiência do parlêtre e da psicanálise, merecendo
uma precisão especial tanto da particularidade que toma no autismo como da singularidade com a qual se vivencia cada caso.
Jacques-Alain Miller assinala “que no estado primário temos ‘uns’ separados, em
disjunção [...] A questão do amor a partir do seminário Mais, ainda conhece uma promoção
absolutamente especial. O amor é o que poderia fazer mediação entre os um-sozinho.”2
Na clínica do autismo partimos do Um sem referência ao Outro. De que funcionamento se
vale Tammet para circunscrever o Um de lalíngua e produzir um enganche entre Uns sozinhos?
Desde Freud, o amor requer um circuito libidinal entre corpos: o Um e o Outro. No autismo, o circuito libidinal não se produz com o Outro, mas sobre si mesmo: “se goza” sem
o trajeto pulsional que poderia articular seu corpo com o Outro. O corpo-carapaça é o que
advém de um corpo em que todos os orifícios estão ocluídos.3 Para que algum trajeto surja
deve-se apelar à invenção de uma solução sob medida, a qual inclua, a cada vez, aquilo que
permanece no limite da relação com o Outro: seus objetos, suas estereotipias, seus duplos.
Esses elementos interdependentes funcionam como bordas que localizam sobre si não
somente o gozo, mas suas paixões.
Tammet4 se apoia na função do duplo para tratar a animação libidinal e aceder à possibilidade de armar um laço. Produz-se uma “inversão libidinal” que passa pelo percurso
de seu duplo.5 É consequência da ausência de identificação simbólica que faz com que o
percurso pela imagem do duplo seja necessário para se estruturar.
Dita função põe em jogo uma perda controlada, o domínio exercido sobre ela flexibiliza a borda. Trata-se de “um acontecimento de corpo” que há que se considerar não como
uma extração do objeto pulsional, mas como extração de gozo que o sujeito chega a ceder
sem que tal cessão lhe seja insuportável.
Aos seus 13 anos, Babak procura uma imagem de si mesmo distanciada para poder se
examinar. Cito: “Apareceu na escola um iraniano, era inteligente, falava inglês com fluência
e muito bom em matemática. Viu mais além do que me fazia diferente para se concentrar no que compartilhávamos: nosso amor pelas palavras e pelos números em particular”.
Daniel chegou a substituir seu amigo em um trabalho escolar, havia aprendido todos os
diálogos de memória do roteiro sem saber.
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A função do duplo permite por sua vez construir o Outro de síntese. Este ganha duas
particularidades: em uma, o sujeito dispõe de um saber fechado que lhe permita se orientar no mundo rotineiro; em outra, torna-se aberto, adquire uma capacidade que consente
em se adaptar a situações novas. Ambas as formas podem se complementar: a primeira
põe ordem em um mundo solitário sem conseguir interpretar as emoções, sua aptidão
para representar o vivo é insuficiente. A segunda forma inicia uma abertura ao vínculo social que permite a Tammet se ancorar na língua do Outro, a qual, reduzida a signos, alcança enquadrar certo gozo.
O Outro de síntese não está constituído nem por S1 nem por S2, mas por signos: alfabéticos, sonoros ou visuais. Para que o vivo entre em jogo como uma espécie de afeto, é necessário que o S1 funcione como um significante amo, Um desprendido do gozo de lalíngua.
Ante um acontecimento de perda de gozo, produz-se uma passagem a uma flexibilidade maior da borda que inclua em seu limite o Outro como partenaire, afinal esse deve
ficar por fora de toda reciprocidade imaginária e sem a função de interlocução simbólica.
Faz falta um tempo para que algo enganchado a ele se desloque e dê lugar a um novo espaço mediador que não seja nem do sujeito nem do Outro.
Esse espaço pode se desprender do domínio controlado. Tammet põe em cena uma
perda real que constituiu um giro decisivo em sua existência, uma modificação da posição
subjetiva. Sustentado em sua paixão pelas palavras e pela língua estrangeira, deixa a casa
familiar e viaja a Kauanas para ensinar inglês a estrangeiros: “me sentia um estranho em
meu país natal. O futuro deixou de me assustar.”6
Assistimos a uma espécie de cessão do Um de lalíngua. A borda se torna independente do domínio exercido; não desaparece, pode se tornar menos permanente ou apagar-se voluntariamente e produzir outros enganches. Tammet se abre ao encontro com um
partenaire sexual sustentado na função de duplo, para apagar a diferença e a perda que
implica esse encontro.7 Abre-se ao mundo de uma maneira dominada e sustentado no
circuito do duplo.
Ensinando inglês a estrangeiros, conseguiu comprar um computador através do qual
conheceu Neil, sua atual parceira. Igual a Daniel, Neil é muito tímido. De imediato compartilham interesses comuns. Pensou: “Você encontrou sua alma gêmea”. Viveram juntos
e, após algumas experiências frustradas de trabalho, conduziram-no, apoiado nos conhecimentos de Neil, a criar uma página educativa na internet com cursos na rede para estudantes de idiomas.

Tradução de Gustavo Ramos da Silva
NOTAS:
1 TAMMET, Daniel. Nascido em um dia azul: por dentro da mente de um autista extraordinário. Rio de Janeiro: Intrínseca,
2007.
2 MILLER, Jacques-Alain. Uma fantasia. In: Opção Lacaniana: Revista Brasileira Internacional de Psicanálise. São Paulo:
Edições Eolia, núm. 42, fev. 2005. p. 18.
3 LAURENT, Éric. A batalha do autismo: da clínica à política. Trad. de Claudia Berliner. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. p. 54.
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4 E em outros autistas denominados “de alto rendimento” como Donna Williams e Temple Grandin.
5 MALEVAL, Jean-Claude. El autista y su voz. Madrid: Gregos, 2011. p. 172. Disponível em português em: MALEVAL, Jean-Claude. O autista e a sua voz. Trad. de Paulo Sérgio de Souza Jr. São Paulo: Blucher, 2017.
6 As aspas correspondem às palavras de Daniel Tammet.
7 MALEVAL, Jean-Claude. Clínica del espectro del autismo: In: Estudios sobre el autismo I. Buenos Aires: Colección Diva,
2014. p. 62.
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SISTEMAS CLASSIFICATÓRIOS E
PREDICADOS LINGUÍSTICOS
DE CLASSES NO AUTISMO

W. Gabriel Goycolea - Aderente do Centro de Investigación y Estudios Clínicos (CIEC). Córdoba

O que é o autismo? Esta pergunta despertou as mais complexas discussões, teorias e
protocolos de abordagem. O autismo altera, rompe a homeostase terapêutica dos comités
de especialistas onde os fundamentos psicanalíticos ou as verdades extraídas de manuais
psicodiagnósticos parecem construir edifícios de conclusões para validar a si mesmos. Entretanto, na história de seu nome próprio e sua inclusão nas classificações, revelam-se fissuras.
As fissuras nas tessituras universais respondem a um processo normal de mudança de
paradigmas e mutações na linguagem de prescrições comportamentais humanas. Modificações que se podem compreender no marco de associações profissionais que dirimem
os vereditos sobre a normalidade psicológica e a órbita da suspeita diagnóstica de acordo
com parâmetros classificatórios. Em outras palavras, uma linguagem da boa forma comportamental de alcance universal, anônimo e com múltiplos destinatários.
Indefectivelmente, além da complexidade teórica e procedimental, em cada diagnóstico há uma dimensão de consentimento ou não à linguagem das classificações e às estruturas clínicas definidas por comitês de especialistas ou uma teoria em particular. Contrariamente ao que alguns creem, a língua das classificações não se encontra matematizada,
não é uma verdade conhecida, mas sim uma construção, o resultado de consensos, com
incalculáveis efeitos de verdade nas distintas sociedades onde têm alcance. Ao referir-se
a esse tema, Miller (2011) adota uma tessitura que consiste em perguntar-se pelo furo no
universal das classificações na medida em que classes ou sistemas de classificação são
mortais e correspondem a construções históricas. Sabemos que nossas classificações têm
algo relativo, artificial, artificioso, que são somente semblante; isto é, não se fundamentam
nem na natureza, nem na estrutura, nem no Real.1
A artificialidade das classificações é interdependente do fluxo incessante de teorizações sobre o psíquico, a conduta ou a psicopatologia, como também, dos predicados que
sustentam axiomas em exemplares de classe. Não obstante, a diferença entre um sistema
de classificação como o DSM V e a teoria psicanalítica se encontra determinada pela permeabilidade no avesso do que não encaixa na teoria e procedimentos universais.
O avesso dos predicados de classe não universais desvela outra materialidade, onde
a não correspondência entre signos patológicos e classificações, se vê questionada em
sua natureza não conclusiva. Uma essência, uma substância que não está dada por si na
natureza humana, mas está constituída de práticas linguísticas. Os signos patológicos das
categorias consensuais se dispõem ao modo de diques seguros frente o avesso do que não
funciona nas classificações. Nesta contenda do dialeto classificatório, o relevante são as
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práticas linguísticas, o que aporta veracidade: não necessariamente os dados, sempre incompletos. Como pontua Miller (2011), estas classes ou classificações não tem uma sustentação na natureza, ao contrário, trata-se de artifícios fundamentados nas mesmas práticas
linguísticas de onde emergem.
Neste ponto, a complexidade da análise conduz a um debate sempre vigente entre
singularidade e universalidade, entre o nominalismo que aspira indivíduos livre de nomes
universais ou o pragmatismo de classificações psicopatológicas que definem o espírito
pós-moderno, onde a nosografia evolui em função da invenção dos meios de ação2. Nesta
disposição dos sistemas classificatórios, tudo o que escapa aos predicados linguísticos da
classe automaticamente é assinalado como diacronia e reabsorvido na ordem operatória
das novas classificações, sob critérios de semelhança, co-morbidade ou sintomas associados. Os estândares científicos de semelhança são artifícios exitosos para o contínuo de
um espectro classificatório, aquele que dá conta de indivíduos indivisíveis na congregação
de sintomas patológicos e suas correspondências com predicados nosográficos. Entretanto, os manuais psicodiagnósticos, os sistemas classificatórios e as teorias psicológicas não
abarcam a totalidade do sujeito.
A impossível representação é o limite das classes, dos predicatos e os atores terapêuticos e analíticos; constituem a borda onde o indivíduo ou o sujeito mediante seu sintoma
se nomeia – a si mesmo – como único entre a generalidade de sua espécie. Como observa
Coccoz (2012), os sintomas são considerados como signos da subjetividade, esta entendida
como posição existencial, que sempre adota formas particulares3. Neste vazio de significação sobre o indivíduo e o sujeito da classe, onde emerge a singularidade nominalista além
da pragmática, se manifestam as diferenças centrais que abonam boa parte dos debates
entre o DSM V e a Psicanálise. Neste ponto, os sistemas classificatórios põem em manifesto seu limite ao não conceber o sintoma – presente no transtorno – como um aspecto que
compõe a identidade do sujeito. Uma diferença essencial com a Psicanálise que inclui a
dimensão da falta em toda construção de classes e o avesso não universal do predicado
nas classificações. Neste sentido, dar lugar ao avesso não universal e julgar a adequação ou
não de um indivíduo aos sistemas classificatórios implica não reduzir o sujeito na linguagem totalizante dos transtornos, determinando, caso a caso, a adequação ou não à regra;
não desconhecendo a emergência de um sujeito na singularidade de seu consentimento
à linguagem.
NOTAS:
1 Miller, J.-A. “Presentación del libro Polémica Política”. https://www.youtube.com/watch?v=O-wi1rmWmGo
2 Miller, J.-A. “El Ruiseñor de Lacan”. Del Edipo a la sexuación. Paidós, Buenos Aires, 2011, p. 245.
3 Coccoz, V. “¿Cómo hablar con quienes prefieren no hacerlo?”. En Tendlarz, E. (Comp). Una clínica del autismo infantil.
Grama, Buenos Aires, 2012, p. 65.
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AMOR E ESTRAGO

Silvia Szwarc - EOL/AMP

Jacques Lacan, ao sustentar que a mulher é um sinthoma para o homem, enfatiza que
o inverso não é verdadeiro. Pelo contrário, afirma que “pode ser um estrago”.1 Lacan não
delimita nessa afirmação, nem o estrago, nem o tipo de mulher, mas o sustenta como possibilidade para algumas. Os feminicídios, em um extremo da curva de Gauss, infelizmente,
parecem confirma-lo. Se trata de estabelecer, o que os conjuga. O que do rechaço ao feminino, viabiliza os feminicídios? O que do fantasma masculino pode ser um empuxo para
ele? E o que do lado feminino se apega a esse fantasma, docilmente?2 É masoquismo?
Através de duas personagens femininas, quase antagônicas, extraídas de dois filmes
separados por 40 anos para ilustrar o que propõe, Stromboli, dirigido por Roberto Rossellini, cuja protagonista foi Ingrid Bergman, e Breaking waves, aqui conhecido como Contra
viento y marea, do grupo Dogma.
Enfatizo o caráter antitético das protagonistas: a primeira, personificada por Ingrid
Bergman, é uma refugiada letã que para fugir de um campo de refugiados, no final da 2ª
Guerra Mundial, apaixona-se por um prisioneiro, e eles escapam juntos... para acabar em
uma ilha vulcânica, sem eletricidade nem vegetação alguma, seres simples e rudes vivendo da pesca, com um vulcão em constante atividade.
Karin caiu em outra prisão e parece impossível escapar da ilha. A subida ao vulcão leva
(para a atriz) muitas horas.3 As emanações de enxofre não a deixam respirar. Ela está exausta, sem forças. Na borda do vulcão ela desaba, se dá por vencida.4 Mas, ao levantar as vistas,
ela experimenta o sublime do céu estrelado, “Ó Deus!”
A “conversão”5, que o diretor procura capturar com sua câmera em sua protagonista,
se produz. Catherine Millot o compara com a figura do Inquisidor que, torturando sua vítima, procura arrancar-lhe a confissão que salvará sua alma.6 A atriz, apaixonada por Rossellini, e de quem está esperando um filho, é condenada pela igreja tanto católica como a protestante, pela imprensa, por um senador dos EUA que a trata como traidora publicamente
e perde a posse de sua filha Pia, filha de seu casamento com o Dr. Lindstrom.
Em Contra a viento y Marea, Emily Watson interpreta uma jovem de uma comunidade calvinista, puritana e patriarcal. Ela se apaixona por um norueguês que trabalha em
uma plataforma de petróleo. O Conselho dos Anciãos se reúne para permitir tal casamento, que eles desaprovam. Ele, na plataforma, sofre um acidente que o deixa tetraplégico.
Seu estado de invalidez é incurável.
Ele tenta convencê-la a ter encontros com outros homens. E ela deve relatar-lhe o que
aconteceu nos encontros. Ele vai experimentar prazer através dela. Embora no início ela
não possa sequer considerar a proposta, pouco a pouco, ela vai se curvar ao interesse que
ele demonstra. Ela considera como um sacrifício que lhe deve, porque, de alguma forma,
ela acredita que tem parte em seu infortúnio. E se sacrifica. Vai se prostituíndo progressiva-
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mente, até encontrar a morte em um navio nas mãos dos marinheiros. O milagre acontece.
Ele volta a caminhar.
Não é possível estabelecer uma “certa” conexão comunitária entre nossa heroína e a
proposição impossível do puro amor, que caracterizou o século XVII, e tem Mme. Guyon
como referência?
Também uma diferença: enquanto em um caso, a protagonista se apega ao fantasma
masculino que a conduz à morte, os místicos procuram formas de sacrifício, o ascetismo,
para limpar o vazio que tornará possível sua fusão com Deus: “Deus, meu marido, se eu fosse condenado ao inferno por sua vontade, meu amor por você não sofreria menosprezo
algum.”7
O ascetismo, o desprendimento de si mesmo, a autodestruição de si mesmo, encontram aqui sua razão. Trata-se de reconstruir-nos de outra forma, totalmente abertos sem
fechamento que elimine a oposição interna/externa. O ascetismo aponta a fazer-nos coincidir o abismo que somos em Deus8, converter-se em puro vazio. Se trataria de masoquismo?9
A esta pergunta, J. Lacan, respondia negativamente10. No Seminário 20, não é sem a
leitura dos místicos que se pode escrever o gozo suplementar que chama feminino S(A/).
Por um lado, temos o amor puro e, por outro, o desejo do analista não é um desejo
puro11. No Seminário 21, na aula de 18/12/73, J. Lacan fala do amor divino e de um Outro sádico que instaura a culpa original; a vontade divina toma o lugar que o desejo deveria ocupar.
“(...) a partir de certo ponto mal escolhido, não há nenhum meio de sair dele... cada um
tece seu nó: Vocês verão se o amor realmente se torna o meio, o amor não é mais definido
como fracasso. Porque só o meio pode desatar um do outro.”
Para os místicos, o diretor de consciência desempenha um papel fundamental: se
mantem a flecha dupla que se dirige até o S(A/), por um lado, e vai para o lado esquerdo,
para o Φ. No estrago, a medida fálica está suspensa... “não há limites para as concessões
que uma mulher pode fazer por Um homem, de seu corpo, de sua alma, de seus bens”.12
Tradução: Luciano Matos (IPB- Bahia)
NOTAS:
1
Lacan, J. Seminário 23, pg.99, Paidós
2
Lacan, J. Televisão, Anagrama, pg.128
3
Millot, C. Abimes ordinaires, Gallimard, 2001, pg.78
4
Rossellini não filma com atores, mas com pessoas locais que interpretam a si mesmas. A atriz não deve agir, mas viver
o tormento a que ela é submetida enquanto a câmera registra.
5
Werly, P. Roberto Rossellini, um poético de conversão, veado-corlet, pg.240
6
Millot C. Abimes ordinaires., Gallimard, 2001, pg.90/91
7
Le Brun, J. Puro amor de Platão a Lacan. Cuenco de Plata, Córdoba, 2004. Fenelon e Mm. Guyon propõem o amor puro
como modelo de amor cristão. O conceito de amor puro leva à teorização de sua própria destruição: perda de si mesmo,
perda de amor e perda de Deus, consentir com sua própria condenação, se Deus assim quiser.” O que Francis de Sales vai
nomear como a “suposição impossível”.p.157 e seguintes.
8
Millot, C. La vie parfait, p.31, Gallimard, 2006
9
Millot C. La vie parfait, Gallimard, 2006, p.33
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Ibid.
Lacan J. Seminário 11: “O desejo do analista não é um desejo puro. É um desejo de obter a diferença absoluta, aquela que
intervém quando, confrontado com o significante primordial, o sujeito vem pela primeira vez em posição de se submeter
ali”, 24 de junho de 1964
12.Lacan Television Anagram página 128
10
11

96

LacanXXI
R E V ISTA FAPO L O NL INE

O FEMININO: DO HORROR AO SINTHOME

Paúl Mata Alcántara. Associado NEL-Caracas

Freud, no texto “Análise terminável e interminável” 1, de 1937, se coloca a pergunta acerca de quais seriam os obstáculos que se encontram no caminho da cura, conseguindo
discernir que na experiência analítica existe uma inércia psíquica à qual ele denomina “resistência do isso”, se referindo a certos processos mentais, a relações e distribuições de força que são imodificáveis, fixos e rígidos, uma espécie de entropia psíquica. Este descobrimento o leva a sentenciar que a psicanálise, tal qual o governar e o educar, é uma profissão
impossível, já que se pode saber de antemão que os resultados não serão completamente
satisfatórios.
Freud chega a elucidar, também, que tanto no homem como na mulher há a presença
de obstáculos ao tratamento analítico, afirmando que do lado da mulher se evidencia uma
inveja do pênis e que do lado do homem se apresenta uma luta contra sua atitude passiva
ou feminina frente a outro varão. O que estes obstáculos teriam em comum seria a atitude
em direção ao complexo de castração. Freud considera que “repúdio ao feminino” é uma
maneira adequada de designar a este fato, que na realidade não é mais que angústia de
castração. O repúdio da feminilidade, então, não seria senão um fato biológico que coloca
um limite não franqueável no tratamento analítico.
A desautorização ao feminino, esse rechaço fundamental do qual Freud fala que se
constitui como um repúdio à posição feminina, é causa de horror, se se quer, do horror à
castração. Em 1922, Freud escreve um breve texto que intitula “A cabeça da Medusa”2, no
qual especifica que o terror à Medusa pode ser tomado com um terror à castração relacionado com a visão que o varão faz dos genitais femininos, o que conduz à angústia de
castração que se enlaça à perda do falo.
Vejamos agora um fragmento do aludido texto, que esclarece e adianta algo fundamental. Freud diz que “os cabelos na cabeça de Medusa são frequentemente representados nas obras de arte sob a forma de serpentes e estas, mais uma vez, derivam-se do
complexo de castração. Constitui fato digno de nota que, por assustadoras que possam ser
em si mesmas, na realidade, porém, servem como mitigação do horror, por substituírem o
pênis, cuja ausência é a causa do horror” (p. 289).
Neste sentido, é o horror à castração, o horror à falta, o que inaugura esse rechaço em
direção ao feminino. Este horror ao feminino se articula com um horror ao saber, um horror
à verdade inconsciente, a um não querer saber. Como diz Miller no “Banquete dos analistas”3, a causa do horror ao saber se escreve como objeto a, esse objeto que “está sustentado
e encerra a castração, que é verdadeiramente o fator de dito horror”.
O que Freud estabelece em relação aos finais de análise se assenta em um fato biológico, fato do qual, é preciso dizer, não encontra solução, vendo-se atado à lógica fálica,
à lógica do complexo de Édipo, pelo qual, realmente, essa rocha viva, a castração, resulta
inevitável. É o ponto auge de uma análise. Contudo, como disse Paloma Larena4, tomando
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a referência de Jacques Alain Miller do seminário sobre o Ser e o Um, é com Lacan que podemos avançar e franquear esta dificuldade lógica e dizer que esse fato biológico do qual
Freud fala, se denomina o real.
O rechaço ao feminino, com Lacan, estará circunscrito ao gozo, afirmando que o rechaço ao feminino é o repúdio a um gozo que não provenha do falo. É uma desautorização
do real sem lei. Poderia se dizer também como o horror a Outro gozo, ao gozo feminino
como tal.
Em relação ao gozo feminino, Lacan, no seminário XX, na aula “Deus e o Gozo d’A/
Mulher”5 recorda a fórmula Há Um, que constitui o primeiro passo na averiguação acerca
do feminino. Aqui o acento se encontra colocado nesse Um sozinho. Esse Um se imanta
com um gozo silencioso do corpo. Lacan afirma que “não há mulher senão excluída pela
natureza das coisas que é a natureza das palavras” (p.99). E é justo porque é excluída desta
dimensão, que a mulher é não-toda, produzindo-se assim um gozo adicional, “um gozo
suplementar, em relação ao que designa de gozo a função fálica”.
Por esta razão, Lacan estima que, deste Outro gozo, o suplementar, as mulheres e os
místicos não podem dar conta mais além de dizer que o sentem. À diferença do gozo fálico,
que é um gozo que passa pela maquinaria da interdição do Nome do Pai, o gozo feminino
é um gozo do corpo que está mais além do falo. Este é um gozo iterativo, adicto, é o corpo
que se goza a si mesmo.
Esse gozo opaco ao sentido é precisamente o que Lacan designou como sinthome, ou
seja, o sintoma desabonado do inconsciente. Trata-se do sintoma em seu puro valor de uso,
um uso que vai mais além do significante, as palavras e os semblantes da verdade. É um
uso desprendido do gozo fantasmático, desarticulado do gozo que se extrai do romance
neurótico. Como expressa Xavier Esqué em “A função do sinthome”6: “uma vez desenodado na análise o sentido gozado... o sintoma fica reduzido à sua forma de gozar. Trata-se
agora de um sintoma desabonado do aparelho semântico que é o inconsciente, e esta é a
maneira mais singular de fazer com o real que cada parlêtre tem”.

Tradução: Daniela Nunes Araujo
NOTAS:
1 Freud, S., “Análisis terminable e interminable” (1937), Obras completas, Tomo III, Madrid, Biblioteca
Nueva, 1973, p. 3363.
2 Freud, S., “A cabeça da Medusa” (1940 [1922]), Obras completas, Rio de Janeiro, Imago, 1996, p. 289.
3 Miller, J.-A., “La causa y el discurso”, El banquete de los analistas, Paidós, Buenos Aires, 2010, p. 265.
4 Larena, P., “Rechazo a lo femenino, rechazo a lo real”, http://discordia.jornadaselp.com/rechazo-a-lo-femenino-rechazo-de-lo-real/
5 Lacan, J., O Seminário: Livro 20: mais, ainda, Jorge Zahar Ed, Rio de Janeiro, 1985, p. 99.
6 Esqué, X., “La función del sinthome”, Grama Ediciones, Buenos Aires, 2007, p. 56.
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DO MAIS ALÉM DO PAI A SEU
DESLOCAMENTO

Antonela Garbet – EOL Seção La Plata

“Uma vez roubada, usurpada, libido não sucumbiu na prisão onde a detinha o Pai [...] Libido não morreu, mas se fez nuvem, água, manancial, torrente. Eu a jogava – disse o Pai – no tonel das Danaides; ali está resguardada. Mas [...] esta não era uma caixa que pudesse retê-la...” Miller, 1992
No contexto atual do questionamento sobre o patriarcado, uma frase de Salman me interroga; diz: “Desagarro do pai, patriarcado em questão, sem dúvida, o que não quer dizer
desaparecimento do pai” 1. Considero que a mesma é uma bússola na prática analítica atual;
me detenho a ela.
Salman coloca que o patriarcado, enquanto forma de organização social, diz respeito ao
humano. O percurso que acompanha a definição do pai no ensino de Lacan se desloca da
vertente simbólica do pai para a ênfase introduzida – até o final – sobre a vertente real do pai,
atravessando o significante nome do pai, o pai real e potente do Seminário V, o pai desejante
do Seminário X, o pai-sintoma, o pai como exceção nas fórmulas da sexuação e, por último, o
pai père-versamente orientado da década de 1970.
Sem dúvidas, o seminário XVII introduz uma virada. Se escreve uma passagem do saber
mítico ao que é de estrutura, tendo como efeito um ordenamento das questões referidas ao
pai a nível de discurso. O significado de estrutura em Lacan é o que permite “prescindir da
censura e da proibição... é o que substitui proibição por impossibilidade...”2. É no seminário
XXIII onde cogita o sinthome como quarto que pode vir a unir o imaginário, o simbólico e o
real; isto é o que define a perversão (père-versión) que “só quer dizer versão para o pai, que
em resumo o pai é sintoma, ou um sinthome como vocês queiram”3. Nesta direção, a função
paterna é da ordem da contingência, o que não é o caso do sintoma que é da ordem do necessário, necessário já que tudo se sustenta na medida em que ex-siste este quarto. Assim,
no último ensino de Lacan, o Nome do Pai é uma suplência entre outras frente ao real da
não relação sexual; “poderíamos dizer que em uma análise se trataria de ir mais além do pai
para servir-se dele como sintoma (Sinthome) e isto seria o mais singular de cada sujeito?”4.
“Depois do pai”
A operação lacaniana consistiu, então, na extração do desejo de Freud a fim de ter
uma psicanálise sem o pai. Salman (2018) propõe uma operação milleriana à qual chama
“o depois do pai”. Depois do pai é distinto de mais além do pai, enquanto este último é não
sem o pai (à condição de servir-se dele). “Depois do pai introduz algo novo, pode ser uma
nova ordem: de ferro; um novo espaço: virtual; ou também um novo tempo: contínuo. Um
novo cujo alcance ainda está por ver-se (...) A operação que Miller faz sobre o ultimíssimo
ensino de Lacan vai nesta direção. Se tivesse que defini-la, diria que essa operação consiste
em pensar o gozo sem o S1 que o torna legível”5.
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Miller (1992) distingue o mito do pai do mito pulsional, distinção que permite captar
o gozo que há quando se resolve a questão da proibição. Da proibição à impossibilidade
“deve se admitir que não podemos nos refugiar em tal ou qual proibição do gozo sustentada no pai; que a perda de gozo não é obra de nenhum ataque ou roubo paterno; que o
gozo encontra seus limites de maneira natural”, afirma Salman (2018), “que é traumático e
que inaugura o Zwang da repetição que não pode encontrar redenção alguma”6. A lógica
permite a Lacan passar mais além da problemática da interdição. Como efeito disso, se desimpede o gozo feminino como tal. Desimpedir o feminino implica desimpedir um campo
onde a representação falta para representar o gozo, permitindo o acesso ao gozo que já
não desconhece nem se esconde por trás do pai. O gozo feminino implica uma fração de
gozo que “não responde ao esquema suscetível de ser resumido em termos de rechaçar
para alcançar”7. Chegada do gozo feminino que se acompanha na atualidade de um movimento feminista a nível social; o feminismo se instalou definitivamente na trama do tecido
social. Entretanto, Salman adverte, não se deve confundir a feminização do mundo com
o feminino; enquanto que “o primeiro questiona o pai para ocupar seu lugar, o segundo o
problematiza para ampliar seus limites e atravessar suas bordas”8.
Para concluir, direi que retirar o lastro do pai, tal como cogita Miller, implica, no decorrer do percurso de uma análise, em desprender-se dos ditos em que se deteve um sujeito,
com os quais armou seu destino neurótico. O fim de análise se localiza aqui enquanto implica que um sujeito se autoriza no que tem de feminino; feminino que não se reduz a uma
questão de gênero, senão de localizar aquilo mais singular do ser falante, incomparável.

Tradução: Daniela Nunes Araujo
NOTAS:
1 Salman, S., “Desafiar al padre”, El escabel de la Plata N° 2, “El patriarcado en cuestión”. Malisia
Editorial, Buenos Aires, 2019, p. 138.
2 Lacan, J., El seminario, Libro 23, El Sinthome, Paidós, Buenos Aires, 1975, p. 20.
3Ibid
4Breglia, A., (2014) “El padre síntoma como invención de cada sujeto”. http://www.revistavirtualia.com/articulos/191/limites-y-dificultades-en-la-practica/el-padre-sintomacomo-invencion-de-cada-sujeto
5 Salman, S., (2018) Cuarta Noche del Directorio de la EOL sobre el curso de Jacques-Alain Miller “Un esfuerzo de poesía”.
“Del Dios Padre freudiano a Ła mujer lacaniana”. Recuperado de http://www.radiolacan.com/es/topic/1221/3
6 Miller, J.-A., Un esfuerzo de poesía, Paidós, Buenos Aires, 2002, p. 290.
7 Miller, J.-A., Curso de la Orientación Lacaniana, “El ser y el Uno”, clase 5, 2 de marzo de 2011, Inédito.
8 Salman, S. “Desafiar al padre”, Op. cit., p. 141.
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“LA PÁGINA EN BLANCO”,
UMA FORMA FECUNDA DO VAZIO
María de los Ángeles Morana - Asociada NEL-Cali.

Isak Dinesen ou Karen Blitzen, heterônimos de Karen Dinesen (1885-1962), contista,
“rien qu’une conteuse” 1. Sua paixão: construir histórias e narrar. Em “La página en blanco”2
convoca o feminino em sua alteridade radical que, na história do Ocidente se resiste a ser
escrita e permite, ao mesmo tempo, que algo se escreva sempre; “Porque sem ela não é
possível escrever.”3 O vazio produz o movimento. Em algumas mulheres certa inclinação
para pensar em contos move a vida de uma maneira única. Sherezade, insubmissa ao destino, reinventou assim a história, mil e uma noites, no lugar desprovido de imagem e palavras onde cada leitor apresenta as suas, não sem estremecimento, sem a queda de antigas
leituras com os seus sentidos apegados, e sem ruptura.4
A página espera o leitor para renovar o texto, que somos nós mesmos, cuja escolha
“nunca é gratuita nem indiferente”.5 O que é lido ali, escutado ou não, dele procede.6 Também o encontro com o ilegível, o que não pode ser capturado na fala. Sendo de maior interesse a leitura impossível, porque esse lago profundo reflete o desconhecido de cada um,
o não dito e o que as palavras não chegam a dizer. A sua brancura com sombras acolhe o
indizível, entesoura brilhos fugazes, não límpidas transparências7; diferentes seus brancos
e as leituras que provoca. Como o rio de Heráclito muda e nos muda 8, ao despertar nela
seus espíritos. As histórias se formam porque aqueles que as contam acrescentam algo
novo 9. Às vezes, escrever uma história permite que você reescreva a sua própria, como a
jornada de uma cura.
Dinesen abre o vazio da tela, bordeado com o seu estilo: narrar em silêncio. Convida o
leitor ao encontro com o vazio de significação, tornando presente o furo no saber sobre o
sexo e permitindo escutar a potência do silêncio.
Lacan se interessou pelo japonês e a escrita poética chinesa 10 , na qual para extrair o
novo é preciso desestabilizar a união entre som e sentido 11. Efeito de escrita, aponta Miller,
graças ao fracasso na festa do sentido; o que não se pode dizer, talvez possa escrever-se.
A palavra chega ao que não se entende, seu efeito semântico se esgota, “desemboca
no desser, a tal ponto que, para entregar-se a ela, é preciso estar um pouco bêbado” 12.
O sentido não expressa o significado porque carrega o furo revelado no simbólico
como “Não há Outro do Outro” 13. Existe um vazio inerente a este registro 14. No budismo, o
vazio permite atravessar o ilusório do eu possuidor das coisas 15. No Tao, não é um buraco
ou um lugar neutro; é um espaço operativo para a construção, é sopro, insufla a respiração
e o ritmo que anima o universo.16. Na psicanálise, é o próprio sujeito que aparece onde a
vontade de dizer fracassa 17. Berço de sua emergência, não espaço para preencher. Pelo
vazio a página torna-se um cálice para as inquietações do corpo 18, transformando-o no
motor de um texto ou poema, peças soltas em que o furo se inscreve na linguagem. As
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mulheres do conto, travessas com a retórica, encontram no seu trânsito esse lugar onde as
palavras desfalecem19. Ali a “consumação genital” revela que “o problema sexual não tem
solução significante”20 Plenitude do silêncio transformada em desejo de narrar e escrever,
em saber que “a melhor história” é essa página desprovida de um saber que completa a
falta constitutiva do sujeito.
Como o poeta consegue omitir o sentido?21 Violentando a linguagem de seu uso comum;22 tomando um semblante do belo, ao que a interpretação analítica não anseia. Do
indomável sopro do desejo e diante do furo que o feminino abre em torno do amor, fazer
poesia é montar sobre o vazio uma ficção23 que introduz um gozo Outro na linguagem.
Tradução ao Português: Luciano Mattos.
NOTAS:
1 Marías, J. Últimos Cuentos. Prólogo a Isak Dinesen. Debate, Madrid, 1990, pp.5-12.
2 Dinesen, I. “La página en blanco”. En: Cuentos reunidos. Alfaguara, Madrid, 2011, pp.732-736.
3 Bassols, M. “Lo femenino más allá de los géneros”.scfdonosti.youtube.com/watch?v=eG2gPROWS90.
4 Barthes, R. El imperio de los signos. Mondadori, Madrid, 1991, p.10.
5 Cheng, F. La escritura poética china. Pre-Textos, Valencia, 2006, cit., p.18.
6 Miller, J.-A. Los signos del goce. Paidós, Bs. As, 1998. p.111
7 Tanizaki, J. El elogio de la sombra.socearq.org/2.0/wp-content/uploads/2018/10/Elogio-De-La-Sombra- Tanizaki.pdf
8 Borges, J.L. ¿Qué es la poesía? Conferencia. Siete Noches.youtube.com/watch?v=O4t8.
9 Lévi, P. Lilith.diariojudío.com/opinión.lilith-por-primo-levi-254173/
10 Miller, J.-A. “A merced de la contingencia”. Revista digital de psicoanálisis, arte y pensamiento. Consecuencias No
2.http://www.revconsecuencias.com.ar/ediciones/002/template.asp?arts/ alcances/miller.html
11 Laurent, E. “Lacan y China. La poética china de Lacan ``.ampblog2006.blogspot.com/2015/11-lacan cotidiano-lacan-y-china-i-la.html.
12 Miller, J.-A. El banquete de los analistas. Paidós, Bs. As, 2020, cit., p.15.
13 Miller, J.-A. El ultimísimo Lacan. Paidós, Bs. As, 2012, cit., p.167.
14 Lacan, J. El Seminario. Libro 23. El Sinthome. (1975-1976) Paidós, Bs. As, 2006, p.132.
15 Richmond, L. “Emptiness:the most misunderstood word in Buddhism”.2017/02/03.upload.democraticunderground.
com/1249973.
16 Cheng, F. La escritura poética china. op. cit., p. 28.
17 Chamorro, J. Psicoanalistas al teléfono. Reunión Zoom. 25/06/ 2020. Bs., As. Georgetown.
18 Cheng, F. Vacío y plenitud. Biblioteca de ensayo Siruela, Madrid, 2013, p.84.
19 Laurent, E. Los objetos de la pasión. Tres Haches, Bs. As, 2004, p.131.
20 Miller, J.-A. “Cosas de finura en psicoanálisis”.ampblog2006.blogspot.com/2008/12/cosas-de-finura-en-psicoanalisis-v-j.html
21 Brousse, M.-H. “Solitude des corps”.lacanquotidien.fr/blog/wp-content/uploads/2020/04/LQ-883.pdf
22 Miller, J.-A. El ultimísimo Lacan. op. cit., p.176.
23 Miller, J.-A. y otros. La psicosis en el texto. Manantial, Bs As, 1990, p.117
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ENTREVISTA A
MÓNICA BIAGGIO

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

Mónica Biaggio, psicanalista e membro da EOL e da AMP. Mora em Buenos Aires. Suas
obras têm acompanhado Lacan XXI desde o início da revista. Por este motivo, contactámo-la e após uma troca via telefone, ela aceitou generosamente uma entrevista.
LXXI - Monica, você é uma grande colaboradora com a sua arte em Lacan XXI, por
isso estamos interessados nesta nova rubrica sobre Psicanálise e Arte, se nos puder
dar algumas ideias sobre o seu processo criativo.
- O “criativo” merece pelo menos alguma reflexão. Vem do latim creare, que significa
fazer algo novo. E no nosso tempo há um imperativo de fazer sempre algo novo, e se for
muito, muito rápido, tanto melhor, e de passagem efémero. Sem memória. É por isso que,
neste sentido, o meu processo não finge ser “criativo”, mas começa com desaprender o
académico. Este é um processo no qual estou desde há alguns anos, mais de 20. Para me
distanciar do novo, no sentido da novidade, para tentar distanciar-me do risco de duplicação do que determina o sistema do mestre do nosso tempo.
LXXI-Interessante a sua posição de se distanciar do novo como novidade e, acima
de tudo, da duplicação. Como psicanalistas, se pensarmos no novo como uma resposta ao vazio da não relação sexual, neste sentido a arte - num certo ponto – não estaria
mais próximo do mais próprio e, portanto, do novo?
- O novo na arte e também na psicanálise, parece-me, não é a novidade para a qual o
capitalismo empurra. Também não existe um “novo” para todos. Não há “como as coisas
devem ser”, não há verdade absoluta. Bacon citando Van Gogh dizia: “O que eu faço pode
ser uma mentira, mas evoca a realidade com mais precisão” 1.
Devo dizer, no entanto, que sair de clichés pode nunca ser conseguido. Cézanne, em
quarenta anos, fez uma maçã e um copo ou dois. Morreu amargamente acreditando que
não o tinha conseguido. Dedicou a sua vida e o seu trabalho a combater clichés, e foi capaz,
sem o saber, de inscrever a sua singularidade no seu carácter manzanesco2: “Não se pode
imitar o verdadeiro carácter manzanesco. Cada um deve criar um novo e diferente. Assim
que se assemelha ao de Cézanne, se torna nada”3.
LXXI - Lemos em alguns dos seus textos que é possível ler o sintoma ao nível da
obra de arte. O que nos pode dizer sobre esta afirmação?
Por exemplo, quando escrevi “Pintar o sintoma” em 2018, disse que o objeto a-rtístico,
-Octavio Paz (dixit)- surge do vazio. Nesta perspectiva, então, coloquei na obra de arte: o
sintoma - no singular - e o objeto a-rtístico. Disse que, eventualmente, ambos são o produto de saber fazer com o vazio, quer através da análise, quer através do ato artístico. No
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entanto, na tese que escrevi para o meu mestrado na Unsam, que defendi na Pandemia,
tentei ir um passo mais longe. Creio que a criação ex nihilo, que é do vazio, é diferente de
saber fazer com o furo.
Quanto ao objeto a-rtístico, com hífen, a que Octavio Paz se refere na obra de Marcel
Duchamp, significa, na minha opinião, que, tal como não há “A” Mulher, não há “A” relação
sexual, não há “O” objeto de arte. Este objeto caracteriza-se pelo fato de ser suportado por
um vazio, que também não falta, se entendemos a falta como aquilo que é possível colmar.
O objeto a-rtístico não vem para preencher nada. Não tampona. Mostra. E também não se
pode dizer o que é. Entendo que o risco do que estou dizendo, é o de cair na idealização.
É por isso que insisto em dizer que saber fazer não é um procedimento que possa sempre
ser alcançado. É algo muito modesto e, ao mesmo tempo, é o que torna possível fazer de
uma vida em algo que dá lugar à alegria, a outra forma de se satisfazer, o mais longe possível do sofrimento.
Por outro lado, encontro algo em comum entre o sintoma do qual Lacan fala em relação a Joyce e o objeto artístico do qual Duchamp fala, segundo Octavio Paz. Ambos chegam ao lugar do vazio desolado da Coisa, que eu entendo se tratar do furo. Nas palavras
de Laurent, esse vazio que nos deixou a marca da primeira perda mítica. Por conseguinte,
nunca poderá ser obturado. É por isso que, quando a arte entra no mercado, e se torna
moda, produz um achatamento do vivo que poderia causar, e em vez disso corre o risco de
produzir mais um gadget. Há obras que cumprem esta função utilitária na nossa sociedade... onde, além disso, a sociedade do espetáculo joga sua partida.
Bem, eu faço o esforço de me afastar dessa zona.
LXXI - Como era a relação entre a psicanálise e a arte no início para você, ou como
atravessou a sua vida?
Não a atravessou. Porque “é” a minha vida. A arte e a psicanálise, esse nó. É a minha
vida. Meu fazer é a partir daí. Não tenho outra vida senão essa de mulher, e de psican-artista4 (risos).
A arte veio primeiro, desde que me lembro desenho, havia alguns artistas na família,
onde a arte fazia parte dela. Música, pintura.
Suspendi minha carreira em Belas Artes. Eu tinha feito o exame de admissão em Fevereiro de 76; após o golpe militar, decidi suspender o curso que tinha iniciado em Março de
1976. Estive lá apenas durante alguns dias.
Por outro lado, Freud e os seus textos fizeram parte da minha leitura na minha juventude. Chegaram a mim através de uma professora de psicologia, na escola no segundo
grau. Naqueles tempos de proscrição, havia espaços de leitura, e também de arte, que
eram mantidos nas margens. Era um modo de vida apesar do horror que nos atravessava
a muito argentinos. Passaram-se alguns anos, nos anos 80, quando regressei à Belas Artes,
Psicologia ainda estava a ser intervenida... Decidi entrar nesta carreira quando a democracia chegou ao nosso país.
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LXXI - Pode dar-nos uma ideia de como percebe, na sua obra, fazer com o vazio?
Não o percebo. Eu o vivo. Por vezes é angustiante. Consegui distinguir uma diferença:
há anos atrás, o mal-estar que senti estava ligado ao lugar do Outro como o Ideal do eu, de
perfeição, e cânones muito radicalizados dirigidos para a busca, quase diria, da proporção
divina. Inacreditável! Porque tal coisa não existe. Para além do número de ouro e da sua
presença na natureza de quase tudo neste mundo, contudo, não o há. Nos falantes não há
proporção divina, não há número de ouro que valha a pena.
LXXI -Gostaria de nos falar sobre qualquer traço singular que se plasme no seu
trabalho?
O esforço de não me parecer com mais ninguém e ao mesmo tempo assegurar que
em cada obra, algo dos queridos mestres que tanto me transmitiram, e que já não estão
aqui, se faça presente. Assim como aqueles mestres cujo trabalho tem um impacto sobre
mim, rasgam minha pele, que algo dessas marcas possam ficar plasmadas nos meus mamarrachos.
Quanto às obras em si mesmas, sou multifacetada, investigadora, inquieta. Pintei durante muitos anos com óleos. E durante alguns anos, juntamente com Ernesto Pesce, eu
“desaprendi” o controle do lápis, do pincel, para dar prioridade à velocidade, ao espontâneo, ao olhar rápido. Desenhávamos um modelo ao vivo, quatro minutos e eu mudava de
pose. Um exercício incrível foi amarrar um pincel na ponta de uma vara de um metro, e
com tinta fazer estes desenhos de quatro minutos com um modelo. Tremendo!!! Também
desenhávamos a estrutura da figura humana, desenho formal. Fomos de um para outro.
Isto é o que eu chamo trabalhar com a inconsistência.
Foi assim que comecei com tintas, aquarelas, carvões, e ainda trabalho com óleos.
Devo-me aos acrílicos, não sei porque nunca fui capaz, até agora, de fazer amizade
com esse material. Embora Gorriarena nos tenha levado aos acrílicos e quando vejo as
obras de Carlos Alonso, os seus acrílicos são viscerais, ou seja, é um material de que gosto,
mas não consigo apreendê-lo. Na Pandemia acrescentei murais e agora cerâmica, tentando fazer esculturas com essa técnica.
Quanto ao singular, em qualquer caso o deixo ao espectador, quer ele o leia ou não. Se
algo dessa marca encontrou ou não o seu lugar, dependerá disso.
LXXI – Considera que o singular, ao qual você se refere, tem relação com o singular
do espectador? Como pensa que este estatuto do singular é colocado em jogo?
Dei o exemplo de Cézanne, o manzanesco das suas naturezas mortas que não foi
nomeado por ele, mas por Gilles Deleuze. Não penso que seja apenas uma mera percepção,
porque as coisas mais impactantes na obra deste artista são as suas naturezas mortas.
Depois há os jogos das suas perspectivas descentralizadas, por exemplo, na sua obra “Os
Jogadores de Cartas”, mas não é aí que este filósofo localiza o singular, mas sim nas naturezas mortas.
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Do lado do artista, acredito que o singular não é algo que se conheça a priori e que
depois seja aplicado na obra. Não creio que seja assim, sai ou não sai. Não se trata de um
saber académico.
Com a transmissão dos AEs algo disto também acontece... ou não acontece. Esta transmissão não tem a mesma ressonância para todos. Há alguns dias, ouvi o primeiro testemunho de Jorge Assef, que me produziu uma ressonância e uma forte emoção. Tocou em algo
íntimo. E isto nem sempre acontece.
LXXI – Você também faz esculturas? Isso tem a ver com a velocidade ou o olhar?
De que forma?
Trabalho, tanto na psicanálise como na arte, com a inconsistência. Ou seja, posso fazer
um desenho brincando com a rapidez e a espontaneidade. Mas na cerâmica isto é impossível. Exige “retardamento” - para utilizar um conceito de O. Paz. Com a cerâmica, trabalha-se diretamente com o vazio. Se coloca uma peça no forno sem a esvaziar, quando a cozes
ela “explode”. Ou seja, não há lugar para o cheio. É uma prática que tem muito a ver com a
psicanálise. Quanto ao olhar, ele está sempre lá, mas não da mesma forma. Há vinte anos
o olhar como objeto estava ligado a um Outro superegoico com o qual eu não sabia como
lidar. Por outro lado, quando o objeto se desprendeu dessa instância - que foi reduzida funciona de uma forma diferente, permite uma forma de satisfação que se experimenta
no corpo.
No meu último livro: “Sexualidade e morte, dois estigmas clínicos”, dou o exemplo de
Miguel Ângelo e algo que ele sustentou: que o David já estava na pedra e que, como escultor, apenas se ocupou de remover o que sobrou. Neste sentido, encontro um paralelo entre
o procedimento da cerâmica, com uma análise; porque ouso dizer que o percurso de uma
análise é esse: tirar o que sobra, e que no final fica, talvez, um ou dois detalhes que dão
conta do que cada um de nós se serviu para se enodar na vida.
LXXI - Poderia dizer-nos algo sobre esta tecelagem entre a psicanálise e a arte que
se precipita no sinthoma?
Não é um universal, nem é um particular de um universal. Essa tecelagem foi produzida na minha vida, com muitas voltas e reviravoltas na minha análise, mesmo que...
LXXI - Obrigado Mónica por nos trazer algo da sua “psicoan-arte”.
Tradução Nohemí Brown
Mónica Biaggio, psicanalista, membro da EOL e da AMP. Licenciada pela Escola Nacional de Artes Visuais Manuel Belgrano; estudou com Carlos Gorriarena, Miguel Ángel Bengochea, e Ernesto Pesce. Realizou uma exposição individual no
Centro Cultural Borges, em 2012 “Natural”, e várias exposições colectivas.
Mestrado em Clínica Psicanalítica, Unsam; Tese: Estetização do sintoma - 2020. Participou na série “Obra Compartida” de
Ernesto Pesce com mais de 1.500 artistas, 2021. A exposição e a apresentação do livro terão lugar em breve. A sua obra
“Madres” será apresentada na V Bienal Internacional de 2021.
NOTAS:
1 Maubert, F, El olor a sangre humana no se me quita de los ojos, Conversaciones con Francis Bacon, Acantilado, Barcelona 2012, pág.79.
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2 N.T. Referente a maça – manzana em castelhano.
3 D.H Lawrence, Eros et les chiens, éd. Bourgois, pp.238,261; en: G. Deleuze, Francis Bacon, Lógica de la sensación, Arena
Libros, Madrid, 2002, pág.90-91.
4 N.T. no original: psicoan-artista.

Mónica Biaggio.”Una cuestión de género”. EOL. “Oleo sobre tela 2018.1,50 x 1,00
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O DESTINO DOS GUARDACHUVAS

Marcela F. Mas - EOL/AMP

Ainda não consigo me explicar como foi que decidi chegar até aqui. A escuridão da
noite se faz mais espessa no cais. Continuo avançando às cegas e repentinamente me
lembro do poema de Alfonsina Storni: “¡Água, água, água! Isso vou gritando pelas ruas e
parques”.
A escuridão da noite, a imensidão do mar e a lembrança de uma suicida…Definitivamente não me parecem uma boa combinação. É melhor dar meia volta com cuidado. Está
tudo molhado e não quero fazer nenhuma homenagem a ninguém.
Caminho agora pelas ruelas da costaneira.
O vento teimosamente torna difícil para mim andar.
O frio me penetra até os ossos. Adoro essa expressão, me parece magnífica, ampulosa, quase andaluza. Há outras mais obscenas, mas esta noite tenho me proposto manter a
elegância ainda que seja somente comigo mesma.
Onde foi que estava? Esse costume de falar comigo sozinha… ¡Ah, sim! a poesia, sua
tragédia e a escuridão. Verdadeiramente deveria dizer, meu medo à escuridão.
Um ruído por perto me sobressalta. Olho sem compreender e percebo que um carro
freou muito perto. O cara do carro faz gestos com os braços, quase teatrais, e grita como
louco.
Uns segundos mais tarde me dou conta do evidente, está me xingando porque cruzei
sem olhar.
Lhe agradeço as lembranças para minha maezinha, sorrio e continuo andando em
direção ao centro.
Os edifícios freiam um pouco o vento de “A Feliz”. Ninguém teve a ocurrencia de pensar que é um apelido pretencioso para uma cidade com a água que congela você no meio
do mês de Janeiro?
Sim, para mim a felicidade anda de mãos dadas com a temperatura da água. Por algum motivo a alegria é brasileira e o tango argento, deveria ser feito um estudo mais sério,
não é? Não, melhor não, mas é assim ainda que me falem que não é certo.
Evito a rua de pedestres, sempre lotada de gente chata em volta de algum show de
rua. Fica me parecendo que o escuto me acusando de não apoiar os artistas, mas espanto
sua lembrança com um simples movimento da mão esquerda.
Deveria o reconhecer, me chateo muito facilmente, ainda mais esta noite.
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Necessito me distrair com alguma coisa. Sim, o necessito. Não, a ele não, digamos que
um pouco sim. E se telefono? É muito tarde? Uma chamada como por equívoco é um truque velho, mas eficaz.
Se algo faltava nesta noite, digna de uma feroz amnesia, era esta chuva. Tento me
guarnecer embaixo de um telhadinho junto a outros quatro verananistas.
Detesto me considerar assim, eu não sou uma veranista, sou uma refugiada sem pertencimento, uma mulher chata que trata de escapar de suas lembranças melancólicas.
Uma mulher que estragou seu destino e acabou em uma cidade com um apelido presunçoso.
Feliz era eu antes, assim gostava de acreditar, mas todos sabemos que também é
mentira.
Gosto de exagerar até nisso. Gosto de me queixar com exageração, quere-lo também
assim, como se não houvesse nada mais no mundo.
Oh! Quelle intensité Teté, Giordano me diria além de me facer movimentar a cabeça
enquanto diz nomes de cidades às quais não poderia ter ido este verão. Esta absurdidade
me faz sorrir ainda que não se perceba.
“Vamos por distancia” me disse. É curioso que lembre isso quase pegada a estes quatro. Os escuto rir ao constatar que não lhes restou um centímetro seco.
Tenho inveja deles com toda a alma. Sim, sou um completo catálogo de virtudes.
Um deles faz um gesto com a intencão de armar uma conversa exogámica, olho para
a esquina e me vou indo lentamente, não tem sentido correr.
O hotel fica a uns tres quarteirões. A ilusão de um banho quente dissipa a nuvem negra da queixa, que começa a me fastidiar também a mim. Por um instante o entendo.
Após um ritual de expiação, ou seja, de tomar um banho, olho o telefone e encontro a
única foto que não apaguei.
O sol estreitou seus olhos, mas não diminuiu a intensidade de seu olhar. Penso nas
vezes em que ele olhou para mim do jeito que eu me lembro dele agora.
Sem tristeza ou algum sentimento similar, penso que nosso encontro teve o destino
dos guarda-chuvas, algo condenado ao esquecimento, salvo em noites como ésta, em que
chove.
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TEXTO-AÇÃO

Wilker França - cartelizante EBP; Associado do Instituto de Psicanálise da Bahia

Queria escrever um texto sem palavras,
feito de silêncios e sensações.
Aflições não enquadradas,
sentimentos perpetrados no corpo,
dor presa no peito,
riso de canto de boca,
fruto de um pensamento
jamais-comunicável.

Queria escrever um texto sem letras,
onde o observável só pudesse
ser sentido
jamais entendível.
E cada afeto não fosse emoldurado,
quadrado, raquítico.
Empobrecido.

Que cada palavra não passasse pelo
crivo do entendimento,
do pensamento
ou da razão.
Queria escrever um texto sem linhas,
sem precisar de uma ordem,
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de um sentido,
de um concatenamento de ideias.

Queria escrever um texto-ação,
um texto vinho,
um texto chão.
Um texto canto de passarinho
no ninho,
mordiscador de canto de boca.
Um texto gelo,
calado, desatado.

Queria escrever um texto bêbado.
Tonto.
Alegrinho.
Um texto imensidão.
Devastação.
Que não houvesse o mínimo
interesse na comunicação.

Queria escrever um texto silêncio.
Só a experiência me interessa!
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SONHAR E GOZAR: DESPERTAR
COM O CINEMA?

Bruno Tarpani - Eduardo Benedicto - EBP/AMP

Este texto foi produzido no âmbito do Cinecult/USP, um espaço de interlocução com a
sétima arte a partir da exibição de filmes, debates com o púbico e produção de trabalhos
acerca das relações entre cinema e psicanálise. A atividade já esteve associada ao Centro
Lacaniano de Investigação da Ansiedade (Clin-a), tendo sua origem na Prefeitura do Campus da USP de Ribeirão Preto, sendo Eduardo Benedicto (AP e membro da EBP/AMP) um
de seus coordenadores e Bruno Tarpani (documentarista, psicólogo e psicanalista praticante) um dos debatedores da mesma. O Cinecult se insere na Rede de Cinema e Psicanálise (RCP) da FAPOL, sob coordenação atual de Cleyton Andrade (EBP/AMP).
Desde seu surgimento, o cinema tornou-se uma expressão de grande interesse para
o pensamento moderno. Os ensaios de Deleuze, Bergson, Walter Benjamin, e até mesmo
de nosso contemporâneo Zizek (apenas para ficarmos no campo da Filosofia), são exemplos de como a linguagem audiovisual não só é objeto de análise, como também inspira
conceitos e reflexões. Porém, não somente os filmes podem nos oferecer material de pensamento, mas também o processo mesmo de sua produção - tema que aqui nos interessa
tomando como enquadre o gênero Documentário. Isso porque, desde sua inauguração
com o filme Nanook, o esquimó (1922), o Documentário se estabelece como um campo de
tensões, ainda persistentes, entre os registros da verdade e da ficção. Inúmeros foram os
esforços de traçar o litoral definitivo que separasse a atividade ficcional da documental, o
que, frequentemente, nos levou a resultados parciais, insatisfatórios, ou, por vezes, inócuos.
De outro lado, no cerne da descoberta psicanalítica, nos deparamos com a fantasia,
conceito que enlaça a verdade e a ficção, instaurando o mito de cada indivíduo condicionado à ordem significante; daí que Lacan afirme que a verdade se estrutura como ficção,
reincidindo sobre o que Freud propõe como primazia da realidade psíquica para os seres
falantes. Assim, a verdade sobre a qual o analista se debruça é de um tipo muito específico, que habita “(...) um ponto de sonegação de nosso sujeito - uma verdade particular, (...)
mesmo que seja universal que essa particularidade se encontre em cada um dos seres
humanos” (LACAN, 1997).
Não havendo, portanto, uma distinção fundamental entre a ficção e os efeitos de verdade em um sujeito, Lacan procurará abordar esse tema sob uma perspectiva ética, estatuto ao qual alçará o próprio Inconsciente - caminho semelhante que é tomado por alguns
documentaristas no manejo entre realidade e ficção em suas obras. Cabe-nos então perguntar se esse posicionamento pode tecer analogias com a práxis analítica e lançar luz
para uma postura subjetiva frente à marcha de um despertar traumático em nosso contemporâneo, abalado por contingências dramáticas que pedem por revisões estruturais
no plano social, econômico e ecológico para um próximo sonho de civilização.

117

LacanXXI
R E V ISTA FAPO L O NL INE

O escritor e diretor Jean Louis Comolli (2008) descreve um momento mágico que ocorre de tempos em tempos a um cineasta: algo no mundo o instiga, captura, vibra - uma profusão de cenas, sons, ângulos, movimentos e cortes desfilam diante de si, e as pupilas se
afrouxam como se quisessem olhar para um horizonte ausente. Um “tipo de consciência
difusa, que circula, de que há filme no ar”. Para ser mais preciso: “desejo de filme”. Comolli
nos lembra que, antes de um filme engrenar num processo necessariamente coletivo e
estratificado, ele nasce, primeiro, do desejo de alguém. Um filme é sonhado por alguém
antes de existir.
Aqui permitimo-nos também sonhar com o que teria incendiado a curiosidade de alguns documentaristas pelas suas histórias. Quais personagens, lugares e lembranças lhes
fustigaram o desejo de saber mais, de mostrar ao Outro sua fantasia sobre as coisas. O que
queria João Moreira Salles ao contar a vida de seu mordomo (Santiago, 2007) e, anos depois, confessar seus preconceitos de cineasta àquela época? Ou o que movia Coutinho em
seu esforço por fazer falar uma singular universalidade e solitude dos moradores de um
prédio de classe média carioca (Edifício Master, 2002)? Certamente podemos ter acesso
a algo do que pretendiam tais diretores por entrevistas ou escritos; entretanto, também
sabemos que partes de seus desejos permaneceram veladas até que, pela via significante
e do ato, puderam mostrar-se apenas em imagens e sons.
Assim, quando o cineasta lança algo de sua angústia ao Outro para um ciframento
da invasão de gozo que o incide, apostamos que está a fazer de sua obra uma forma de
sonhar. Nas palavras de Lacan sobre o fazer artístico: trata-se de dar um contorno ao vazio
e colocar-se no mundo a partir da obra. Sonhar torna-se uma possibilidade de tratamento
do gozo no corpo a partir de seu ciframento (MARON, 2020), o que nos recorda que tanto
o sonho quanto a fantasia estão a serviço de um mesmo adormecimento que escamoteia
a angústia que pulsa do Real - podemos, portanto, dormir em vigília. Mas na construção
audiovisual é possível fazer outro uso do sonhar: no umbigo de seu tão sonhado filme o
documentarista precisa fazer escolhas que podem emprestar à sua obra a dimensão de
um despertar.
Ao iniciar a aventura de ir a campo, o artista defronta-se com inúmeros empecilhos:
atrasos, interrupções, perdas, relatos imprecisos, ruídos... - tudo isso ocorre à produção de
um documentário pela sua própria condição de abertura ao imprevisto do mundo. Serão
esses percalços que farão furo no discurso sonhado pelo cineasta e que o acompanharão
na pesquisa, filmagem e montagem. Furo que involuntariamente se faz presente na obra
imagética - como no punctum de Barthes (1984) -, seja no corte entre os quadros, na zona
ausente do que não foi enquadrado ou, que não se esqueça, do enorme tempo em que,
por enxergarmos apenas a ilusão do movimento em 24 frames por segundo, estamos durante muitos minutos de um filme assistindo à não-imagem; estamos, literalmente, no escuro - dormindo de olhos abertos. Porém, não falamos apenas desse Real indomesticável
e sorrateiro, mas também daquele que está atrás das lentes, nos bastidores, atravessando
os eventos do filme e o próprio corpo do cineasta, o qual pode por ele ser acolhido no corte
final de sua obra, evidenciando, como acentua Jean Rouch, não a verdade no cinema, mas
a verdade do cinema.
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Comolli (2008), ao falar com que real o Documentário lida, posiciona-se ao dizer que
não se trata de capturar uma objetividade, mas de fazer com que o movimento do mundo
esteja na confecção do filme, frustrando-o ao tentar estruturar algo de uno: faz parte do
caminho de sua produção ser tocado pelo Real que não cessa de não se roteirizar e, a partir
disso, posicionar-se eticamente. O documentarista é sempre colocado na posição daquele
que precisa escolher entre construir uma falácia de coerência e consistência imaginárias,
ou incluir no filme algo de um despertar de seu sonho que possa evidenciar a dimensão
de semblant na edição de sua verdade, abrindo espaço a uma cena que possa atingir o
espectador como um acontecimento de corpo. Um despertar por vezes evitado - pela via
do sonho, da fantasia e, por que não dizer, do filme - pelo confronto com uma realidade
que está na ruptura entre percepção e consciência, esta Outra cena que desperta o sujeito
(MOURA, 2000); um Real que está disjunto ao semblante do saber, marcando a existência
do ser no mundo enquanto satisfação, gozo/jaculação (MILLER, 2009).
Em última instância, o consentimento do cineasta e do espectador que assiste e insiste pode causar momentos de corte na fantasia e no sonhar, já que a impossibilidade de
significantizar toda a experiência nos confronta com as contingências pelas quais precisamos nos responsabilizar em ato e palavra - que, mesmo insuficientes, podem acomodar
um savoir faire. A possibilidade de o ser falante permanecer na condição de um despertar
absoluto é impossível - já que ele mesmo é efeito de um significante a outro -, colocando-o
sempre numa existência entre-sonhos, na qual, o que se pode almejar, ao menos, é que
algo do storyboard de sua fantasia possa vacilar e ter uma nova configuração, orientando-se por uma vivificação do gozo. O cineasta pode sonhar em seu filme acolhendo algo
dessa realidade faltosa - a parte maldita (COMOLLI, 2008) -, essa brasa de realidade que nos
indaga: “não vês que estou queimando?”.
Miller destaca a modificação da verdade no último ensino de Lacan, no qual o importante da narração, da histoeria, é escrevê-la e inscrevê-la incluindo os furos, tropeços
e tantos signos de Outra verdade. “Vagabundeio pelo que considerais como o menos verdadeiro em essência” , dirá Lacan em seus Escritos (1965 - 1966), emprestando sua letra à
verdade. Uma verdade que se vislumbra em seus dejetos (MILLER, 2010), com os quais a
psicanálise aposta que algo do vivo, do despertar, possa entrar em cena.
A esse contemporâneo que nos solavanca, desorganizando as armações imaginárias
e significantes, a prática do documentarista nos mostra esse lugar entre-sonhos que estruturalmente ocupamos, no qual é possível contemplar algo do Real que nos desperta de
um sonho de civilização que há muito mostra sintomas de esgotamento. O cinema/documentário, no que tange à sua produção e efeitos nos seres falantes, incluindo aí os próprios
diretores, nos empresta então uma oportunidade de despertar ao nos colocar em conexão
com imagens e sons que produzem “verdadeiros” acontecimentos de corpo, mais além de
enredos que podem nos fazer sonhar numa ilusão sem corte.
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O AMOR INVISÍVEL NO CINEMA
DE DOLAN

Giovana Reis Mesquita - Associada do Instituto de Psicanálise da Bahia*

Buscamos através do cinema aprender algo sobre o amor, sobre ser vítima do amor.
Pois cinema e amor sempre andaram juntos; o cinema é a arte de fazer a relação sexual
existir.
Antelo (2015) diz que as imagens do próprio corpo, do corpo do outro e do coito são as
substâncias que alimentam a nossa pulsão escópica e conclui dizendo que o coito é um
dos grandes motivos do cinema, fazendo desse uma verdadeira escola de gozo.
Sobre aquilo que não podemos dizer sobre o amor, podemos tentar fazer ver no cinema. Miller (1998) nos diz que a arte começa onde o que não pode ser dito, pode ser mostrado. E talvez por isso o amor e o cinema casem tão bem: pois o cinema é capaz de fazer
o que Wajcman (2012) diz que a psicanálise faz: o impensável entrar no pensamento, o
irrepresentável entrar na representação, e a ausência entrar na presença.
Mas por que o cinema se debruça tanto sobre o amor?
Para Soria (2018), “a experiência mesma do amor é a experiência de um objeto que
se subtrai, que se escapa; e o campo escópico é a dimensão na qual melhor se capta esse
fenômeno estrutural. [... ] a falta está ligada a uma negativização da visão, a falta do imaginário é uma falta de imagem.” (p.62). Assim parece que o mais importante do imaginário
é o que não se vê. E dessa forma se desenha mais claro a relação entre cinema e amor. A
busca incessante do cinema em fazer ver a castração.
Para tentar problematizar essa questão, elegi um cineasta e roteirista novo, jovem,
Xavier Dolan, que nos traz o novo no amor, quer dizer, a nova maneira de fazer a relação
sexual existir. Dolan é canadense, nasceu em 1989 em Montreal, e aos 16 anos escreveu o
roteiro de seu primeiro filme. Chamou a atenção da crítica internacional em 2009 quando
conquistou três prêmios no festival de Cannes e mais de vinte prêmios em outros festivais.
Seu filme “Matthias e Maxime” (Matthias e Maxime, 2019, Canadá) traz uma sequencia de cenas iniciais de uma forma mais naturalista, mostrando a entrada na fase adulta
de jovens amigos, entre festas e conversas banais. A história de fato começa quando uma
estudante de cinema, que precisa filmar um curta metragem para seu trabalho de conclusão de curso, procura participantes entre a turma do seu irmão mais velho. A escolha recai
sobre Matthias e Maxime, amigos de infância. A proposta dela é que eles devem se beijar.
A consigna é: “Duas mulheres. Vocês são duas mulheres ou homens. Tanto faz. Aí do nada,
bam (sic)! Vocês estão se beijando. É a única coisa de verdade”.
Esse beijo os divide. É a partir daí que se desencadeia todo o rumo do filme, onde os dois
personagens se veem mergulhados em dúvidas, desejos e medo diante da possibilidade
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do amor que surge entre eles. É o amor fazendo suas vítimas a partir do fake. É a ficção
mostrando o amor que na vida real dos personagens não havia aparecido.
O amor parece ser então o grande protagonista do filme. Mais do que o amor, a incerteza do amor. Um dos personagens, Maxime, diz, em algumas cenas, que precisam conversar, falar sobre isso. Mas essa conversa nunca acontece, apontando que no amor sempre
existe uma falta. Algo impossível de dizer, que não se completa. Esse silêncio, essa falta,
permeia todo o filme.
O curioso é que esse beijo não é mostrado. O principal do filme, o que desencadeia
todo o drama do filme, não é visto. Bem na nossa frente, o que se vê é justamente a câmera
de cinema no lugar do beijo, no lugar da “única coisa de verdade” (como diz a personagem
que está rodando o filme). O verdadeiro, o real, é, portanto, o que não se vê. O amor aparece
a partir de um real que não vemos. No caso desta cena, o que se mostra é a impossibilidade de ver. Talvez seja uma boa metáfora para dizer que o amor cobre, supre, o que não há;
assim como o cinema.
E o que é que não há? A relação sexual. Lacan no seminário XX articula amor à castração. Ao amor só se tem acesso castrado. O amor vem como suplência da relação sexual,
revelando seu impossível.
Portanto, o que a câmera tapa é o impossível da relação sexual. O cinema vai cobrir a
inexistência da relação sexual, assim como o amor, e tentar fazê-la existir. Para isso, a arte
cinematográfica vale-se da função do campo escópico; que é de tender sempre a simbolizar a falta central da castração, como destaca Lacan no Seminário 11 (cap. VI). O campo
visual, o campo imaginário, é o que mais tende a completar a imagem – vide os princípios
da Psicologia da Gestalt, da boa-forma, como nos lembra Lacan em seus Escritos (p.98 e
99). Assim, tenta-se fazer existir completando a imagem que não se vê, tal como o beijo
que nos escapa da visão nessa cena.
Precisamos inventar, completar o impossível de ser visto. E isso nos lembra que o amor
tem sempre algo de invenção. Parece que é isso que Dolan nos diz em seu filme: somos
vítimas daquilo que inventamos.
Participante do Núcleo de Investigação Psicanálise e Audiovisual coordenado por Marcela Antelo
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VIOLÊNCIA: A OUTRA
CARA DO AMOR

Adriana Tyrkiel* - EOL (Cartelizantes)

A miúde temo que os homens e mulheres sejam irrevogavelmente estranhos entre si,
como se viesse de planetas diferentes ... As pessoas continuam se juntando, ainda que as
relações continuem sendo destrutivas. É uma reação bioquímica: estimula esta parte de
teu cérebro que só se satisfaz com o amor, a heroína ou o chocolate. O amor pode ser uma
adicção ... Nam Goldin
Em toda relação amorosa existe a ilusão de que com o Outro se teria uma vida prazerosa mas enamorar-se significa também cair em um imbróglio que poderia acarretar um
gozo obscuro e uma profunda dor, e até chegar a morte.
Como se explica que entre dois que diziam amar-se apareçam situações de extrema
violência? Por que nestes casais o estrago suplanta o amor?
Essa transferência dialética constante do amor ao ódio aponta ao estrago entendido
como a relação devastadora de um sujeito com o outro. O estrago se apresenta como a
contra cara do amor. A necessidade de ser amada, a espera de um sinal de amor, pode
conduzir a morte. Se oferece tudo, até a “libra de carne” a esse homem ao qual nada o satisfaz nem preenche.
Nan Goldin, fotógrafa muito importante do século XX da contracultura de Nova York
dos anos 70 e 80. Pode incluir-se dentro da arte abjeta, já que mostra ao público, já que
mostra ao público o horrendo, o obscuro, o execrado, ou seja, o lado chulo da arte.
A artista documentou, como se fosse um álbum familiar, uma geração que desejava
liberdades, mas que ao mesmo tempo se destruía com a AIDS e as drogas. Com suas fotos
catou esta época obscura e clara ao mesmo tempo, evidenciando a violência de gênero, a
autodestruição e o desamparo.
É judia, e com uma infância complicada em lares adotivos. Sua irmã se suicidou, fato
que constituiu uma marca e sua vida e o início de sua atividade fotográfica aos 16 anos.
Sua câmera fotográfica se estabeleceu como um prolongamento dela mesma. “ A câmera
é parte da minha vida cotidiana, como falar, comer e fazer sexo”. Durante mais de trinta
anos mostrou o horror, uma geração de almas rotas, marginais (pessoas adictas , prostitutas e a comunidade (LGBTIQ+) e situações que sua arte tira das sombras , dá a ver, questiona e compromete.
A fotografia a enodou. Este amor à arte foi o laço que lhe permitiu unir-se ao Outro.
Sua arte, a fotografia, foi um modo de tratamento do obscuro, do impensável e o indizível. Um tratamento singular do vazio através de uma invenção. Tanto o vazio como o
obscuro são maneiras de nomear o traumático e tentar engancha-lo.
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Começou fotografando ao seu redor, especialmente seus amigos, cada um com sua
problemática singular.
Este grupo tão importante para a artista constituiu-se como sua família substituta.
Foi seu refúgio. Estes vínculos lhe permitiram mostrar o melhor e o pior deste, seu mundo, dentro do qual se inclui a agressão que suportou por parte de seus integrantes . Esta
situação violenta foi fotografada exaustivamente e exibida dentro de sua obra. É ali onde
se quebra a função pacificadora da palavra e irrompe a pulsão de morte. ”Durante alguns
anos esteve profundamente ligada a um homem ... usávamos os ciúmes para nos inspirarmos a paixão...eu desejava a dependência, a adoração...Nos havíamos tornado adictos da
quantidade de amor que a relação nos impunha”.
Fui criticada pelo “sem véu” dos traumas sociais.
“A balada da dependência sexual” é sua série fotográfica mais famosa, realizada entre
1979 e 1986 como arquivo da subcultura dessa época com cenas de amor, sexo e violência,
algo que disse “fiz para mim”. Enfim, a profunda dor de existir. Torna possível a profunda
dor das pessoas desclassificadas.
Este vídeo é mais uma volta que dá em torno da sua parte obscura? A saga de seu
gozo mortífero? Mostra-lo poderia parecer que leva em conta de que madeira é feita porém não a exime de seu gozo.
Em 1988uma over dose de drogas a levou a uma internação a partir da qual se recolocou seu trabalho: tornou, se tornou mais sereno, menos no limite com naturezas mortas,
e paisagens silenciosas, mostrando uma mudança de direção em sua arte. Se observa em
seus instantâneos uma doçura, ainda que sem perder seu olho crítico. Conseguiu o “saber
fazer ali” do artista com o irremediável e o irredutível. Pode haver-se com o que tem que
suportar e com o “não há relação sexual”.
Enfim elaborou com seus próprios dejetos uma invenção, mostrando o seu lado obscuro e reinventando a situação traumática através de suas imagens.
“Podia pensar que nunca poderia perder a ninguém se os fotografasse o suficiente. De
fato minhas imagens me mostram o quanto perdi. N. Goldin
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*Cartelizantes - Cartel: “El amor después del amor”. Mais Um: Andrea Berger
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VÍDEO ENTREVISTA
A DIANA PAULOZKY

Graciela Allende - EOL/AMP

Si no puede ver el video, haga clic en la siguiente dirección:
http://www.lacan21.com/sitio/2021/12/16/entrevista-a-diana-paulozky/
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