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EDITORIAL
Iordan Gurgel AME EBP/AMP

Esta edição de LACAN XXI é um numero especial, por representar o término de um ciclo de trabalho que se conclui com a permutação do Bureau da FAPOL (em 25 de junho de
2022) e, em consequência, do staff da nossa revista. É também especial porque abrange,
com o tema, As vicissitudes da psicanálise no século XXI, o momento social que vivemos
com as agruras das ameaças do autoritarismo que permeia os governos e a cultura da
América Latina. Para tanto, convidamos colegas membros das três Escolas para trazerem
suas reflexões no contexto da consigna, ‘A liberdade da palavra’ e o resultado é o que ora
apresentamos.
Com A polícia do pensamento, Ricardo Seldes abre o leque político ao considerar a
Escola como um lugar de liberdade que está aberta à conversação com o Outro social. Ao
nos interrogar – “como devemos falar diante de um Outro que deseja a liberdade de direitos para todos e, no entanto, a restringe, faz calar, reprime?” Ele nos alerta para o avanço
da cultura do cancelamento e suas consequências e aponta uma saída possível que passa
pelo saber. Ao considerarmos a cultura do cancelamento nos encontramos com a pergunta de Gustavo Zapata: interessa o woke? Na atualidade, o projeto woke, centrado nas
questões identitárias, representa um desafio inédito para a psicanálise, justamente por sua
aliança com a cultura do cancelamento e, em consequência, sua virulenta confrontação
na linguagem – por desconsiderar os efeitos de alíngua e sua função na determinação do
singular, prescindindo do inconsciente – o que se constitui em uma ameaça à democracia.
Na abordagem seguinte, Jorge Assef – Multiplicar os circuitos da Segregação – considera o
Wokismo como sintoma de nossa civilização, nascido nas entranhas da cultura norte-americana e se expandindo pelo mundo. Ao destacar os ataques à psicanálise e identificando
este movimento como inserido em novos circuitos de segregação, evoca a Proposição de
1967, nos trazendo vários aportes ao tema, para concluir com Lacan que: ...“se refere ao gozo
como aquilo que está no cerne da questão da segregação: claramente se rechaça o gozo
do Outro, mas não somente isso, posto que é o gozo próprio aquele que se desconhece”.
Na sequencia, sob a égide da queda do Nome do Pai, Susana Dicker – Os laços entre a língua e o gozo…, considera que, na atualidade, a violência e a angústia favorecem a
crise nos “cidadãos do mundo” e nos confronta com as marcas do “fracasso dos modos
tradicionais de regulação do gozo”. Ao denunciar o impasse ético, distingue a liberdade do
que parece ser a marca desta época: a de um individualismo…que se ajusta ao modo de
gozo do indivíduo. Aí se impõe a posição subversiva da psicanálise de resgatar a força da
palavra e do desejo. Na mesma trilha, Oscar Zack – Das tribos urbanas ao bigodinho do
Führer – identifica que os movimentos sociais com seus vieses contestatório e reivindicativo são consequências do declínio do Nome do Pai. Assim, as novas comunidades de gozo:
os Punks, os Skinheads, os Emos, os Otakus, os Hipsters, buscam uma alternativa não convencional de existência e se expressam como um protesto anti-regime, que corresponde à
queda dos ideais. A opção para sair da «tribo urbana» – “bigodinho do Führer” é a oferta
do discurso analítico que pode culminar na identificação ao sinthoma, ao qual se deve
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somar ao desafio de fazer-se um nome próprio. Já a questão levantada por Gustavo Moreno em O despertar entre gadgets e tóxicos é se a “subida do objeto a ao Zênite social”, no
específico do tóxico e do gadget, quando se apresenta precocemente, seria uma particularidade da época. O analista deve estar atento diante do fracasso do gadget ou do tóxico
como defesa contra o real e, enquanto torna-se parceiro, possa promover um trabalho
analítico orientado pelo sintoma.
Com a Adolescência do século XXI, Silvia Ons nos apresenta duas vinhetas clínicas:
uma jovem definida como bissexual, identificada a “os discrepantes” – ancorados no “poliamor”, onde tudo flui, o que não permite fixar-se a um lugar ou pessoa. Já Juan não se
reconhece homem, tampouco se sente gay mas, quer provar sua identidade feminina fazendo uma terapia hormonal para evitar ter pelos. Os dois casos comportam uma singularidade mas, não deixam de revelar a fluidez no transito das fórmulas da sexuação, como
figuras da hipermodernidade.
Na sequencia, abordando a temática da Segregação e Racismo, Niraldo Santos – O
falasser político na contramão da biopolítica – pergunta: como a psicanálise pode ler e
contribuir com a diminuição da barbárie no campo político e na civilização? E, ainda, como
produzir no campo político “uma interpretação que produza efeitos”? Seguindo abordando o tema, Flávia Cêra – A opacidade, ponto de ruptura na história – a partir do conto, “Na
vastidão, o céu da noite”, destaca o enigma entre duas mulheres negras e desvela o destino
que se deu ao “continente negro”: a segregação. O acento é dado à importância da escrita
para perturbar a história, para tratar o irrepresentável da vida. A questão do racismo continua com Helenice de Castro – A máquina de moer gente – e é tomado a partir de Lacan:
“as palavras introduzem no corpo algumas representações imbecis”. Ao considerar que o
falasser é um ser social e o sujeito não está desatrelado do coletivo, destaca que o laço do
sujeito com o Outro se equivale à estrutura de linguagem que o permeia.
A pandemia não poderia estar ausente no contexto das “vicissitudes da psicanálise”
e, é nesta direção que Marcela Almanza com, Autorizar outro discurso, trata deste evento
social e a utilização de certos dispositivos tecnológicos para continuar sustentando o recurso à palavra quando a proximidade dos corpos esteve comprometida. Isso não ocorreu
sem afetar o falasser. Impõe-se então não transformar em uma regra “para todos” o que é
da ordem da contingência e considerar a lógica do caso a caso, sustentada pelo desejo do
analista.
Na sequencia, Carlos Márquez, ao indagar sobre o que acontece com a democracia,
faz quatro afirmações: ela não é eletiva, tampouco alternativa; é insatisfatória; existe para
sustentar o direito à debilidade do indivíduo excluindo seu gozo; e há um descompasso
entre o nascimento da psicanálise e o assenso da democracia global. Na conclusão, nos
alerta: os psicanalistas necessitam da democracia para poder trabalhar mas, a democracia
necessita da psicanálise para que não se perca a República.
No texto final, a alusão que Ana Lúcia Holck faz, a partir de Joyce (que se serviu do historiador Vico para se libertar do sentido retilíneo da história) – que desprezava a história e
a considerava um pesadelo –, vem a calhar com a sequencia dos textos anteriores em que
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os autores são chamados a escrever/inscrever com o possível da linguagem face ao impossível do real, demonstrando assim que não há “uma história ideal eterna”. O sonho não
acabou e o pesadelo, que fracassa em recobrir o real, insiste para nos despertar.
E finalmente, já no âmbito da Psicanálise e Arte, convidamos Valeria Erlijman, psicanalista, artista visual e fotógrafa, para nos falar de seu percurso pela arte e sua relação com a
psicanálise. É sobretudo interessante ler seu posicionamento sobre seu processo criativo e
como a psicanálise e a fotografia funcionaram como operadores de transformações e de
grandes construções. Ainda nesta rubrica, em Contos e Poemas, contamos com os trabalhos de Karynna M. B. da Nóbrega – Tinta íntima; Claudio Curutchet – “Sin título”; Gabriella
Dupim – Andar ilha e Cariela Souza – Refluxo.
Ainda há algo a dizer neste momento em que encerramos nosso mandato na editoria
de LACAN XXI: os nossos agradecimentos aos meus colegas de Bureau, Viviana e Ricardo,
e ao Conselho FAPOL, pelo apoio irrestrito; ao staff de Lacan XXI e a todos os autores e tradutores – que tornaram possível não só este, mas também os dois números anteriores; – e
especialmente aos nossos leitores, razão da existência de nossa revista.
Com votos de bom trabalho e uma gestão exitosa para o novo Bureau: Ricardo Seldes,
Fernanda Otoni Brisset e Monica Febres, que será a responsável pela editoria desta Revista,
despeço-me de você, leitor!
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A POLÍCIA DO PENSAMENTO

Ricardo Seldes (AME EOL/AMP)

Uma escola no sentido antigo era um agrupamento de gente ao redor de alguém que
bem pensava, que podia fazer uma transmissão e provocava o que chamamos de transferência. Assim, pode ser referida como uma confiança em termos de saber e definir-se
como um conjunto de pessoas que seguem um ensino, referem-se a um lugar e a um
mestre que deu sua orientação. Um lugar com liberdade. É anterior ao sistema chamado
universitário cuja relação com o saber é chave, mas bem diferente.
Lacan cria quatro discursos onde utiliza o saber como uma das peças da relação do
sujeito com os significantes que o constituem e ao mais-de-gozar que se produz em suas
relações. Deixaremos em suspenso, e não por muito tempo, o debate acerca das relações
entre o discurso analítico e o discurso universitário. Este debate não sobrepõe a responsabilidade que têm as Escolas da FAPOL em relação aos colegas do Campo Freudiano que
são docentes nas universidades latino-americanas, onde se intensificam as críticas e embates que se dirigem contra a psicanálise pelos grupos woke e os comportamentalistas.
A partir da questão “trans”, que modificou as perspectivas sociais e discursivas, a psicanálise retomou uma pergunta acerca da relação entre o direito a decidir pela identidade e
o valor que damos à interpretação. As Escolas têm uma função notável na conversação que
se produz com o Outro social que põe em questão nossos princípios em nome dos direitos.
A psicanálise não aponta ao mais singular de cada sujeito que é seu modo de gozo?
A psicanálise muda, é um fato. Mudou, outra ordem simbólica e outro real, distintos
daqueles sobre os quais havia se estabelecido.
Muda de fato, apesar de nos aferrarmos às palavras e a esquemas antigos. Supõe um
esforço contínuo por permanecer o mais perto da experiência para tentar dizê-la. Muda
em algumas de suas formas, não em seus princípios.
A psicanálise interpreta
O empuxo a crer que sou o que digo, como me autopercebo, vai contra o passo freudiano de que o inconsciente que habita cada um é que não sabe o que diz, nem quem é,
nem sabe o que quer. Como fazer na prática analítica em um mundo onde a interpretação
quer ser forcluída pelas leis, ou seja, desaparecer como se nunca tivesse existido?
A psicanálise deve interpretar não somente os pacientes, os analistas, mas também a
psicanálise mesma em relação ao Mestre de que se trata em cada lugar, em cada tempo.
Os obstáculos à interpretação se chamaram resistências nos anos 20, a época das Stars de
Hollywood. Os analistas deveriam interpretar o gozo que envolvia a resistência ao deciframento significante. Inventaram variadas questões.
Quanto a forclusão da interpretação influencia nas análises que conduzimos? Não é o
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mesmo quando em uma sociedade determinada há uma transferência prévia à psicanálise e os que consultam trazem pré-interpretações ou interpretações de pleno direito. Se
começa com isso. E quando isso não ocorre?
Do lado do analista, a interpretação depende de sua posição em relação à transferência, ao inconsciente, ao ato e suas consequências. Sua formação consiste no polimento do
que chamamos de desejo do analista, implica desde o primeiro momento a prudência, o
tato, saber quando dizer, quando calar, quando interpretar as identidades e quando é melhor não tocá-las, sem uma posição interpretativa bulímica nem anoréxica.
Há modalidades que mudam, não se interpreta hoje do mesmo modo que há 100
anos, 50 ou mesmo 10. A psicanálise lacaniana é sensível ao mestre de sua época porque
sabe que os sintomas dependem também da língua que nos habita, que também vai mudando. “A língua é feita para falar do que não existe, o que significa que a liberdade está na
língua”. Sublinhamos deste comentário de Miller a questão da liberdade, elemento precioso e preciso em todo tratamento analítico.
Com quais fenômenos sociais nos encontramos hoje? Começam a se produzir novos
modos de dizer, recordemos as preciosas ridículas. “Se não chamamos hoje a poltrona de
les commodites de la conversation, é por puro acaso, há coisas que vingam e outras não.
Essas expressões que se incorporaram à língua têm, pois, sua origem num rodeio de conversa dos salões, onde se tentava fazer surgir uma linguagem mais refinada. (2)
Como devemos falar, atuar, pensar diante de um Outro social que, com as melhores
das intenções (das quais o inferno está cheio), deseja a liberdade de direitos para todos e,
no entanto, a restringe, faz calar, reprime? A exigência de despatologização generalizada
e universal implicaria retirar dos psi (psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, etc.) uma ferramenta fundamental que se exigiria sem piedade no caso de um incidente pessoal ou coletivo de alguém fora de si, em crise de excitação ou com depressões agudas que atentem
contra si ou contra outros.
A cultura do cancelamento
Nos deparamos com a chamada cultura do cancelamento. Em setembro de 2021 apareceu em um jornal da Argentina uma nota acerca de 4 capítulos de Seinfeld criticados por
serem “politicamente incorretos” (3). Garcia assinala que os quatro personagens da série “
inapresentáveis, cheios de misérias e fraquezas, neuróticos e urbanos, acertaram em cheio
nas mais absurdas condutas humanas com um humor inesquecível”. Em cada episódio,
diz Garcia, mostrava-se como os eventos da vida cotidiana são elementos dos quais se
serve um grande comediante e “como o que se acontece diariamente se transforma em
versões exageradas ao se tornar um roteiro. Não só a série é sublime, além disso, ela mostra seus mecanismos para fazer humor”. Com impactante lucidez, o autor da nota assinala:
“mas os tempos mudaram, para o bem e para o mal. Talvez a correção política começou
para assinalar as falhas e os preconceitos da sociedade, mas com o tempo se transformou
no que combatia e passou do voluntarismo para converter-se na polícia do pensamento.
Seu efeito foi tão forte que conseguiu se meter na cabeça dos espectadores que sentem
que devem julgar todo o material que tem em frente, não com o olho do espectador críti-
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co, mas como um caçador de bruxas que levanta a mão e grita que alguém deve ser queimado. Nestes 4 episódios, o pecado é observado por uma nota publicada no Bustle, uma
publicação que chegou em algum momento a ter cinquenta milhões de visitas mensais. A
autora é Angélica Florio e, ainda que ela não recaia em um pedido de censura, ao destacar
esses episódios, os expõem a um futuro cancelamento, tanto aos episódios quanto à série.
Os episódios incluem gays, povos originários, japoneses, nazistas, mulheres, transtornos
mentais, descapacitados, adolescentes, chineses e imigrantes. Os motivos pelos quais alguém se ofende variam, mas o espírito é o mesmo: com isto não se faz piada!
Poderíamos fazer uma coleção de situações e casos de onde vemos o avanço da cultura de cancelamento, que não é senão a vigilância permanente dos ditos que escapem ao
que cada grupo de poder chama de “o correto”.
Este avanço em relação aos direitos à singularidade e ao trato igualitário não poderia
levar a uma nova queima de livros, de bruxas e de clínicos psi?
Uma saída
Miller propôs em sua apresentação do Congresso de 2024 da AMP (4) uma saída do
impasse ao tratar os dois níveis de raciocínio. No primeiro, teremos a tese como absoluta:
o igualitarismo pós-clínico e o desaparecimento de toda patologia. Para remediar a desordem, faremos um trabalho no nível subordinado da hipótese para evitar a destruição que
implicaria a aplicação cega do princípio absoluto da despatologização universal e assim
conservar a distinção da clínica.
Uma posição que pode ser compartilhada pelos que seguem atentos ao fato de que
o saber se encontra no centro do grupo analítico lacaniano à condição de aceitar que é o
não-saber o que nos permite bordear o real, confrontar-nos com suas consequências para
tentar utilizar os mesmos fantasmas que povoam as sociedades e tirar um proveitos deles.

Referências Bibliográficas
1 Miller, J-A. Polémica política Colección. Barcelona: ELP- Gredos, 2021.
2 Lacan, J. O seminário, livro 3, as psicoses. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1988, p. 134
3 García, Santiago. Seinfeld y la cultura de la cancelación. Infobae. Publicado em 28 de setembro de 2021.
4 Miller, J-A. Todo el mundo es loco - inédito (notas próprias). 3 de abril de 2022 em Paris.
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INTERESSA O WOKE?

Gustavo A. Zapata M. (NEL/AMP)

O termo coloquial woke (e seu par stay woke), ainda que sua origem corresponda à
década dos 40, marcada pela luta pelos direitos civis dos afro americanos, foi acrescentado à língua inglesa em 2017, vindo da língua vernácula Afro-Americana na qual era usado
em lugar de awake, e para referir-se à consciência social (social awareness). Chegou nesse
ponto, segundo hipótese do Merriam-Webster, seguramente por seu uso na lírica de uma
canção da cantora e compositora afro-americana, ativista pelos direitos civis e contra o
racismo nos EUA, Erykah Badu. Tratava-se então de um chamado a permanecer acordado
(stay woke) por parte daqueles que já haviam acordado (woke), como resposta ante as injustiças e as segregações principalmente sociais e raciais, em processos vinculados à identidade de raça ou de classe1.
Mas, a partir de alguns incidentes de violência racial e crimes de ódio que se produziram nos Estados Unidos desde 2014 em diante, ficou visível e se viralizou rapidamente, tanto sua presença como seu uso entanto resposta ante qualquer coisa que ameaçava também a integridade de quase qualquer identidade: de gênero, sexual, nacional, profissional,
de ofício, inclusive de espécie. Nem sequer a ciência foge do projeto woke, com detratores2
e impulsores3 de uma ciência woke.
Esta assimilação do projeto woke na dinâmica das problemáticas identitárias representa para a psicanálise um desafio inédito4, em parte por sua onipresença invertebrada,
descentralizada, em parte pela lógica de enxame que rege sua ação, e em parte porque,
fazendo efetiva sua aliança com a cultura da cancelação, concentra sua virulenta confrontação na linguagem.
Estabelecendo-se na função de nominação que têm, pretende depurar as palavras e
nesse processo de purificação da língua comum, conseguir a identidade entre o que sou e
o que digo, no estrito sentido da igualdade aritmética. Aspira a desalojar os efeitos da alíngua e sua função na determinação do singular, prescindindo do inconsciente.5
Porém, como é possível que um fenômeno nascido e localizado nos Estados Unidos
possa constituir um desafio para a psicanálise? Por acaso interessa o projeto woke fora das
fronteiras das universidades e da cultura dos Estados Unidos?
Se investigamos orientados por estas perguntas, se encontram algumas propostas de
leitura e intervenção de parte de alguns autores6 no que poderia situar-se como o caldo
de cultivo do projeto woke: as gerações educadas em plena queda do regime do Pai. Ainda que abordam o problema desde um ângulo sociológico e cognitivo-conductual e suas
conclusões são discutíveis, conseguem transmitir duas ideias: a extensão crescente da necessidade identitária como resposta à incerteza que produz a queda definitiva da ordem
fálica do Nome do Pai (os “espaços seguros” e as “jornadas de ausência” são um efeito direto disso), e a impossibilidade de conceber uma ação efetiva que degrade seus efeitos e
reverta suas consequências. Outro, mais pessimista7 adverte que, ainda que sumergida en
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suas próprias contradições e em seus fracos argumentos, a política identitária se desenvolverá com força nas democracias ocidentais, e se extenderá graças a sua incrível força,
energia e determinação, o que claramente já está acontecendo graças ao projeto woke e
a cultura da cancelação.
No inicio de sua investigaçao, o Comité de Ação constatava já que o projeto woke estava tomando corpo e momentum nas universidades francesas, ascendendo os alarmes
entre os estamentos intelectuais pelo componente de censura e violência que podem propiciar na sociedade francesa8. Também na Argentina se produziam escaramuças woke
cada vez mais frequentes nas universidades em contra de qualquer tópico que toque de
perto ou de longe algum ponto sensível no qual pudesse sequer ressoar qualquer eco de
segregação, valoração, prejuízo ou qualificação, que ameaçava em algum grau a identidade, qualquer que ela fosse. Na Venezuela, por outra parte, o regime chavista-madurista fez
um uso extensivo e intensivo do wokismo e a cultura da cancelação para desfazer-se de
toda oposição articulada. Em todos os casos, consegue-se constatar três coisas: a fixidez da
identidade esgrimida como argumento para a segregação (sou o que digo que sou, você
não, e só meu gozo vale), a supressão violenta da palavra de dissenso (não pode contradizer), e a afirmação da tirania do Eu ideal e do imaginário. O uso intensivo das redes sociais
potencializam sua expansão.
Tao recente como a finais de maio, Éric Marty, autor de ``Le sexe des modernes’’, foi
objeto de um ataque feroz que impediu que ditara uma conferência relacionada com seu
livro, em Genebra. Militantes trans invadiram a sala vociferando consignas em uma espécie de trance surdo e refratário a qualquer raciocínio, e apesar dos esforços de Marty e de
outros para dialogar, rasgaram os papéis do texto da conferência e nao permitiram que
falasse.
Claramente, o desafio está lançado, porque o projeto woke é inimigo da democracia, e
ameaça algumas coordenadas maiores de possibilidade para a prática analítica, incluindo
as de sua extensão e seu diálogo permanente e necessário com os saberes contemporâneos, mas também ameaça a disponibilidade do dispositivo analítico para o ser falante como
espaço que preserva sua singularidade.
Os termos deste desafío ainda não foram desvendados totalmente, parece que estamos no instante de ver, de localizar e ler os signos que marcam sua expansão, com os
formidáveis recursos de nossa orientação certamente, mas também com certa docilidade
a suas manifestações, antes de nos precipitarmos em uma confrontação prematura ou
desestima-lo com displicência.
Notas:
1 Merriam-Webster, “Stay woke”. Recuperado em https://bit.ly/3ao7xXn
2 MacDonald, H.: “Woke science is an experiment certain to fail.” Recuperado en https://bit.ly/3NwpYao
3Impactio.: “What is ‘woke science’ and what does it mean for an evolving research landscape”. Recuperado em https://
bit.ly/3PJ9BJv
4Aseff, J., Jaigu, F., Leblanc, V., Miller-Rose, E., Zapata, G.: Wokism, a challenge indeed. Presentaçao do Informe do Comité
de Açao da Escola Una, lido por France Jaigu, abril 2022, inêdito.
5Aseff, J., Jaigu, F., Leblanc, V., Miller-Rose, E., Zapata, G.: El woke frente al psicoanálisis. Informe do Comité de Açao da
Escuela Una, março 2022, inêdito.
6Lukianoff, G., Haidt, J.: The coddling of the american mind: how good intentions and bad ideas are setting up a gene-
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ration for failure, Penguin Press, New York, 2018.
7Murray, D.: The madness of crowds: gender, race and identity. Bloomsbury Publishing, UK, 2019, 288 pp.
8Onishi, N.: “Will american ideas tear France apart? Some of its leaders think so.” https://nyti.ms/3NC1pZY
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MULTIPLICAR OS CIRCUITOS
DA SEGREGAÇÃO
WOKISMO E CULTURA DO
CANCELAMENTO

Jorge Assef (EOL/AE AMP)

No curso ministrado com Éric Laurent, intitulado O Outro que não existe e seus comitês de ética, Jacques-Alain Miller advertia sobre os sintomas da civilização deverem ser,
primeiro, decifrados nos Estados Unidos. Nesse sentido, tanto o Wokismo enquanto movimento sociocultural de protesto, como as estratégias das que se vale a proveniente “Cultura do cancelamento” poderiam ser pensadas como sintomas de nossa civilização, nascida
nas entranhas da cultura norte-americana e, de lá, expandem-se por diferentes lugares do
mundo.
O “Wokismo” surgiu na raiz do movimento Black Lives Matter nos EUA. Chegou para
se referir àqueles que estão “despertos” e são conscientes da discriminação racial, social
e sexual estruturantes de nossas sociedades modernas. A partir dali se desenvolveu uma
linguagem de protesto repleto de novas categorias tais como “aviso de alerta”, “microagressão”, “apropriação cultural” e “espaço seguro”. Essa linguagem organiza uma série
de defesas ou ataques contra qualquer ato - ou a mera possibilidade desse - que possa
ofender, discriminar ou prejudicar de alguma maneira a qualquer minoria ou grupo social
vulnerável ou em uma condição de debilidade com respeito à maioria hegemônica.
Sem sombra de dúvidas, os EUA tomaram a dianteira nos temas ligados ao racismo e
ao sexismo, não obstante seria importante aclarar a forma particular que esse movimento toma na América Latina; aqui, as manifestações mais associadas ao movimento Woke
estão vinculadas fundamentalmente aos temas de sexualidade e gênero. Na Argentina, p.
ex., a “interseccionalidade” é jogada principalmente no suposto combate a homofobia, o
sexismo, a transfobia e, eventualmente, o capitalismo.
Com relação à psicanálise, os ataques geralmente ocorrem no âmbito universitário,
normalmente acusado de heteronormativo, patriarcal e binário. Desse modo, aparecem as
estratégias de boicote, organizados física e virtualmente, invadindo conversas, aulas e conferências, exibindo bandeiras ou banners ao início de certas atividades organizadas para
tratar de determinados temas, bloqueando a entrada de salas de aulas ou de auditórios, e
com forte presença nas redes sociais através de flyers e memes desacreditando eventos,
propostas e pessoas, muitas vezes com nomes e sobrenomes.
Por exemplo, antes de uma atividade para trabalhar a questão ligada à temática trans
na Universidade de Buenos Aires (UBA), houve propostas on-line contra a validade de tal
atividade com o lema “Nada sobre nós sem nós”, questionando o fato de que entre os palestrantes não havia pessoas trans.
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O mais interessante do assunto é que esse tipo de “Ativismo Woke”, ao pretender lutar
contra a segregação, leva-nos diretamente a uma advertência de Lacan no Seminário 19 quando assinala sobre o futuro ser marcado pelo auge do racismo enraizado na fraternidade do
corpo. Isso é evidente quando, p. ex., sustenta-se que somente mulheres possam falar de aborto, ou só os afrodescendentes possam falar de racismo. De modo efetivo, nessa ideologia algo
daquela “fraternidade do corpo” está em jogo gerando novos circuitos de segregação.
Assim, vivemos em uma época na qual se promete apagar as diferenças entre as pessoas,
mas, ao contrário, os muros se multiplicam, o qual também já havia sido anunciado por Lacan
quando postulou que a cicatriz da evaporação do pai em nossa sociedade seria a segregação.
Em artigo recente, Fabián Naparstek nos lembra que Lacan tratou do tema da segregação em um dos escritos fundamentais para a formação e a política da psicanálise. Trata-se de sua Proposição de 1967. Nesse texto, Lacan afirma que “nosso porvir de mercados
comuns encontrará seu contrapeso na expansão cada vez mais dura dos processos de
segregação” 1, e apresenta o passe como o dispositivo chave de sua Escola.
Então se poderia pensar que é por meio de uma análise conduzida até seu final, como
um sujeito pode se desfazer das identificações que o deixaram de um ou de outro lado de
determinada insígnia, ideal ou bandeira. Quanto mais advertido está um sujeito de suas
identificações, mais difícil será cair na armadilha do “eles contra nós». Por isso, Naparstek
destaca que Lacan, ali onde introduziu sua política ou sua concepção de final de análise,
assim como sua política de Escola para a seleção de analistas, é também onde introduziu
a interpretação de uma época na qual a segregação será cada vez maior. Nesse texto, encontramos articulados os três aspectos da política para Lacan: o que compete à direção do
tratamento, o laço entre os analistas e o analista na cidade.
Ainda assim, há de se elucidar a diferença do Wokismo, o qual, como tal, segundo nos
adverte Jacques-Alain Miller, é efeito de uma época na qual “se pretende mais sustentar os
supostos direitos do que eliminar o mal-estar total”2. Lacan segue a perspectiva freudiana
de que o mal-estar está na cultura, e não espera que a psicanálise solucione as tendências
segregativas existentes e que mudam de cores e formas desde a função do mundo. Como
bem assinala Lacan em Vincennes, o Discurso Analítico “exclui a dominação, em outras
palavras, não ensina nada. Não tem nada de universal: por isso não é matéria de ensino”.3
O aporte da psicanálise ao debate pode ser introduzido por uma leitura diferente sobre a segregação, aquela desenvolvida por Lacan no Seminário 18 quando aduz: “mas o
que convém dizer, simplesmente, é que não há nenhuma necessidade dessa ideologia
para que se constitua um racismo: basta um mais-de-gozar que se reconheça como tal”.4
Lacan vai mais além das identificações, da rivalidade especular, da tensão imaginária,
da lógica das massas, porque se refere ao gozo como aquilo que está no cerne da questão
da segregação: claramente se rechaça o gozo do Outro, mas não somente isso, posto que
é o gozo próprio aquele que se desconhece. Dessa perspectiva é quando retorna algo da
extimidade ante o próprio gozo que se coloca em ação o rechaço mais fundamental impulsionando o ataque aos outros.
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Tradução: Gustavo Ramos da Silva
Notas:
1 LACAN, Jacques. Proposição de 9 de outubro de 1967 sobre o psicanalista da Escola. In: Outros Escritos. Trad. de Vera
Ribeiro. Rio de Janeiro: Zahar, 2003. p.
2 Videoconferência de Jacques-Alain Miller em Moscou para Lacan Web Télévision, em 2021, disponível no Youtube.
3 LACAN, Jacques. Talvez em Vincennes... In: Outros Escritos. Trad. de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Zahar, 2003.
4 LACAN, Jacques. O Seminário, livro 18: de um discurso que não fosse semblante (1971). Trad. de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Zahar, 2009. p. 29.
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OS LAÇOS ENTRE A LÍNGUA E O GOZO…
APOSTAMOS NA LIBERDADE
DA PALAVRA?
Susana Dicker (AME NEL/AMP)

Nos tempos que correm1
Violência, ameaças renovadas de guerra entre os países, falta de garantia dos Estadosem particular com relação à justiça-, ditaduras com disfarce democrático, o fenômeno da
migração a nível mundial, o narcotráfico, o isolamento devido à pandemia de Covid 19, a
hiper vigilância encarnada, em particular na “vigilância” digital, e, ainda, a “toda-liberdade”- imaginário que passa ao ato com o desfalecimento do Nome do Pai- abrem espaço
para a angústia e para a concomitante crise nos “cidadãos do mundo”.
“De fato, quando os semblantes de uma época começam a desmoronar, tudo pode
transbordar nesses impasses insolúveis em relação ao real que se apresentam em nossos
dias, para além do que o termo freudiano mal-estar anunciava. Não é raro encontrarmos
nas histórias políticas das nações o recrudescimento da cólera, do ódio, das queixas arrasadoras, patéticas, daqueles que vem os semblantes se retirarem, o que no fundo demostra
que se goza com eles.”2
As mudanças vertiginosas nos tempos que correm, suas consequências nas relações
familiares, filiais, entre os sexos, nos confrontam com as marcas do “fracasso dos modos
tradicionais de regulação do gozo. E, podemos afirmar isto sem nenhum tipo de nostalgia por épocas passadas porque a psicanálise não faz de nenhum ideal a bandeira de sua
orientação clínica, política ou epistêmica”3.
O discurso da ciência, o avanço das tecnociências, o discurso capitalista que as acompanha e a aposta no “tudo é possível” interrogam a psicanálise e suas propostas, ao mesmo
tempo que a renova, no contraponto entre a sombra dos vaticínios sobre seu futuro desaparecimento e sua oferta ética.
Miller acentua aquilo no que ética implica para a psicanálise, nos diz: “O próprio da
ética é desprender-nos, apartar-nos daquilo que cremos familiar (…) é reconduzir-nos do
familiar ao estranho, ensinar-nos que a cada vez que cremos estar em nossa morada, não
fazemos mais que estar em débito em relação ao estranho (…) não queremos alcançá-lo,
nos defendemos disso. Esta defesa em relação ao unheimlich é uma forma absolutamente
primordial do sujeito. O esforço de rigor realizado por Lacan na Ética da psicanálise consiste em indicar como romper com a rotina do prazer tendo em vista o unheimlich do gozo.”4
Isto é o que a psicanálise oferece ao analisante, mas também ao buscar despertar do hábito e da rotina aos analistas que a praticam, mais ainda, desfamiliarizá-los dos seus saberes
no momento de receber quem demanda uma análise.
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A partir deste conceito de ética para a psicanálise desejo abrir um nexo com aquilo
que nomeia este trabalho: “Os laços entre a língua e o gozo… apostamos na liberdade da
palavra?”, posto que desde os primeiros desenvolvimentos freudianos não ignoramos o
determinismo que pesa sobre o sujeito. Um determinismo inconsciente que logo Lacan
formulará localizando o sujeito como efeito do significante e, por que não, do objeto resto
dessa operação ao qual chamou de objeto a, causa de desejo, mas também de gozo.
Um paradoxo da psicanálise, mas também sua aposta
De acordo com a colocação inicial interessa-nos a distinção entre liberdade de palavra- que a nível social evoca a liberdade de expressão – e a liberdade da palavra em psicanálise.
“A liberdade de expressão não é somente um direito para nós mesmos; inclui, e isso é
fundamental, o dever de respeitar os demais. É mais da ordem do viver juntos e, neste sentido, comporta uma série de restrições, de limites, tais como: a discriminação, a difamação,
a apologia ao crime, o insulto, provocar vulnerabilidade da vida privada, etc.”.5 Dita liberdade de expressão procura exercer-se quando uma sociedade deixa o cidadão à mercê do
capricho das instâncias de poder, ali onde civilização e cultura não estabelecem um limite
em um exercício ilimitado desse poder. Falamos de “democracias sem pai”6.
A psicanálise – e o psicanalista que aposta em seus princípios- não escolhe a via educativa, ou da luta contra um poder estabelecido. Localiza-se em uma posição subversiva
e “conduz o sujeito a encontrar seu próprio caminho, a via do seu desejo. É uma via difícil,
árdua, que Lacan situa no nível de uma ética de nossos atos (…). Que deste modo, nesta
relação com a ética, haja para um sujeito uma possibilidade de escolher como atuar e o
que dizer na sociedade onde vive e se movimenta.”7 Resgatar a força da palavra e do desejo
é o passo em direção à liberdade da palavra para o ser falante, ali onde se faz responsável
pela posição que assume. Isto o constitui como sujeito de direito, pois esse ato conseguido
através da experiencia analítica é um ato sustentado na ética do bem dizer. Ato que não é
sem assumir a própria divisão, nem tampouco sem o custo do tratamento desse real que a
psicanálise reconhece “sem lei”, sem sentido, mas do qual o ser falante faz causa eficiente,
suporte do gozo que até esse momento desenha seu estilo na vida, no amor e em seus
sintomas.
Então, desfamiliarizar?
Separar-se, distanciar-se… significantes-balizas de um percurso analítico que não desconhece que “a escolha é libidinal e que o gozo a torna incalculável”8. Liberdade da palavra
não sem as marcas do “troumatisme de lalangue” nem das contingências dos encontros.
Liberdade, no final, diferente dessa “que parece ser a marca desta época: a de um individualismo (…) que parece ajustar-se ao indivíduo e seus gozos”.9 Impasse ético nos tempos
que correm.
Tradução: Paola Salinas
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Notas:
1 Miller, J. A.- Todo el mundo es loco, Paidós, Buenos Aires, 2015, p 11.
2 Santiago, J.- “El reverso de la biopolítica” em Virtualia #39, Revista Digital de la Orientación Lacaniana 2021-2022. Cita ali
JAM em: “La psychanalyse, la cité, les communautés”, La Cause freudienne n. 68, 2008, p. 116.
3 Castellanos, S.- “Crisis, ¿qué dicen los psicoanalistas?” em Virtualia #39, Revista Digital de la Orientación Lacaniana
2021-2022.
4 Miller, J A.- Causa y consentimiento, Paidós, Buenos Aires, p 13.
5 Briole, G.-Bitácora Lacaniana, Revista de Psicanálise de la Nueva Escuela Lacaniana-NEL. Número Extraordinario dedicado a: Zadig. La movida Latina. Grama Ediciones, Buenos Aires, 2017, p 25.
6 Brousse, M. H.- Intervención en el Forum europeo de Turín de la EFP, «Deseos decididos por la democracia

en Europa», 18 de noviembre de 2017.

7 Briole, G.- Op Cit, p 31.
8 Ons, S.- El movimiento trans. Entre el feminismo y el machismo, Grama ediciones, Buenos Aires, 2021, p 16.
9 Ons, S.- Op.Cit, p 16.
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DAS TRIBOS URBANAS AO BIGODINHO
DO FÜHRER. EXISTE OUTRA OPÇÃO?

Oscar Zack (AME EOL/AMP)

Atualmente, observa-se como emergem movimentos sociais que se caracterizam por
um viés contestatório e reivindicativo que são, entre outras coisas, a consequência do declínio do Nome do Pai.
Estes movimentos abriram as portas para o advento de novos modelos associativos,
questionadores das identificações tradicionais e, ao mesmo tempo, foram promovendo
novos vínculos entre sujeitos com identificações lábeis.
Assim, as novas comunidades de gozo, as tribos urbanas, compartilham formas estético-políticas, sustentando-se em identificações imaginárias que aspiram ao semelhante.
Estão, entre outros, os punks, promotores da anarquia, os skinheads e seu gosto pelo
nazismo, os Emos que gozam da melancolia, os Otakus, protótipo das obsessões da hipermodernidade, os Hipsters jovens da classe média alta identificados com os boêmios, para
citar apenas alguns.
Estes professam uma labilidade identificativa que se orienta na busca de uma identidade grupal que promova a ilusão de que todos são iguais.
Se evidencia a fragilidade das identificações subjetivas para se sustentarem no mundo de hoje.
Essas ofertas de identidades coaguladas respondem a significantes que provêm do
discurso do mestre moderno. São, de alguma forma, o retorno no real da forclusão do
Nome do Pai.
O estético mostra um fenômeno que valoriza a pulsão escópica, que demanda o olhar.
É a tentativa de encontrar uma bússola em sujeitos desbussolados.
Esta matriz de identificação permite capturar que “Eu é um outro” 1; alicerce do grupo
que busca uma frágil segurança que lhe provê a pregnância imaginária.
A massificação chega ao lugar da singularidade, e o todo igual ao lugar da diferença.
Diante dos apelos de identificação que toda estrutura subjetiva demanda, os sujeitos
quase desidentificados encontrarão em seu pertencimento à tribo, uma resposta imaginária que lhes permitirá percorrer um caminho de certa segurança subjetiva, constituindo-se, assim, em uma alternativa não convencional da existência. Esta eleição, que se expressa como um protesto anti-regime, responde, entre outras coisas, à queda dos ideais.
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Uma identificação lábil geralmente busca uma identidade sólida que, por algum tempo, funciona como tal.
Éric Laurent2 descreve como a grande paixão narcísica arruinou a paixão simbólica e
como a modernidade tenta restaurá-la através do retorno da religião em uma época que
mostra a fragilidade das crenças. Nesse movimento de dissolução das identificações, se
vão desdobrando compulsões a gozar que se impõem numa tirania do supereu contra as
quais este sujeito da época está mal preparado para lidar.
Diante desse espetáculo, o sujeito moderno possui poucos significantes mestres para
se orientar. O vínculo com a religião que, às vezes, se deseja restabelecer (religião atualmente mais orientada pelo supereu do que pelo Nome do Pai) é fraco e com consequências. Entre elas, aquelas que obstaculizam um necessário enodamento entre gozo e desejo
que orientaria o sujeito para uma ação que respeitasse o simbólico e que limitasse o imperativo de gozar que a hipermodernidade empurra.
Deve-se lembrar que o conceito de identificação tem sido amplamente desenvolvido
na literatura analítica.
Freud descreve não apenas fenômenos relacionados ao pathos do sujeito, se não que
localiza a função da identificação na constituição subjetiva.
No Seminário 243 lemos que a identificação é o que se cristaliza em uma identidade e
recorda que para Freud existem pelo menos três modos: o pai sustentado no amor, a histérica - feito de participação - e a identificação com o traço unário. Este último, o traço unário
“nos interessa porque, como Freud o sublinha, não é alguma coisa que
tenha a ver especialmente com uma pessoa amada; uma pessoa pode
ser indiferente, e um traço unário escolhido como constituindo a base
de uma identificação. Ele não é indiferente, pois é assim que Freud
acredita poder dar conta da identificação ao bigodinho do Führer, que
todos sabem desempenhou um importante papel.”
Estes são ordenados a partir da primazia do Outro “que deixa sua marca no mais profundo da identidade do sujeito”.4
Contudo, como sair da opção “tribo urbana” - “bigodinho do Führer”? Como não ser
subsumido sob os efeitos segregativos que promovem as novas formas de viver a pulsão?
Como não ceder ao impulso de misturar-se, na busca de reconhecimento, em algum grupo que ofereça alguma identidade sustentada em uma semelhança que rejeita a singularidade?
Há uma opção: aquela obtida a partir de um longo percurso analítico que culmina, por
vezes, na identificação ao sinthoma, o mais singular de cada um, ao qual se deve somar o
desafio de fazer-se um nome próprio.
Este é o efeito da desconstrução do nome comum que provém do Nome do Pai.
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É um significante-mestre que surgirá após o percurso que costuma ir da desidentificação dos S1 provenientes do campo do Outro, até a construção do nome que se articula a
uma nova e única maneira de identificar-se. O nome próprio é o resultado da identificação
desalienada do sujeito.
Percorrendo esse caminho é possível acessar uma nova identificação, por fora do Outro, que não é do sujeito, mas do Um, fazendo “…do sinthoma a consistência definidora do
Um”5
Em conjunção com essa perspectiva, é preciso sublinhar o insuficiente que seria permanecer em uma psicanálise orientada exclusivamente ao esvaziamento do discurso do
Outro. O inevitável viés a transitar tem como horizonte aceder a “consistência absolutamente singular do sinthoma”.6
Essa é a oferta do discurso analítico como saída ao impasse para o que o discurso capitalista empurra o sujeito.
É a melhor resposta, a mais digna, aos apelos à identificação massificante que provém
do Outro.
Portanto, devemos ter em mente que identificar-se com o sintoma, ou o sinthoma,
estabelece uma diferença radical com identificar-se com um significante. A primeira demarca o modo de gozar, a maneira de ser. Como se goza se é!
O nome próprio, metáfora da singularidade do sinthoma, pode ser definido como a
impressão digital do gozo. Marca que faz de cada sujeito um ser único e irrepetível.
O nosso lema não deve esquecer que: “Não há normas. Todos os homens são exceções
a uma regra que não existe”7.

Tradução: Luciano Pereira Matos
Notas:
1 Lacan, J., “A agressividade em psicanálise”, Escritos, Jorge Zahar Editor Ltda, Rio de Janeiro, RJ, 1998, p. 120.
2 Laurent, E., Patologías de la identificación en los lazos familiares y sociales. EOL. Grama. Argentina 2007. pp.35-41
3 Lacan.J., Seminario XXIV. L´Insu…, Inédito. Aula de 16 de novembro de 1976. Las identificaciones
4 Miller, J. A., El ultimísimo Lacan. Paidós. Argentina. 2013. pp. 103-114
5 Ibíd. p. 134
6 Ibíd. p. 140
7 Pessoa, F., Aforismos y afines. Emecé, Buenos Aires, 2005.
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“O DESPERTAR ENTRE GADGETS E
TÓXICOS. UMA QUESTÃO DA ÉPOCA?
Gustavo Moreno (EOL/AMP)

A irrupção pulsional coloca a prova as respostas que, na infância, foram estabelecidas diante da dimensão parcial e autoerótica do pulsional. Se algo caracteriza a época,
como Jacques-Alain Miller soube indicar1, é a “subida do objeto a ao Zênite social”, que se
apresenta como um parceiro privilegiado, tanto o tóxico, em sua intervenção desde o real,
quanto o gadget, em seu status de cônjuge dileto do corpo falante. A questão a ser desenvolvida é se a presença precoce deles produz alguma particularidade para a época, tendo
como referência as modalidades atuais de resposta.
Miller se pergunta: “O que é a adolescência na psicanálise?” 2, respondendo a três tópicos: -”A saída da infância”, indicando o acontecimento da metamorfose da puberdade e
sua incidência como momento de “levar em consideração, dentre os objetos do desejo”;
-”A diferença dos sexos”, propondo contornar a diferenciação pré e pós-púbere, afirmando
que a puberdade é uma escanção na história da sexualidade; e -”A imiscuição do adulto
na criança”, referindo-se a isso como uma reconfiguração do narcisismo, incluindo tanto as
vicissitudes do Ideal do eu na neurose, quanto as contingências da configuração do narcisismo na psicose.
Freud isolou na puberdade diferentes elementos como centrais, a partir do rompimento que estabeleceu com o período anterior de desenvolvimento, ou seja, a latência. O
empuxo da pulsão sexual, interrompe a condição polimorfa, parcial e autoerótica do espectro pulsional infantil. Embora, como consequência da travessia do complexo de Édipo, as
pulsões, fiquem subordinados às condições de escolha do objeto, na puberdade requerem
um rearranjo em torno do parceiro sexual, uma vez que se efetiva a possibilidade de descarga.
Lacan em seu “Prefácio a O despertar da primavera”3, dirá em referência ao trabalho
de Wedekind, que a questão do que é “fazer amor com as mocinhas” não teria seu início
«sem o despertar de seus sonhos”. Há algo do empuxo, que não é apenas determinado
pelo empuxo “somático” da sexualidade, mas também pelo que do campo do Outro se
articula e pulsa. A irrupção das mudanças somáticas é significada como a irrupção do real
do corpo, que é um real que o púbere não pode impedir ou dominar. Ele dirá: “que o que
Freud demarcou daquilo a que chama sexualidade faça um furo no real, eis como o que se
percebe pelo fato de que, como ninguém escapa ileso, as pessoas não se preocupem com
o assunto”.
O desenvolvido até aqui nos permite dizer que, inicialmente, a entrada na puberdade
implica colocar a prova as respostas do fantasma, bem como os esboços de respostas sintomáticas, que o sujeito extraiu na infância.
Hebe Tizio propõe uma perspectiva interessante para pensar sobre a elaboração du-
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rante a adolescência chamando-a de sintomatização do gozo: “A puberdade é, nesse sentido, um impasse, na maioria das vezes turbulento, que levará a uma conclusão sobre como
‘tratar’ ao outro como parceiro sexual. Este tratamento em um sentido é invenção e em
outro uma reedição corrigida e aumentada de uma escritura anterior. (...) A infância é o
momento do tratamento do gozo autoerótico enquanto a adolescência é a sintomatização
do Gozo que passa pelo Outro.”4
No entanto, na prática é comum constatar nos relatos dos pacientes que, no momento
da puberdade, começou ou se aprofundou um uso estável e privilegiado de algum gadget
ou tóxico. Se um dos problemas centrais que introduz a irrupção da puberdade é o fracasso das soluções autoeróticas e impõe uma elaboração sintomática do parceiro sexual... Até
onde o gadget e o toxico introduzem um impasse neste trabalho?
A conjuntura descrita para a puberdade parecia introduzir o assunto com certa candência entre os pares. Mas desde o século passado vimos como a mudança das coordenadas
simbólicas estava diluindo os rituais que ajudavam a processar a passagem compartilhada
rumo ao adulto. Proponho pensar que, atualmente, com a presença estável do gadget ou
do tóxico, a situação se torna mais complexa, uma vez que, se levarmos em conta o efeito
de tamponamento que introduzem na economia de gozo, fazem um curto-circuito da eficácia causal do comando biológico na irrupção do que é urgente na puberdade.
É comum encontrar como determinante nos atendimentos de jovens, que há muito
tempo passaram pelo desenvolvimento puberal, o aparecimento de episódios de angústia
significativamente abrupta e deslocalizada, ou a irrupção de respostas da ordem do ato,
seja sob o modo do acting-out ou da passagem ao ato. Quando localizamos as coordenadas antes do desencadeamento desses episódios, conjunturas equivalentes às descritas
sobre a irrupção puberal, são vislumbradas. Isso exige do analista uma escuta advertida
de que, diante do fracasso do gadget ou do tóxico como defesa contra o real, geralmente
há uma urgência no parletre equivalente à da puberdade, mas desencadeada em uma
conjuntura singular, e que, através do desejo do analista como operador, torna-se possível
assumir o lugar do gadget ou do tóxico como parceiro, promovendo o início do trabalho
analítico orientado pelo sintoma.
Tradução: Nohemí Brown
Notas:
1 Miller, J.-A., “Uma fantasia”. In: Opção Lacaniana, n. 42, janeiro de 2005, p. 8.
2 Miller, J.-A. “Em direção à adolescência” Conferência de encerramento da 3ª Jornada do Institut de l´Enfant “Interpretar
à criança”, que ocorreu no Palácio do Congresso de Issy-Les-Moulineaux de marzo a partir de 2015. Publicada em português em: Opção Lacaniana, n.72, março 2016, p. 20-29.
3 Lacan, J., O Despertar da Primavera. In: Outros Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar ed., 2003, p. 557 e 558.
4 Tizio, Hebe. El enigma de la adolescencia. In: Púberes y adolescentes. Buenos Aires: Paidós, 2008, pág. 127
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ADOLESCÊNCIA DO SÉCULO XXI

Silvia Ons (AME EOL/AMP)

Maitê consulta depois de uma decepção amorosa que a afastou de um grupo do qual
havia se aproximado por sentir-se diferente das demais meninas. Se define como bissexual, esteve com meninos, mas lhe atrai mais o sexo feminino e seu interesse por pertencer a
esse grupo consiste em identificar-se com seu nome: “os discrepantes”. Esse grupo reúne
trans, gays, não binários, bissexuais, todos unidos sob o preceito do “poliamor”, ideologia
que se molda na ideia de que tudo flui, o Universo é um constante suceder que não permite “fixar-se” a um lugar nem a uma pessoa. Mas acontece que Maitê se enamora de uma
jovem e surgem os ciúmes, o sofrimento, já que a menina em questão é adepta ao poliamor e não aceita a exclusividade que a namorada pretende. Ao final das contas, ela, que
rechaçava as imposições vinculadas à heterossexualidade normativa, se depara na análise
que o mandato do poliamor é outra ainda mais segregativa, já que o grupo a isola por não
compartilhar o “fluido da vida”. Em todo caso, a lógica grupal não é diferente do que defende Freud quando disse:
“Ainda assim para o individuo que em todos aspectos está submergido na massa, as
aspirações sexuais diretas conservam uma parte da atividade individual. Quando se tornam hiperintensas, descompõem toda formação de massa...De igual maneira, o amor por
uma mulher irrompe através das formações de massa de uma raça, da segregação nacional e do regime de classes sociais, consumando assim conquistas importantes do ponto
de vista cultural.” 1
É aqui o amor – como bem o disse Lacan2 – o que dará lugar a uma mudança de
discurso e abertura à análise. O amor vai na contramão da liquidez que propõe a época
e o “virar a página” como conselho de amigo diante da fixação de essa paixão, sempre se
enfrenta com uma insistente resistência.
Mas o fluido sobrepassa a temática do “poliamor” e se mostra na diferença assinalada
por Miquel Bassols 3 - entre o “trans” descrito por Lacan e os que acontecem hoje em dia.
A experiência clínica recente me mostra que a certeza de alguns trans de ser uma mulher,
não se verifica em todos os casos, nem tampouco a transição é acompanhada da suposição a um maior gozo ao sexo feminino.
Os pais de Juan consultam alarmados perante o pedido do filho de submeter-se a uma
terapia hormonal para mudar de sexo. Viveram muitos anos no estrangeiro onde transcorreu sua infância e nada dizem para supor que em esse tempo gostasse orientar-se para
uma identidade feminina, ainda que lhe resultava difícil integrar-se às atividades desportivas e aos grupos. Além disso, um desenvolvimento esperado fundamentalmente pelos
pais, já que são cientistas e valorizam sobretudo o intelectual. Juan tem uma inteligência
superior, é poliglota e hábil em matemática, sendo a disciplina que escolhe e na qual se
destaca desde pequeno. Vem me ver advertindo-me que se penso mudar suas ideias, se
retiraria, ainda que tenha dúvidas e quer esclarece-las. Não se reconhece como varão de
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acordo com os modelos de masculinidade, gosta de garotas, mas não pode identificar-se
com as condutas viris que apresentam os jovens, se masturba perante imagens femininas.
Rechaça o masculino e não se sente gay, em todo caso procuraria estar com garotas, mas
isso não é o relevante, já que o principal seria provar uma identidade feminina. Como a
masturbação é peniana, lhe digo que com a terapia hormonal perderia esse gozo ao que
diz que não importaria, por outro lado, havia lido que poderia recuperá-lo, que a quantidade de estrógenos não o anularia por completo, além do mais está disposto a conservar sua
fertilidade com as técnicas de conservação de sêmen. Tem um “look” andrógino e se alegra
quando o confundem com uma mulher, o acento está posto em essa imagem já que ali “se
encontra”. Então o interrogo sobre a razão da terapia hormonal ao que ele diz temer que
com o passar do tempo cresça mais pelos já que agora pode manter esse aspecto (magro,
cabelo comprido, um tanto imberbe) por ser jovem. Percebo que ao falar não pode mudar
de assunto sem esgotar dados descritivos já que necessita dar mais e mais detalhes com
uma grande dificuldade para concluir, um simbólico que corre por sua conta e que não
pode ser interrompido por nenhuma observação de minha parte. As intervenções não
introduzem um corte e logo necessita voltar ao que ele estava dizendo para não deixar de
concluir. A identificação com uma imagem feminina parecera responder a uma tentativa
de produzir uma fixação dada pela visão dos outros já que não se “encontra” quando se
olha no espelho.
No último ensino de Lacan o imaginário outorga consistência corporal, tem função
de limite à deriva significante e fixa o sentido que Juan não encontra. Disse Lacan4 que a
incompreensão matemática se dá naqueles que amam o sentido, o que não seria inconveniente algum para este jovem que resolve rapidamente os problemas, para a maioria
impossíveis. É que a elisão da dimensão imaginária conduz também à evaporação do sentido. Assim, tanto o feminino como o masculino não são mais que simulacros reduzidos a
“condutas” longe de serem semblantes ancorados ao real.
Cada um de estes casos comporta em si mesmo uma singularidade que lhes é própria,
mas ambos levam a considerar de que modo a concepção de um mundo “fluido” atravessa a juventude dos nossos dias. Bissexualidade, poliamor, trânsito de um lado a outro das
fórmulas da sexuação, novos “trans” como figuras de uma hipermodernidade onde se apagam as fronteiras.
Tradução: Maria Cristina Vignoli
Notas
1 Freud,S., Obras Completas “Psicologia de las masas y análisis del yo”, Amorrortu editores, T XXVIII, 1976, p.136
2 Lacan, J., El Seminario “Aun”, Buenos Aires, Paidós, 1981, p.25
3 https://youtu.be/BkR2fD1d3dI
4 Lacan,J., Hablo a las paredes, Buenos Aires, Paidós, 2012, p.63
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O FALASSER POLÍTICO NA
CONTRAMÃO DA BIOPOLÍTICA

Niraldo de Oliveira Santos (EBP/AMP)

Lacan, no Seminário 191, já nos advertia de que nosso futuro não seria cor-de-rosa e que
o racismo, que se enraíza no corpo, ainda não havia mostrado suas últimas consequências.
Éric Laurent nos apresenta o falasser político2 como portando, em si mesmo, a capacidade
de fazer frente à segregação e à biopolítica, tão marcantes em nossos tempos. Como isso
se dá?
As linhas que seguem são a tentativa de desdobramento desta questão e decorrem
das discussões, ainda em andamento, no cartel “Ciência, política e civilização”3.
Na Conversação com a Escola espanhola do Campo Freudiano, realizada no dia 02 de
maio de 2021 para a ocasião do lançamento do livro “Polêmica política”, Anna Aromí cita
Lacan e pergunta à Jacques-Alain Miller por que temos tanta dificuldade em produzir no
campo político “uma interpretação que produza efeitos, ou seja, que faça ondas”. Miller diz,
em uma primeira resposta, “que é necessário correr riscos”, e que “sem isso, não se produzem ondas4”.
Esta passagem me remete diretamente ao tom vibrante presente desde as primeiras
reuniões do referido cartel, quando os integrantes se perguntam, cada um à sua maneira,
como a psicanálise e o Ensino de Lacan podem ler, interpretar e contribuir com a diminuição da barbárie no campo político e na civilização atuais.
Ainda na Conversação de 02 de maio de 2021, Miller enfatiza que havia, “por parte de
Lacan, um desejo de analisar a Escola como um fenômeno coletivo dentro de uma sociedade”, e que o momento atual convoca os analistas para serem “analistas da experiência
da civilização, para além da Escola, que eles sejam analistas dos fenômenos sociais5”.
Faço uma retomada do que, no Ensino de Lacan, provocou em mim ondas e me fisgou transferencialmente. Destacam-se as proposições lógicas impactantes que apontam
para a inexistência, o “não há”: “não há diálogo”, “não há relação sexual”, “não há harmonia
entre os sexos”, “A mulher não existe”, “o Outro não existe”, “não há como amar ao próximo
como a si mesmo”. Todos estes aforismos deixam sua marca subversiva, na contramão do
discurso do mestre, porque são modos de apontar para o real. Podemos dizer que estas
proposições lacanianas reverberam, possuindo efeitos também em outros discursos. Mas
é importante lembrar a afirmação fundamental que Lacan nos apresenta no Seminário
19: “Há Um”6. Como inserir, no campo da política, tanto a perspectiva do não-todo, por um
lado, quanto a do gozo – decorrente da primeira, por outro?
No Seminário 7, Lacan descreve o intelectual de esquerda como “um fool, um inocente, um parvo7” e contrapõe ao intelectual de direita, a quem aponta como “canalha8”. A este
respeito, Manuel Fernández Blanco nos diz que “o intelectual de esquerda é um inocente
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porque deixa de lado a dimensão do gozo. E se deixa de lado a dimensão do gozo pode
acreditar que poderia criar-se um mundo novo, o paraíso do mundo da igualdade, da justiça, da ausência de exploração9”. No Seminário 17, Lacan nos diz que “a intrusão na política
só pode ser feita reconhecendo-se que não há discurso – e não apenas o analítico – que
não seja do gozo10”.
As construções de Laurent em torno do termo “falasser político”, centrado na passagem que Lacan faz do inconsciente freudiano para o falasser. evidenciam que a “abordagem pelo falasser permite retomar, de modo renovado, o comentário ‘o inconsciente é
a política’. A identificação, mecanismo político por excelência, pode ser relida a partir da
inscrição sobre o corpo, a partir do acontecimento de corpo11”, na direção avessa à da biopolítica, portanto, não sem o particular do gozo de cada um.
Como esta perspectiva clínica tem efeitos políticos? Como o falasser, com seu corpo/
gozo, pode entrar em cena produzindo efeitos no mundo que não sejam marcados nem
pelo ideal de harmonia, nem pela pulsão de morte? Como entrar com o corpo de uma boa
maneira, fazendo ondas, sem visar explodir as diferenças?
Bassols12 nos mostra que “dizer falasser é dizer o ser” e que “só há ser pelo fato de dizer”. Nesta via, Bassols enfatiza que o termo lacaniano falasser condensa “dizer” e “ser” de
uma só vez “para que algo seja pelo fato mesmo de dizer”. Assim, o falasser “é sempre um
ato de criação” que tem propriedades capazes de desmontar e fazer explodir a tirania do
discurso do mestre contemporâneo.
Produto de um enodamento entre corpo e linguagem, o falasser é um dos paradigmas do último ensino de Lacan que evidencia um “para todo”, ou seja, “que todo mundo
delira, seja com seu corpo, seja com a linguagem13”, indo na contramão da vertente classificatória e segregacionista da biopolítica.
Notas:
1 LACAN, J. “O Seminário, livro 19: ...ou pior”. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2012, p. 227.
2 LAURENT, É. “O avesso da biopolítica. Uma escrita para o gozo”. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2016.
3 Cartel composto por: Carmen S. Cervelatti, Eliane C. Dias, Fabiola Ramon, Luiz Fernando C. da Cunha (+1), Niraldo de
Oliveira Santos, Luiz Gonzaga S. Júnior e Rosângela Santos.
4 MILLER, J-A. Conversation d’actualité avec l’École espagnole du Champ Freudien, 2 mai 2021 (II). La Cause du désir. Paris:
Navarin Éditeur; nr 109 décembre 2021, p. 34.
5 Idem, p. 42.
6 LACAN, J. “O Seminário, livro 19: ... ou pior”. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2012, p. 131.
7 LACAN, J. “O Seminário, livro 7: a ética da psicanálise”. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed, 2008, p. 219.
8 Idem.
9 BLANCO, M.F. “Psicoanálisis y política”. In: Lacan hispano. Olivos: Grama Ediciones, 2021, p. 484.
10 LACAN, J. “O Seminário, livro 17: o avesso da psicanálise”. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1992, p. 74.
11 LAURENT, É. “O avesso da biopolítica. Uma escrita para o gozo”. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2016, p. 212.
12 BASSOLS, M. “Abertura”. In: Scilicet: O corpo falante – sobre o inconsciente no século XXI. São Paulo: Escola Brasileira
de Psicanálise, 2016, p. 9.
13 Idem, p. 8.
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A OPACIDADE, PONTO
DE RUPTURA NA HISTÓRIA

Flávia Cêra (EBP/AMP)

Há uma tese sobre a filosofia da história de Walter Benjamin que diz o seguinte: “articular historicamente o passado não significa conhecê-lo “como ele de fato foi”. Significa
apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela relampeja no momento de um perigo” 1. A
reminiscência, ao contrário da rememoração, não se reencontra no simbólico e não permite que um sujeito faça uma verdade da sua experiência2, como diz Miller. A reminiscência
não se encadeia, é a interrupção do texto porque não está em relação com o Outro. Nunca
estão muito bem situadas e enquadradas na trama, são imemoriais e inesquecíveis e estão
fora do tempo, suspendem o tempo para marcá-lo de outra maneira. Não seria isto também a lógica de um acontecimento? Apropriar-se da reminiscência no momento de perigo não seria, justamente, a possibilidade de escrever o que não cessa de não se escrever?
O que não implica verdade última nem mesmo sentido estável, tampouco dizer tudo, mas
aponta para a possibilidade de arrancar o irrepresentável da sua desaparição e sobrepor,
no presente, um passado que não cessa de passar, mostrar suas deformações que respondem aos mesmos mecanismos de poder de outrora. Articulá-lo é justamente colocar
a contingência em jogo no que se via como destino. Essa escrita, contudo, não aparece
para reconstruir um mundo perdido nem mesmo para construir um novo mundo, mas
para desenhar as bordas de um furo no saber. E que esse furo permaneça vazio, para que
ele não se torne assimilável pela ordem do dia, para a partir dele ser possível encontrar os
fôlegos, respiros necessários, mantendo aberta a possibilidade de viver uma história outra
e, consequentemente, o porvir.
Um conto de Itamar Vieira Junior intitulado “Na vastidão, o céu da noite”3 nos ensina
sobre isso. Ele nos conta de Rita, uma mulher negra, que, na universidade onde é professora, ouviu dos seus colegas um riso irônico quando diziam “que não poderiam mais chamar
o evento de buraco negro, já que a qualquer hora poderiam ser acusados de racismo”. Rita
pesquisa sobre eles, os buracos negros, tenta decifrar seus mistérios com seus métodos
de pesquisa. No conto, o buraco negro, objeto de investigação e pesquisa, começa a se
confundir com o buraco negro da vida de Rita, sobretudo, com os rumores que ouvia sobre
Bárbara, sua antepassada escrava, que era sempre evocada quando Rita se escondia para
observar o céu e sonhar. Bárbara, como equivoca seu próprio nome, era insubmissa às ordens, motivo de vergonha e fascínio na família. Entre as mulheres, seu enigma circulava
com muita curiosidade. A avó, que era a fonte, contava muito pouco. A aproximação entre
as duas era temida pela avó por compartilharem certo gosto pela escuridão da vasta noite. O enigma de Rita era o enigma de Bárbara. Rita, porém, não encontrava documentos,
fotos, outros “fatos” que poderiam atestar a existência de Bárbara a não ser essa presença
sussurrante e as histórias mal contadas da avó, sempre em pedaços imprecisos. Decidiu,
então, com um forçamento, uma bricolagem dos “sussurros partidos”, escrever uma história que mantém o furo no saber e que extrai dali outra possibilidade de vida. Nessa travessia, loucura, mal e escuridão, as insígnias da alteridade, vão se esvaziando e ganhando uma
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borda que desenha esse furo e que retira Bárbara de um extravio histórico sem encadeá-la,
no entanto, na ordem do mundo, nunca será possível dizê-la toda. Bárbara é feita das ruínas da história familiar e é também feita da história de um país, de um povo ela figura aqui
desvelando o destino que se deu ao “continente negro”: a segregação. A alteridade que se
encarna em seu corpo, a vastidão do céu, chuva de estrelas, essa “loucura”, era também
seu elemento de “liberdade indomada”. Teve seu preço, é verdade, mas do céu da noite de
Bárbara, Rita pôde ler essa loucura inscrevendo-a em uma sorte de coragem e vocação sob
o céu estrelado. Aqui a escrita tem uma dupla função, é a escrita de uma vida cujo destino
se toma como determinado à repetição e que encontra outra forma de se inscrever na história da Rita e também o estabelecimento de um texto perdido no arquivo da história do
mundo. Nesta dupla função ela representa, mas também apresenta o irrepresentável. Dá
notícias discretamente desta verdade perturbadora em um trabalho da língua, da memória, das peças soltas.
Rita e Bárbara dizem de Itamar, Maria, João, eu, você, porque elas nos atravessam,
nos convocam, fazem parte do nosso mundo. E não por um mecanismo de empatia e
identificação, também é, mas não só: é porque implica e compromete aqui e agora, na
transversalidade das vozes, do tempo, do espaço e dos corpos que povoam o presente. E
como isso nos atravessa? Saidiya Hartman tem um texto intitulado “Vênus em dois atos”4
em que ela propõe a fabulação crítica como uma forma de trabalho de criação e teríamos
que pensar de que criação se trata afinal porque envolve questões muito complexas. São
muito interessantes as perguntas que ela se coloca nesse texto e que deveriam interrogar
todos nós: quais os limites do arquivo, dos fatos narrados, da verdade, da ficcionalização, o
que se pretende com isso, o que é a história, em suma, é a pergunta que permanece sempre aberta sobre o irrepresentável, podemos representá-lo? Que tipo de violência isso pode
guardar? A que tipo de assimilação isso pode servir? O que perdemos quando deixamos
as coisas no campo do irrepresentável, do inimaginável? Bárbara e Rita ganham mais que
uma história, elas passam a ser nomes da história, os nomes de uma vida, que condensam
e perpassam passado, presente e futuro. Isso não muda a história terrível e dolorosa da
escravidão, mas pode alterar alguma coisa nesse mundo, nesse tempo, que é o nosso. Ali
onde havia um destino para o povo negro, se escreve o indeterminado, o não sentido da
determinação. Bárbara, sua história e a escrita dela, é um ponto de ruptura no continuum
da história. Ela será sempre um tanto opaca ao sentido e é o que permite essa brecha que
resiste à assimilação, mas ela é também um dos nomes da história, um ponto na constelação, sempre muito difícil de situar e que não há como ignorar. Aí, me parece, também
está a importância, para nós psicanalistas, da prática da língua, dos modos de usar a língua
para dizer ou escrever, para perturbar os arquivos, a história, para fazer alguma coisa com
o irrepresentável, o inacessível que constitui a matéria da vida.
Notas:
1 Benjamin, W. Obras escolhidas. Vol. 1. Magia e técnica, arte e política. Ensaios sobre literatura e história da cultura. São
Paulo: Brasiliense, 1987.
2 Miller, J.-A. Perspectivas do Seminário 23. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2009, p. 52.
3 Junior, Itamar Vieira. Na vastidão, o céu da noite. Disponível em: http://suplementopernambuco.com.br/edições-anteriores/128-botão-vermelho/2588-na-vastidão,-o-céu-da-noite.html
4 Hartman, Saidiya. Vênus em dois atos. Revista Eco Pós, n.3, 2020. Disponível em: https://revistaecopos.eco.ufrj.br/eco_
pos/article/view/27640
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A MÁQUINA DE
MOER GENTE
Helenice de Castro (EBP/AMP)

Encontro em A terceira1 a proposição de Lacan de que “as palavras introduzem no corpo algumas representações imbecis”. O impacto dessa asserção me remete imediatamente a questão do racismo no Brasil.
Como nos adverte Silvio Almeida2, apesar de hoje ter se tornado lugar-comum a afirmação que tanto a antropologia como a biologia do século passado demostraram a inexistência de fatores biológicos ou culturais que justifiquem um tratamento hierarquizado
dos diversos sistemas morais, culturais, religiosos e políticos, a noção de raça prossegue
sendo utilizada para velar desigualdades e legitimar a segregação de grupos raciais historicamente discriminados, como o dos afrodescendentes no Brasil.
A ideia de vivermos uma democracia racial, difundida por tantos anos no país, acabou
por negar a existência perversa do binarismo branco-negro, onde ao primeiro está garantido os privilégios da “clara cor do opressor”3.
Em que essa questão interessa à psicanálise, podemos perguntar.
A afirmação de que “as palavras introduzem no corpo algumas representações imbecis”, parece-me então abrir uma nova via para retomarmos as elaborações de Freud, elaborações essas respaldadas por Lacan, de que o ser falante é um ser social, e que, portanto, o
sujeito não está desatrelado do coletivo.
Ao explorar esse enlaçamento entre o singular e o coletivo, Jacques Alain Miller em
Intuições Milanesas nos dirá que a definição de que “o inconsciente é a política” surge em
Lacan ligada à noção de que o inconsciente é estruturado no e pelo discurso do Outro:
“a definição do inconsciente pela politica tem raizes profundas no ensino de Lacan. “O
inconsciente é a política” é um desenvolvimento de “O inconsciente é o discurso do Outro”.
Essa relação com o Outro, intrínseca ao inconsciente, é o que anima desde o início o ensino
de Lacan. É a mesma coisa quando estabelece que o Outro é dividido e não existe como
Um. “O inconsciente é a política” radicaliza a definição do Witz, do chiste como processo
social que tem seu reconhecimento e sua satisfação no Outro, enquanto comunidade unificada no instante de rir.”4
Pois bem, se o inconsciente é o discurso do Outro, estamos no campo do inconsciente
estruturado como uma linguagem, onde o Outro se equivale ao Outro simbólico ou mesmo ao mar de significantes onde o sujeito se banha em sua constituição. Nessa mesma
dimensão, a dialética do desejo se instala com o sujeito tentando decifrar o seu desejo
tomando-o como desejo do Outro, já que o desejo se constituirá através dos desfiladeiros
dos significantes da linguagem.
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O interesse aqui é destacar então esse laço do sujeito com o Outro enquanto o Outro
se equivale a estrutura de linguagem que o permeia.
Ainda em Intuições Milanesas, Miller retomará a crítica de Lacan feita a Daniel Lagache para dizer que a estrutura que está em jogo na psicanálise foge da antinomia entre
aquela que visa descrever ordenadamente a realidade e a do modelo teórico elaborado
longe da experiência. Essa oposição entre a estrutura como descrição e como modelo,
desconsideraria um terceiro modo no qual é a própria estrutura que coloca em cena a
realidade através dos efeitos que produz.
Seguindo nessa mesma direção, chegamos à proposição de Lacan de que a estrutura opera na realidade “como máquina original que coloca em cena o sujeito”5 a partir
de seus efeitos de verdade e de gozo.
Ao desdobrarmos um pouco mais essa proposição temos a estrutura definida como
essa máquina constituída por uma combinatória significante que determina e condiciona rigorosamente as variações possíveis. O sujeito é assim, nos lembra Miller, colocado
em cena ao mesmo tempo como ator e como expectador, mas jamais como diretor.
O adjetivo original que acompanha o substantivo máquina apontaria para o que
surge de único na dimensão combinatória dos significantes ali em jogo, descartando daí
uma origem genética. Por essa via, a experiência analítica visaria reconstituir a particularidade dessa máquina original em cada caso.
Mas se a psicanálise sustenta a transindividualidade do sujeito e se, como vimos acima, “o inconsciente é a política” no que remete ao enlaçamento com o discurso do Outro,
a máquina original que coloca em cena o sujeito implicaria também o sujeito da civilização, não restringindo assim a proposição de Lacan à experiência analítica strictu sensu.
Essa pequena digressão sobre a noção de estruturalismo em Lacan, já bastante conhecida por muitos de nós, me serve aqui para retomar a questão sobre o racismo no
Brasil a partir da concepção apresentada por Silvio Almeida do racismo estrutural6.
Se estávamos habituados a restringir o racismo ao âmbito individual cuja resposta
seria uma responsabilização jurídica do indivíduo, ou mesmo se chegamos ainda a avançar ao conceber que as relações raciais se constituem pelo poder de um grupo sobre
outro através de aparatos institucionais, a noção de racismo estrutural explicita que as
instituições são apenas a materialização de uma estrutura social ou mesmo de um laço
social que tem o racismo como um de seus elementos originais.
A ênfase à dimensão estrutural do racismo revela, portanto, que o genocídio do negro no Brasil diz respeito a todo um sistema social que funciona como uma máquina
produtora de desigualdade, onde estamos todos envolvidos.
E como nos lembra Marcus André Vieira, se há uma contribuição de Lacan a esse
debate “é que na clínica psicanalítica o termo “estrutural” só existe para localizar de que
modo o sujeito pode ser chamado a participar da subversão dessa estrutura” 7, tornando
assim menos imbecis as representações que cada um carrega no corpo.
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Notas:
1 LACAN, J. (1974/2011) “A terceira”. In: Opção Lacaniana, n. 62. São Paulo: Edições Eolia, p.14.
2 ALMEIDA, S. Racismo estrutural. São Paulo: Pólen, 2019. p. 31.
3 VIEIRA, M.A. Meus dias de branco. In: Correio express, Revista eletrônica da Escola Brasileira de Psicanálise, n. 22, abril,
2022. p.2
https://www.ebp.org.br/correio_express/2022/04/18/meus-dias-de-branco1/
4 MILLER, J. Intuições milanesas. Opção Lacaniana online, ano 2, número 5, novembro, 2011. p.6 http://www.opcaolacaniana.com.br/pdf/numero_5/Intuições_milanesas.pdf
5 LACAN, J. (1960/1998) Observação sobre o relatório de Daniel Lagache: psicanálise e estrutura da personalidade. In: Escritos. São Paulo: Jorge Zahar Editor. p. 655
6 ALMEIDA, S. Racismo estrutural. São Paulo: Pólen, 2019. p. 46-57.
7 VIEIRA, M.A. Meus dias de branco. In: Correio express, n. 22, Revista eletrônica da Escola Brasileira de Psicanálise, n. 22,
abril, 2022. p.4
https://www.ebp.org.br/correio_express/2022/04/18/meus-dias-de-branco1/
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AUTORIZAR
OUTRO DISCURSO

Marcela Almanza (NEL/AE AMP)

A prática da psicanálise no século XXI nos confronta, nesta época que podemos nomear como de post pandemia, a um progressivo retorno da circulação dos corpos na cidade e a vislumbrar os efeitos que dali se desprendem.
Dar lugar a esta nova volta do presencial nos diversos âmbitos relacionados ao laço
social (e que logicamente também se relacionam com o funcionamento do dispositivo
analítico) deixa entrever, por suas sutilezas, aquilo que retorna e faz sintoma para cada ser
falante, ali onde decanta o modo singular de atravessar a experiência quando esta é lida
no enclave analítico.
Sabemos que o período mais crítico do confinamento comprometeu notoriamente o
deslocamento e a proximidade entre os corpos abrindo a possibilidade de utilizar, ainda
com maior frequência, certos dispositivos tecnológicos para continuar sustentando o recurso à palavra.
Ali onde a modalidade virtual tomou em maior abrangência a cena, e continua ainda
hoje com suas intermitências sob o que se denominam modalidades híbridas de encontro,
resulta notória a dificuldade para não poucos sujeitos de consentir a “se despegar” destes
pequenos objetos tão utilizados durante os últimos tempos, sempre por perto e à disposição duma eventual conexão, para voltar a estar “em vivo” com alguns outros.
Entra em cena então um novo momento que implica uma necessária “re-acomodação“ das coordenadas de tempo e espaço, que sabemos afetam ao falasser sob modalidades precisas de gozo, um por um, caso por caso e que terão que ser escutados oportunamente, ali onde se tenta fazer cair a ilusão de que tudo pode ser abrangido de qualquer
maneira, comodamente, rápido e em qualquer lugar, inclusive para propor a opção de
fazer uma sessão de análise, exclusivamente, somente a um click de distancia.
Tal como o menciona J.- A. Miller, trata-se de localizar a relação do sujeito com os gadgets, esses objetos nascidos da indústria, que comportam una incorporação simbólica e
que são construídos, deduzidos, calculados, produzidos massivamente comportando um
real que é o produto da medida e da cifra – não de um saber fazer.1
Nesta via, considero importante retomar em toda ocasião a bússola que marca nossa
orientação naquilo que se refere à formação e a prática da psicanálise, que se sustenta somente pelo desejo do analista de dar lugar ao singular do Um, na contramão do discurso
do mestre que sempre quer o como todo o mundo.2
Trata-se então de não transformar o que é da ordem de uma contingencia numa sorte
de regra válida para todos ao modo de um automaton e sim contemplar, a cada vez, aquilo
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que seja pertinente à luz das vicissitudes da época e da própria lógica do caso para considerar o uso e função precisas que podem chegar a ter, ainda hoje, estas novas tecnologias.
Desta maneira, podemos afirmar que “A psicanálise compensa. Lacan evocava a própria psicanálise como uma resposta a esta saturação do real, como um meio para sobrevive-lo. Ele achava que isto parecia fundar a necessidade de analistas. A necessidade não
implica a probabilidade, senão que indica, apesar de tudo, outra maneira de considerar
os becos sem saída da civilização: para seguir sendo analista, é necessário começar por se
eximir de se tornar este tipo de objeto, enclausurado na medida e na cifra.”3
Por outro lado, temos que dizer que logo após o período mais complexo que a pandemia trouxe, não poucas redes de assistência virtual ficaram assentadas no campo do Outro
como uma opção terapêutica possível para a circulação da palavra - seja como parte de
uma instituição ou como uma iniciativa privada - com consultas online sendo oferecidas
como uma alternativa imediata e eficaz para responder diante a urgência, alojando o mal-estar e transcendendo fronteiras.
Devemos denotar que estas propostas de abordagem psi, assentadas na sua maioria
numa terapêutica do sentido, já não se sustentam exclusivamente sob esta modalidade
em consequência das restrições sanitárias daquele tempo.
Mais além disso, chegaram para ficar e se erigir como uma possibilidade certa de concretizar um encontro muito peculiar, entre quem oferta uma escuta e quem demanda
ser escutado, para abordar o que se concebe amplamente como “traumático” em termos
daquilo que se desprende de determinados eventos que serão catalogados segundo inúmeros critérios de atualidade.
Neste ponto, como introduzir de modo conveniente, a particularidade e vigência do
discurso analítico e a política da psicanálise hoje, no mundo, ainda frente a este novo contexto, para deixar esclarecidos os princípios que regem nossa prática?
Considerando o dito anteriormente, temos que dizer que a via analítica vai nos introduzir sempre em outra lógica já que sabemos que o traumatismo, assim como é concebido pelo último ensino de Lacan se desprende da incidência mesma de lalíngua, que como
tal, deixa rastros de afeto sobre o corpo.4
Sustentamos então que, se o analista “pode ajudar a um sujeito a reencontrar a palavra após um trauma, é porque chega a ser ele mesmo o lugar do trauma. […] É como a
linguagem é. Pode ocupar este lugar do insensato porque sua formação o levou a reduzir o
sentido do sintoma à seu núcleo mais próximo a uma contingencia fora de sentido. Digamos que ele não acredita mais nesse sentido.”5
Conceber nossa escuta analítica desde esta perspectiva, implica então não desconhecer que o analista é um partenaire que traumatiza o discurso comum para autorizar outro
discurso, o do inconsciente, que emerge sempre em sua dimensão de ruptura com o sentido estabelecido.6
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E para que isto ocorra, efetivamente, cada vez, é necessário assistir ao encontro de
uma incomodidade fecunda: causa e consentimento.

Notas:
1 Miller, J.-A., “La era del hombre sin atributos” http://www.revistavirtualia.com/articulos/519/destacado/la-era-del-hombre-sin-atributos
2 Miller, J.- A., Sutilezas analíticas, Buenos Aires, Paidós, 2011, p.36.
3 Miller, J.-A., “La era del hombre sin atributos”, op. cit.
4 Miller, J.-A., “Biología lacaniana y acontecimiento del cuerpo”, Colección Diva, Buenos Aires, 2004, p.81.

5 Laurent, E., “El revés del trauma” http://www.revistavirtualia.com/articulos/696/destacados/el-reves-del-trauma
6 Ibid.
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O QUE ESTÁ ACONTECENDO
COM A DEMOCRACIA?

Carlos Márquez (NEL/AMP)

Primeira afirmação: A democracia não é eletiva nem tem alternativa.
Não é possível antepor outro estado de coisas que, por sua suposta força, eficiência,
estabilidade ou justiça, chegue a ter proeminência sobre ela.
Tampouco é equivoca: é a maneira como se realiza a Declaração Universal dos Direitos
Humanos. Este não é um simples instrumento jurídico que serve como orientação moral,
mas constituem o tecido mesmo da subjetividade contemporânea; o patamar de semblante que se reforça com cada brilho de dignidade, ou de ausência dela; é o material no
qual se enredam os sintomas dos falantes contemporâneos e, neste enredo, no nível dos
corpos, o dispositivo dos Direitos Humanos encontra seu fundamento em um real.
As justificativas para as diferentes formas de despotismos pseudorepublicanos ou neomonáquicos, por outro lado, são simulacros mais ou menos delirantes, em relação com
este patamar de semblante que se instalou em diferentes viradas históricas, mas que chega a seu ponto culminante em 1948. Estes simulacros prosperam durante um tempo e em
espaços delimitados da superfície geopolítica, até que batam de frente com a força da
aparente debilidade da democracia.
Segunda afirmação: A democracia é profundamente insatisfatória.
Custa muito estabelecê-la e mantê-la, porém custa muito menos perdê-la ou corrompê-la. Há, pois, uma relação de exclusão entre democracia e gozo. Parece que o gozo da
política se perde conforme a democracia se consolida. Mas, quando falta a democracia, se
faz imprescindível, ansiada, desejada. O despotismo é da ordem da recuperação do gozo,
mas a democracia existe na mesma lógica que o desejo.
A existência na dimensão global do universal do concreto dos direitos humanos implica um tédio dos ritos desta nova religião, a mais intranscendente jamais formulada. Esta
perda de gozo está no fundamento do atrativo dos despotismos. A democracia por estrutura produz os despotismos que reavivam o desejo de democracia.
O déspota é quem condensa o gozo de se situar por cima da lei republicana, aquele que
começa por falar no público aquilo que se supõe que não se deve falar senão no privado e
termina por reduzir aos oponentes a objetos de seu gozo. Ao rejeitar para ele o mandamento republicano da igualdade perante a lei, congrega as massas, que gozam ao contemplar
sua excepcionalidade, desconjuntando o novo universo democrático que se reflete assim
em uma fragilidade extrema. Porque, frente ao monarca, identificado com a lei para poder
governar, só se encontrava a moral, porém frente ao déspota, identificado com a moral para
quebrar a lei, já não fica mais que o corpo desumanizado dos contraditores.
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Terceira afirmação: a democracia aparenta ser somente um mecanismo de administração procedimental do poder até que uma ameaça existencial global a revela como uma
idéia-força.
A democracia existe para sustentar o direito à debilidade do indivíduo, excluindo seu
gozo. No despotismo, os indivíduos, massificados, amparam seu gozo em um novo poder
por cima da lei, usando os mesmos meios de organização da república. Porém, o sol republicano hoje não se põe em nenhum lugar da terra.
A democracia já triunfou de maneira universal. Este universal, pela força de sua própria dialética interna, vem se expandindo até abrigar toda a humanidade. Desde o ciclo
revolucionário atlântico até a Segunda Guerra Mundial, cada vez mais as guerras se transformaram, de modernas confrontações entre forças nacionais, em agônicas guerras justas
contrárias ao despotismo.
Nesse mesmo nível global ou universal concreto sobrevivem em perigosas contradições a tecnologia, a ecologia e a vida social. Os direitos humanos são o ponto de orientação
frente a cada uma dessas contradições, mas, ao mesmo tempo, é o lugar do discurso a partir do qual sempre estamos em falta, conosco e com os outros. São inatingíveis e normativos, motivos pelos quaisl, a partir de esse desse lugar, emana uma pestilência de mal- estar
permanente, fundamento do despotismo.
Quarta afirmação: há um losango entre o nascimento da psicanálise e o assenso da
democracia global.
Ao produzir uma nova república sinthomática onde antes estava o absolutismo do eu,
a psicanálise coloca, no nível do falante, o que fica excluído no nível global. O projeto que
Miller chama “uma humanidade analisante” poderia conjurar a necessidade de nos entregar ao despotismo para recuperarmos o gozo que perdemos com a democracia.
Não podemos deixar este trabalho exclusivamente aos políticos quando os últimos
acontecimentos na Ucrânia nos mostram que boa parte da esquerda e da direita confluem
no projeto despótico e, num redivivo pacto Molotov-Ribbenttrop, declaram guerra à globalização dos direitos humanos, propondo abertamente seu projeto: que nos tratemos
uns aos outros não como gostaríamos ser, mas como o que somos.
Não é possível formular um direito humano ao ódio e à destruição do próximo, mas
podemos, sim, formular um direito humano a se psicanalisar. Não são somente os psicanalistas que necessitamos da democracia para poder trabalhar, a democracia necessita da
psicanálise para que não se perca a República.
E com ela, a capacidade política para lidar com as ameaçantes contradições globais
que ela mesma gera. Temos que repartir melhor a riqueza para que cada um possa encontrar seu próprio arranjo com o gozo-extra-direitos-humanos. O que faz com que a psicanálise tenha se convertido numa necessidade existencial da república, de modo que a
colheita seja cada vez maior, mas ainda somos muito pouco operários.
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LACAN SONHA
COM JOYCE

Ana Lúcia Holck (AME EBP/AMP)

O incrível é que Joyce – que tinha o maior desprezo pela história, com
efeito fútil, qualificada por ele de pesadelo, e que se caracteriza por despejar sobre nós as palavras grandiosas que nos fazem tanto mal – só
conseguiu encontrar essa solução: escrever Finnegans Wake, ou seja,
um sonho que, como todo sonho, é um pesadelo, ainda que seja um
pesadelo moderado. Com a diferença, diz ele, e é assim que é feito esse
Finnegans Wake, de que o sonhador não é nenhum personagem particular desse livro, mas o próprio sonho..1
Antes um pouco da passagem acima, no Seminário 23, Lacan se diz tomado por Joyce
e nos relata um sonho em que ele procura encontrar um modo fácil de apresentar Joyce,
sonho de muitos. Para ele, o próprio escritor sugere que deve haver um Joyce manejável. O
relato desse sonho lembra o texto joyceano, quando Lacan observa que ele não é o ator de
seu próprio sonho, mas apenas um “escrevinhador” (scribouilleur).
Finnegans Wake não é “um sonho dentro do sonho”, nem o sonho de um sonhador,
o personagem é o próprio sonho. Lacan indica que para o escritor irlandês a história era
um pesadelo, palavras grandiosas que o subjugavam, como se pode constatar em O Retrato do Artista quando Jovem. No entanto, como se pretendesse fazer de todos os textos
um livro só, além de inúmeras evocações literárias, fez do historiador italiano Vico, à sua
maneira, um dos pilares de seu romance.
Da minuciosa versão, comentada por Donaldo Schüler2, de Finnegans Wake para o
português, extraio duas referências importantes que podem orientar a leitura do parágrafo
acima.
A primeira diz respeito ao já mencionado historiador Vico, que procurou criar um princípio universal de história para todos os povos em todos os tempos, chamada a “história
ideal eterna”. Segundo Schüler, para Vico, são quatro Idades e, em cada uma delas, uma
linguagem: dos deuses, dos heróis, dos homens e o ricorso (fim de um ciclo e princípio de
outro). Da barbárie, acionados por dilúvios ou fogos caídos do céu, os homens passam a ser
orientados por governantes celestes. Linguagem hieroglífica, nessa idade a comunicação
faz-se por sinais. A segunda idade é inaugurada por guerreiros homéricos, fala-se por comparações, imagens, metáforas e descrições. Na terceira, há organizações orientadas por leis
humanas e surgem as paixões, aparece a linguagem vulgar, convenções e leis limitam o
poder dos nobres. No ricorso, reduzidos ao necessário, os homens recuperam a religiosidade e a veracidade. A história se refaz, como Fênix.
Segundo Shüler, Joyce se serviu do historiador para se libertar do sentido retilíneo da
história, “a circularidade viconiana lhe permitiu ver a vida renascer em cada morte”3.
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Ao mesmo tempo, Finnegans Wake é a narrativa de um sonho que se aproxima do
método interpretativo de Freud. E, para demonstrar isso, o tradutor extrai dois sonhos da
obra de Freud. Aqui me detenho no segundo mencionado por ele, um sonho do próprio
Freud. Neste sonho, desperta a atenção do sonhador o neologismo Auf Ungeseres4 onde
seria esperado dizer Auf Wiedersehen (até à vista). Um filologista consultado lhe informa
que Geseres é uma palavra hebraica, derivada do verbo Goiser e traduzida por “sofrimentos impostos”, ou perdição. Freud é, então levado a uma série de associações: o pão sem
levedo (unsgesäuert) do povo de Israel em fuga, a lembrança de um episódio em viagem,
um colega que lhe havia falado do ciclope que evoca míope e a lembrança de uma mãe
aflita que escutou do oftalmologista: “Por que fazer geseres?”, isto é, por que se queixar?
A partir dessas e outras associações, “à sua maneira louca”, como diz o próprio Freud, ele
chega à preocupação com seu filho, o motivo do sonho.
Em Freud, a interpretação do sonho abre para inúmeros processos narrativos que incorporam línguas diversas, lugares, culturas e épocas. O texto de Joyce tem a mesma estrutura, num movimento inverso. Se a interpretação chega ao real a partir da fragmentação do condensado, Joyce, em seu savoir y faire com o real, condensa em uma palavra
inúmeras referências vindas de diferentes lugares, inventando uma escrita incomparável.
Operação que podemos verificar no próprio título Finnegans Wake em que se encontram
condensados Finn MacCool, gigante mítico, capitão dos guerreiros irlandeses, os fenianos;
o pedreiro Tim Finnegan de uma canção popular irlandesa, cuja queda lembra outras: de
Lúcifer, de Adão, de Roma, de Tristão, de Noé etc. Finnegan, em seu velório, levanta da urna
fúnebre e, com o uísque, se regenera como Thor, Prometeu, Osíris, Cristo, Buda. Sonoridades de idiomas: finis (fim) ao lado de again, numa circularidade viconiana. Assim se faz o
texto de Joyce.
O trabalho do sonho em torno do umbigo, do real, permite dormir, o pesadelo é o fracasso em recobrir o real e, por isso, desperta. No entanto, parece que o pesadelo da história
não despertou Joyce, foi preciso todo o trabalho de escrita para tentar sair do pesadelo. Escrita que passa a ser também um pesadelo para aqueles que o leem, pois não encontram
ali o sentido que adormece, mas, ao contrário, com sua escrita, Joyce apresenta um pedaço
do real, despertando aquele que dorme e, como todo despertar, este se realiza num átimo
de tempo.
Em um comentário feito a C. Millot, Lacan afirma que não se desperta jamais, que,
mesmo no despertar absoluto, resta uma parte de sonho que é justamente o sonho de
despertar: “sonhamos com o que nos extrapola pelo fato que habitamos a linguagem e
por habitá-la imaginamos que há no real um saber absoluto e ansiamos em nos confundir
com este saber que supostamente sustenta o mundo, mundo que é só um sonho de cada
corpo”5.
Notas:
1 LACAN, J. (1975-1976) O Seminário. Livro 23. O Sinthoma. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007, p. 121.
2 JOYCE, J. Finnegans Wake/Finnicius Revém. Volume I, Tradução: Donaldo Shüler.São Paulo: Ateliê Editorial, 2004.
3 Idem, p. 20
4 FREUD, S. (1900) Obras Completas. A Interpretação dos sonhos. Rio de Janeiro: Imago, 1972, p. 472.
5 Anotações de C. Millot sobre a resposta dada por Lacan à pergunta: “o desejo de morte está situado do lado do desejo
de dormir ou do desejo de despertar?” in L’Âne, Paris, 1981, nº 3, p. 3.
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ENTREVISTA A
VALERIA ERLIJMAN

Graciela Allende (EOL/AMP) — Beatriz García Moreno (NEL/AMP)

Valeria Erlijman é psicanalista, estudou no ICdeBA – Instituto Clínico de Buenos Aires,
trabalha como psiquiatra no PAUSA, “Psicoanálisis Aplicado a las Urgencias Subjetivas de
la Actualidad1”. É artista visual e fotógrafa. Neste número de Lacan XXI, damos lugar à fotografia e sua relação com a psicanálise. Por isso a contactamos, para que nos transmita algo
de sua experiência.
LXXI — Valeria, seu percurso pela arte e sua relação com a psicanálise nos levou a te
convocar para contribuir com esta nova rubrica sobre Psicanálise e Arte em Lacan XXI. Neste número, nos interessa iluminar algumas questões em torno da fotografia e, por isso, nos
interessa muito que nos apresente algumas ideias sobre seu processo criativo. Ainda que
sua relação com a arte seja ampla, como foi no início, e como a relação entre psicanálise e
fotografia atravessou sua vida?
V — Minha análise me salvou a vida. A arte me salva a vida.
Desde minha infância, olhar fotos era o modo de encontrar e construir presença onde
havia ausência.
Me relaciono com a fotografia desde que me lembro. Primeiro me posicionando como
observadora e em seguida, aos 10 anos, tive minha primeira máquina, a Kodak Brownie
Fiesta 3, que para mim era uma joia. Nos anos 70, eu vivia tirando fotos, ainda sem rolo.
Me dediquei a fotografar cada época e cada detalhe, registrar o mais simples, o cotidiano. Sempre senti o prazer de jogar e me diverti muito tirando fotos.
LXXI—É interessante o modo como você transmite que a arte e a análise tiveram grande influência em sua vida. Pelo que diz, te ajudaram a
construir presença na ausência.
Pode nos contar como é isso?
V —O olhar foi o objeto que atravessou meus 27 anos de análise.
A perda de um olhar fundamental nos meus 7 anos fez com que o objeto a olhar tenha
um valor privilegiado em minha vida.
Minha análise e a fotografia funcionaram como operadores de transformações e de
grandes construções.
Uma foto pode transformar minha dor em uma intensa felicidade que me emociona e
me atravessa o corpo. Me acelera fortemente o coração e sinto o sangue correr por minhas
veias, é uma sensação corporal muito prazerosa. Me aparece no corpo uma força, uma vitalidade.
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LXXI — Parece uma experiência que te possibilitou um encontro com algo que remete
ao corpo, um encontro que é como um modo de dizer o que te permitiu fazer com a perda
desse olhar fundamental aos 7 anos.
V — É uma experiência que me faz gozar. A transformação curadora da arte que dizem... Aqui, a intersecção com a psicanálise e a fotografia.
Posso dizer que o momento da inauguração de uma exposição, é, com certeza, de
uma alegria, uma festa, um momento de muita felicidade, que anda de mãos dadas com
o desfrutar do encontro, dos abraços, uma mistura de amor e brinde que acabam sendo o
alimento para minha alma.
LXXI — Como você escolhe o que vai fotografar?
V — A primeira coisa que me ocorre como importante para contar é que nesse instante
sinto uma certeza, algo no corpo que me impulsiona fortemente a resgatar essa imagem.
Tenho duas sensações: a primeira sensação é o resgate desesperado. Tenho projetos fotográficos sustentados na decisão de não perder o que sei que vou perder, uma luta contra o
inexorável. Uma insistência em resguardar aquilo que me escorre entre as mãos...
A obra “Complicidades, juegos y placeres2”, a mostra mais cativante para mim, é o
álbum de minha família, na casa em que vivemos por 15 anos e que já não habitamos. É
a captura de momentos maravilhosos que consegui transformar em eternos, detendo o
tempo.
Hoje posso dizer que esses foram os anos mais felizes de minha vida. A infância de
minhas filhas. A família que construí. Justamente no lugar onde a falta estava localizada.
Meu trabalho fotográfico também foi o eixo e a ferramenta fundamental para tramitar
diferentes lutos; eu pude homenagear minha avó, meu pai. Sei que toda minha obra é a
busca de luz e cor como contraponto da dor, o confinamento e a escuridão.
A outra sensação é a lúdica. Saio à deriva, e quando me perco, vou jogar com a luz do
sol e com a sombra. As cores me fascinam. Creio que posso me declarar uma “amante da
cor”. Sou intuitiva, me deixo levar...
Me coloco a jogar e me produz muita felicidade, simplesmente. O
jogo sempre me permitiu criar novos mundos, inventar e ser feliz.
LXXI —Isso sim é um saber fazer!
V — Fui descobrindo ao longo de minha análise como meu olhar foi se transformando
e a quais marcas está ligado, às minhas feridas, minhas cicatrizes, meus desejos, minhas
paixões.
Essa é a grande transformação que eu pude fazer com a fotografia e com a análise.
Aprender e saber gozar, simplesmente.
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A fotografia é a linguagem na qual me expresso.
Um modo de viver que me faz sair à rua disposta a me perder e a jogar, me emociono,
sou muito sensível e certas imagens me atravessam o corpo.
LXXI — Você sabe antecipadamente com quais questões suas o escolhido para fotografar tem a ver?
V — Decido imediatamente e com velocidade algo que quero preservar e fotografar
apenas o vejo, não decido previamente o que me detém o olhar.
Minha função como fotógrafa é inventar com meu olhar, escolher o que quero mostrar
e o que não. Colocar um marco. O enquadre é uma decisão.
LXXI — Há algum traço singular que considere que se mostra em sua obra fotográfica?
V — Toda minha obra é autobiográfica.
Me atravessa sempre. É o motor para minha produção.
O tratamento singular é a possibilidade de transformar a dor em prazer.
É também um modo de construir minha memória. Lembro perfeitamente do momento em que tiro cada foto. A história de toda minha vida está documentada em fotos.
Com relação a quando as apresento, muitas vezes as vinculo a espaços, instalações
ou acompanhadas de elementos objetais, coisa que permite que as fotos sejam observadas desde outro lugar, em algum ponto modificando-as e intervindo nelas composicionalmente. Na montagem, coloco-as a dialogar. A imagem e o objeto, a imagem e o espaço.
Outro traço talvez singular de meu trabalho, é que não é unicamente a criação da imagem, mas a pós-produção. É reflexiva e analítica e não técnica. Esse trabalho consiste em
tomar decisões. O que urge para mim? O que necessito transmitir? Seleciono em função
do que necessito dizer para pensar em fazer uma obra. A edição, a escolha e classificação
ocupam um lugar muito importante no desenvolvimento de meu processo criativo e está
presente em todos os meus trabalhos. Trata-se de uma detida observação da composição,
a luz, as sombras, a cor e a emoção que me gera.
LXXI — Você foi muito generosa em sua transmissão, Valeria, já que, no decorrer do
que você foi compartilhando conosco, se percebem questões que têm a ver com a ausência, a perda e a falta. Seu fazer com a fotografia, “colocá-las a dialogar” como você disse,
e intervir nelas, é como uma substituição da dor e do luto em luzes e cores. É esforço de
poesia, algo assim como criar rastros de ausência. Te agradecemos porque foi valioso este
intercâmbio.
Quer agregar algo mais?
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V — Esta inesperada entrevista me produziu a obrigação de escrever, me ajudou a me
repensar neste entrecruzamento entre a psicanálise e a fotografia; me colocou a formalizar
meu trabalho e poder dar conta dele. Adorei!
Muito obrigada por me convidar!
Tradução: Daniela Araújo.
Notas:
1 Psicanálise aplicada às urgências subjetivas da atualidade.
2 Cumplicidades, jogos e prazeres.
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TINTA ÍNTIMA

Karynna M. B. da Nóbrega (EBP/AMP)

Gostaria de saber expressar através da escrita o que sinto e vejo...
Brincar com as letras dar voz e musicalidade ao silêncio através de versos e rimas...
Devagarzinho, como quem cuida...
Delicadamente conseguir dar forma ao nada como se estivesse me deliciando com chocolate ou me lambuzando com barro.

É preciso construir algo com a tinta, a música, a arte, a letra, a poesia...
Sinto-me impulsionada tomada e domada ao tentar escrever...

As palavras não saem, elas apenas transbordam, escorrem através do meu ser...
É algo que está lá e tem que aparecer...
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“SIN TÍTULO”
Claudio Curutchet. (EOL/AMP)

No hay esa palabra final
no hay esas palabras finales

pero eso , eso pasa

no hay palabras para esa despedida
para un último adiós
para esa muerte anticipada
para esa espera , allí donde mi deseo se precipita a una cita

no hay un último algo
no hay la palabra exacta o la palabra justa

eso, eso pasa

eso inventa y agujerea un horizonte finalmente opaco.

eso , eso pasa ...
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ANDAR ILHA
Gabriella Dupim (EBP/AMP)

Arisco
Arrisco
Sobrevoo
De longe olho
De perto assusto
Para o mesmo volto
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REFLUXO
Cariela Souza

Clique no link:

http://www.lacan21.com/sitio/wp-content/uploads/2022/06/Vídeo-Poesia-Refluxo.mp4
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