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“No fim das contas, todos concordam, a psicanálise é um assunto
encerrado, mas, para os psicanalistas, não pode sê-lo”.
(Jacques Lacan).
A Revista TOPOS é mais uma maneira do psicanalista transmitir a Psicanálise.
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dar conta dos restos advindos do Real, num espaço
virtual e num tempo remoto, fazendo uma aposta
de que a psicanálise, na sua condição subversiva, irá
resistir a esses novos tempos.
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Em sua conferência A Transferência e a prática analítica,

EDITORIAL
Caros leitores,

Paulo Figueiredo: Série En-cantos do rio

Convidamos-lhes

a ler os escritos reunidos na
Revista TOPOS nº 17, movidos pelo compromisso
de levarmos adiante a aposta na psicanálise, nesses
tempos em que, surpreendidos pelo advento da
pandemia da Covid-19 e afetados por ela na sua
prática, os psicanalistas foram convocados a refletir
sobre os seus limites e alcances, como também a
sustentar a transmissão do saber produzido, sem
prescindir dos seus pressupostos éticos fundamentais.

hoje, AURÉLIO SOUZA realiza um minucioso
percurso pela noção de transferência, a partir das
proposições introduzidas por Freud, assinalando
em seguida os desdobramentos lacanianos sobre
o tema, para delinear a noção de sujeito suposto ao
saber. Discute que, na estrutura contemplada pela
psicanálise, haverá sempre “um não-todo do Saber”
como um elemento invariante, jamais eliminado.
Transitando pela teoria dos discursos, Aurélio chega
à cadeia borromeana, onde situa o sujeito em seu
“ponto buraco”, no coração da cadeia, afirmando que
o sujeito se torna responsável por inventar o saber
inconsciente que o determina. O autor considera que,
nos atendimentos online, o que é do Real mantém-se
atualizado, no que afeta o sujeito, já que todo gozo é,
em última instancia, gozo do corpo, e avalia que isso
não se altera nesse tipo de atendimento. Argumenta
também que a prudência e tolerância do analista
ficarão por conta do que se modifica, no Imaginário
e no Simbólico, nas condições em que se desenvolve
essa prática.
CHARLES MELMAN, ao abordar A prática

A edição dessa Revista é composta por duas seções
que incluem conferências em uma primeira parte, e
artigos na segunda. Alguns dos escritos são oriundos
da última Jornada do Espaço Moebius, na qual
foi abordado o tema da transferência, ao tempo
em que se indagava como podem os psicanalistas
hoje, orientados na sua tática pela interpretação e
na política por sua ética, operar através de novos
dispositivos como a internet e os meios digitais. Os
demais textos aqui apresentados versam sobre temas
relevantes da psicanálise que articulam a teoria e sua
práxis.
Iniciamos a primeira seção com a conferência Sobre
o tempo e o espaço: uma abertura, em que SANDRA
PEDREIRA aborda diversos aspectos advindos
com o impedimento dos atendimentos presenciais
por conta da pandemia, e os consequentes
atendimentos online, questionando se, nessas
condições, seria possível estabelecer uma neurose de
transferência. Partindo do conceito de transferência
e usando da topologia lacaniana, Sandra situa a
possibilidade de apreensão do Real, em parte,
aos pedaços, pelas dimensões do Imaginário e do
Simbólico, apontando para uma clínica do Real. A
autora interroga então como é possível para o analista

da psicanálise, hoje, nos aporta a discussão sobre a
transmissão da psicanálise e o papel da transferência
nessa transmissão, para situar uma dimensão ética
da palavra. Melman trata dos efeitos produzidos
pelo uso dos novos meios de comunicação (internet,
redes sociais...), chamando a atenção de como, nessas
condições de interlocução, o corpo se encontra
suprimido. Relata como Lacan, com um modo
muito particular de intervir com seus pacientes,
para não ficar condenado a permanecer silencioso
e imóvel, atrás do divã, fazia com que seu corpo
estivesse sempre presente. O autor ressalta que, na
direção da cura, é preciso que o analista esteja vivo, de
modo a que, pelo amor de transferência, esta ligação
possa um dia chegar a um final.
Em seu texto Sobre a posição da transferência nos
autismos, ÂNGELA VORCARO retoma alguns
aportes, trazidos por Lacan, que permitem ultrapassar
a resistência dos psicanalistas em distinguir a posição
subjetiva dos autistas. Postula que, a despeito de
estar fora de um discurso estabelecido e ainda fora
da função da fala, o autista está na linguagem, se
servindo do sistema significante para defender-se
dela, na sua contraposição ao agente da linguagem,
controlando-o. Ao situar a estrutura particular do
autista, a autora se interroga como, nessa clínica, o

indomáveis do autista em que, talvez, se possa localizar
a borda e recolher algo de seu saber suposto sujeito.
ERIK PORGE em sua conferência A teleanálise:
um acting-out? discorre sobre o que denomina de
teleanálise e adverte não se tratar de fazer equivaler
esse modo de atendimento à psicanálise presencial,
ou mesmo pretender substituí-la. Assinala como,
nessa passagem para a teleanálise, há uma perda do
seu valor operatório que pode minar os fundamentos
da própria psicanálise, como também o manejo da
transferência, que implica o em-corpo do analista. O
autor aproxima a teleanálise do estatuto do actingout, e interroga como a análise da transferência, que
caracteriza o acting-out, faz parte de uma idealização
do analista como sujeito suposto saber. Conclui que
a teleanálise, ao se tornar um acting-out, não mantém
a distância entre o I e o a, do mesmo fato de se privar
do enodamento das dimensões real, simbólica e
imaginária do objeto a, “o único objeto a propor a
análise de transferência”.
No texto Os imaginários com Lacan, JEANJACQUES TYSZLER aponta diferentes caminhos
que servem de suporte à prática clínica com adultos
e crianças, a partir da categoria do imaginário,
ao lado do simbólico e do real. Após abordar o
imaginário do espelho e o imaginário do fantasma, o
autor se detém no imaginário narrativo, ressaltando
a importância do relato como um operador
privilegiado na condução clínica de alguns pacientes.
Sustentando sua aposta nessa direção, ele descreve o
trabalho institucional, individual e em grupo, com
crianças e jovens psicóticos, bem como refugiados
no exílio, com estratégias criativas que evidenciam
significativos efeitos nessa prática.
La escritura del no en Marc Chagall, apresentado
por ALBA FLESLER, reflete sobre o único livro
publicado pelo artista, conhecido pela sua extensa
obra pictórica, intitulado “Ma Vie” (Minha Vida), para
analisar o que impulsionou Chagal ao ato da escrita,
indo mais além dos pincéis e das cores. Ao longo do
texto, a autora situa diversos momentos nos quais o
artista se posiciona na dimensão do não, e do ato de
afirmar o não, em situações muito particulares da
sua vida. Com a arte, diz Alba, ele pode salvaguardar
sua existência, suportar lutos extremos e despedirse do seu destino familiar. No entanto, para deixar
a sua amada Rússia necessitou escrever, para dar

A segunda parte da Revista inicia-se com o artigo
A psicanálise e a topologia, em que AURÉLIO
SOUZA explora as noções de geometria e espaço,
para traçar as consequentes possibilidades de
transformação dos objetos e chegar aos invariantes
topológicos. Ao tempo em que formula não
existir uma topologia específica da psicanálise,
Aurélio localiza a sua aplicação, através de suas
propriedades, leis e funcionamento, considerando
um espaço próprio ao sujeito da estrutura RSI
e suas modalidades de gozo. O autor, com a
topologia borromeana e, principalmente, com a
escritura da cadeia borromeana, busca esvaziar
a noção do sentido e da intuição na Psicanálise,
visando formalizar a prática analítica, não mais a
partir das relações do simbólico com o imaginário,
mas como efeitos do real, utilizando da letra e da
escritura.
No artigo A prática da psicanálise e sua transmissão:
enodamento da intenç(s)ão na extensão, LIANE TRECE
pontua a diferença entre a presença do analista e a
presença da pessoa do analista, tecendo algumas
reflexões sobre a transferência e o seu manejo, a partir do
uso da topologia lacaniana, para além do enodamento
das três dimensões: Real, Simbólico e Imaginário. Ao
tomar a sua experiência clínica, a autora propõe uma
nova escritura para a prática da psicanálise, realizada
na urgência e na emergência desses tempos atuais,
nomeando-a como intenç(s)ão na extensão. Defende
como a prática da psicanálise, realizada através dos
gadgets, evidencia um transbordamento da consistência
do Imaginário em relação ao Simbólico e o Real.
THATYANA PITAVY, em seu texto A tela do
psicanalista, discorre sobre os efeitos da pandemia
da Covid-19 na prática psicanalítica da atualidade,
abordando a forma como psicanalistas são convocados
a se posicionar nesse momento. Interrogando o que
fazer com o nosso desejo de analista e com o ato
psicanalítico, a autora busca situar o modo como
essa condição atual afeta o sujeito da psicanálise e,
consequentemente, as curas analíticas. Thatyana
expõe alguns fragmentos clínicos para ressaltar em
que medida a generalização dos atendimentos, por
telefone e/ou vídeo, produzem efeitos na transferência,
questionando a posição ética dos analistas nessa
condição.

sintomas marcados pelo acting-out, pelas passagens
ao ato, pelas depressões e mesmo os denominados
sintomas-out.
CAIO DE MATTOS FILHO, em A transferência
e a aceleração dos novos tempos, aborda o conceito de
transferência a partir das formas com que o sujeito
responde, sintomaticamente, nos laços sociais, em
um contexto movido por novas tecnologias e redes
sociais. O autor descreve um regime de gozo, presente
de forma significativa nessa clínica, em que aparecem
sintomas depressivos, angústias, fadigas crônicas,
culpa e desesperança. Ao fazer uma distinção entre
o dispositivo analítico e sua disposição, o autor
discorre sobre os desafios da transferência no âmbito
virtual, em face desta sintomatologia advinda em um
tempo de grande aceleração.
A autora SHEYLA MACHADO, no seu texto O
adolescente no entre-duas mortes: o ato suicida na clínica
psicanalítica, destaca a dimensão ética da intervenção
do analista, como distinta da ética que orienta outros
campos do saber, como a sociologia, o direito, a
religião e a medicina, para discorrer sobre o ato
suicida na clínica psicanalítica com adolescentes.
Sheyla, além de discutir as relações entre a ética da
psicanálise, como fundamento do manejo clínico do
risco de suicídio e os pressupostos teóricos da pulsão
de morte, assinala a distinção entre duas dimensões
do ato (passagem ao ato e acting out) para, em
seguida, abordar o ato nas suas vinculações com o
significante.

Transferência e clivagem na modernidade, escrito por

Simplesmente, saber-fazer, de ZEILA TOREZAN,
realiza uma leitura de alguns seminários de Lacan
para localizar a sua proposição do saber-fazer,
buscando situá-la no lado do analista. Parte da noção
do saber do psicanalista, como atrelado ao impossível
da relação sexual e à inexistência no sentido lógico
do termo, para indagar se o saber do psicanalista

LETÍCIA PATRIOTA DA FONSECA, descreve

possibilita ou habilita o saber-fazer. Zélia defende

série de psicanálise

a experiência psicanalítica testemunharia verdades

como a sociedade em nosso tempo é marcada pela
liquidez, volatilidade e fluidez para, em seguida,
situar o mecanismo de clivagem, a partir de algumas
demandas de atendimento que acolhe, atenta à
escuta da estrutura discursiva da atualidade. A
autora elege a noção de clivagem, percorrendo os
textos freudianos e lacanianos, além daqueles de
alguns psicanalistas contemporâneos, buscando
apreender a estrutura subjacente desse mecanismo.
Na sua prática clínica com adolescentes e adultos
jovens, argumenta como, em certas composições
familiares, prevalece o discurso perverso ou mesmo
a perversidade, que repercutem no aparecimento de
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assim a defesa do autista como um saber suposto sujeito,
para distinguir o que faz função de real. Para Ângela

litoral a um luto maior, ainda que seus comentaristas
sustentem que ele nunca, verdadeiramente, tenha
feito o luto da terra para onde nunca mais retornou.
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que o saber em ato, no final de análise, opera como
fazer, na medida em que viabiliza o desejo do analista
e a sustentação da função analista. Nesta direção, a
autora realiza outros desdobramentos e articulações
com o conceito de ato analítico, aproximando-se de
uma leitura moebiana dessa proposição.
LORENA DE ASSIS REIS apresenta o texto O
lugar do analista: entre a insistência e a persistência, em
que indaga sobre a influência das novas tecnologias
no mundo, presentes no cotidiano da clínica
psicanalítica, e discorre sobre os atendimentos
online e seus efeitos nessa prática. Ao situar o
advento da pandemia da Covid-19, e a consequente
mudança para essa modalidade de atendimento, a
autora questiona se uma análise em intenção seria
possível nessas condições, uma vez que o manejo
da transferência é afetado por essa nova realidade.
Lorena pondera se o atendimento online seria hoje, e
na pós-pandemia, uma prática ampliada para todos.
Convoca a insistência e a persistência do analista,
para que este, em sua prática clínica, possa lidar com
as adversidades do seu tempo.
No seu artigo A psicanálise entre o saber do não-saber
e a recusa em saber do saber, a autora MÔNICA
PORTUGAL constrói um trajeto permeado por
várias indagações, a partir das contribuições de Freud
e do postulado lacaniano “O Inconsciente é a política”,
para discutir sobre a relação entre o inconsciente e os
processos históricos e políticos. Mônica questiona a
posição da psicanálise no Brasil, apontando para uma
certa lacuna frente ao que se ouve na prática clínica
ou frente à percepção do que emerge encarnado no
discurso. A autora, ao situar a condição lógica do
discurso do analista e sua posição entre o saber e o nãosaber, na sua “douta ignorância”, o convoca a discutir o
que denomina de “recusa em saber do saber” no campo
da psicanálise.
Cada autor ou autora possui um estilo singular, e seus
escritos têm a possibilidade de nos revelar, no trabalho
de leitura que realizamos, aquilo que pensamos
ignorar. Esperamos que, ao ler os textos publicados
nessa Revista, com a generosa colaboração dos
diversos colegas, vocês possam, em alguma medida,
também se deixarem ler por esta escrita. Esta é a aposta
que sempre fazemos para presentificar e fazer circular o
saber psicanalítico em nosso tempo.
Boa leitura!
Luiz Alberto Tavares
Comissão Editorial

SANDRA PEDREIRA
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SOBRE O TEMPO E O ESPAÇO: UMA
ABERTURA1
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Sandra Pedreira 2
“Fly me to the moon and let me play among the stars".

Bart Howard/Frank Sinatra

Fazer uma Jornada online foi uma novidade e um
desafio nada fácil. Mas buscamos sempre lembrar e
seguir as recomendações dos mestres. Freud nos dizia
para não recuar. E ele nunca recuou. Seja diante das
mazelas da guerra, do regime nazista, da enfermidade
que o fez sofrer e que o consumiu no final da vida.
Lacan também não recuou diante do que acreditava.
E contra muitos que tentaram tirá-lo de cena,
releu a psicanálise e nos encaminhou a uma prática
reinventada no trilho de Freud, mas com a invenção
de cada um que se produz como analista. Nada de
manual ou normas estabelecidas. Mas a possibilidade
de se oferecer como objeto, numa função de absoluta
responsabilidade.
Vivemos nesse momento uma pandemia, tentando
sobreviver a mais um vírus, que retirado pelo
homem e pela civilização do seu bioma natural, nos
ameaça. Sobrevivemos também a um momento
histórico adverso, a sensação de que o mundo está
de cabeça para baixo, os valores todos questionados,
desmontados à nossa frente, aos nossos olhos, nos
obrigando a resistir e encontrar no caos, novas
normas de convivência, sem perder o rigor ético e
sem perder a ternura.
Antes dessa virada, nas nossas avaliações no ano
passado, tempo que de tão diferente, parece tão
distante, falávamos de uma preocupação que gerava
algumas questões quanto às consequências que a
invasão dos aparelhos tecnológicos de informática
e comunicação poderiam interferir na clínica e na
transmissão da psicanálise. Analistas escolhidos
nas redes sociais, pagamentos por transferência
bancária, sessões antecipadas ou postergadas por
meio de mensagens escritas ou gravadas, a tentativa
de substituir a fala por imagens durante a sessão,
Trabalho apresentado na XXIX Jornada do Espaço Moebius, ocorrida
em novembro de 2020, sobre A Transferência e a Prática Psicanalítica, hoje.
1

Psicanalista, membro fundador do Espaço Moebius Psicanálise
sandrapedreira@terra.com.br
2

o WhatsApp invadindo a madrugada, os fins de
semana, e o social dos analistas. O acompanhamento
e controle, pelas mídias sociais, do que deveria ser
privado ao social do analista, entre outras muitas
questões que o objeto, nesse lugar de gadget ofertado
pela contemporaneidade internáutica ou internética
nos oferece.
Decidimos que, para avaliar essas questões, teríamos
que tomar um dos fundamentos propostos como
essenciais à prática da psicanálise, e a Transferência
foi o escolhido.
Acordamos em reler esse fundamento, tomá-lo, mais
uma vez, em um novo tour, com certeza, moebiano,
para cada um se assegurar de que sim, resistindo
a todos os apelos e seduções, e apressamentos
contemporâneos, cada analista deve se manter
zeloso, firme, comprometido e compromissado com
o ofício que escolheu, e a etiqueta que o orienta: ser
prudente ao atender ao apelo de alguém que sofre,
tolerante ao ouvir sua demanda, e advertido para
manter com rigor a ética que o orienta, ao se oferecer
para dirigir uma análise. Esse é o compromisso que
um analista assume como praticante da psicanálise.
Mas a vida nos pegou de surpresa, e mal iniciamos
nossos trabalhos, fomos obrigados a nos recolher em
casa e passamos a atender online, a nos reunir online,
a realizar seminários e cartéis online. A vida nos
obrigou a viver esse intensivão. Diante da intenção
de nos prevenirmos, teremos que teorizar a partir
do que estamos vivendo. Assim está sendo. E assim
chegamos à nossa jornada.
Apesar de alguns colegas já se referirem ao uso da
tecnologia, há algum tempo, como um meio de
facilitação da transmissão, e mesmo outros, menos
numerosos, para realizar atendimentos online, nos
vimos quase todos obrigados a fazê-lo, ao longo do
extenso isolamento social ao qual nos encontramos
submetidos.

Como dar conta das análises que aconteciam
regularmente nos nossos consultórios e do
sofrimento e da demanda desses analisantes,
de repente, todos eles e nós, sem teto, sem a
possibilidade de usar o espaço conhecido e
aconchegante dos nossos consultórios. Como
acolher outros que chegavam angustiados,
deprimidos, enlutados, acometidos pela ameaça
de um vírus, com tantas restrições, inclusive a nossa
própria, de uma presença física.
No entorno ouvíamos de tudo. Desde que se
tratava de uma guerra, (sem combatente), a uma
simples gripezinha (que só faria mal aos fracos), ou
a uma conspiração, (o uso da guerra química em
prol de um boicote econômico, entre as nações
mais poderosas), entre outras muitas versões; mas
principalmente, no início desse caos, ouvimos
de quem creditamos um saber, e que deveria nos
orientar, a confissão corajosa, mas aterrorizante de
um não saber como lidar com a situação: a ciência
na qual depositamos um saber, abatida pela força
da natureza, confessava a ignorância, diante do
que estava acontecendo. E na falta de algo mais
consistente nos aconselhava, ou ordenava, a ficar
em casa.
No rodo do in-mundo, e para a psicanálise, alguns
encaminhamentos eram dados. Muitos com as
características próprias do tempo de um gozo
predominantemente mais de gozar. Mais da ordem
do fazer, e logo.
Desde analisantes que tomaram para si a decisão,
e de imediato perguntaram por qual plataforma
seriam atendidos na sessão seguinte, a outros
- analisantes e analistas, que se recusaram a
experimentar dessa modalidade e que, após nove
meses, ainda aguardam o retorno ao consultório
presencial. Um mundo com normas que mudavam
a cada dia, regido pela ignorância, pelo horror da
morte, pela expectativa de um futuro mais do que

Para a nossa comunidade e nosso grupo institucional,
um tanto apressadamente, mas sem recuar, se
iniciaram os atendimentos online, e dentro de algum
tempo as atividades institucionais também.

- “E o atendimento à criança? Ao psicótico? Ou ao
autista?”
E para aqueles que afirmam que - sim, que é a mesma
coisa, que não tem nada de diferente, não tem por
que ser diferente - podemos perguntar: diferente
de quê?” Há ainda aqueles que afirmam que o
atendimento presencial está ultrapassado e que
essa nova modalidade, atendendo às exigências da
contemporaneidade, sendo facilitadora e econômica,
veio para ficar. São muitas questões. Mas, mesmo
sabendo que é precoce pensarmos em respostas,
tentamos dar consistência a algumas dessas questões.

Ainda, para atender uma demanda que se instalava
entre os profissionais de saúde que atendiam na linha
de frente do COVID-19, criamos também, analistas
de diferentes instituições, a RES – Rede de Escuta
à Saúde, que atendia online, a esses profissionais de
linha de frente, em situações de emergência psíquica.
Talvez por estarmos recolhidos em casa, ameaçados
por uma morte iminente e próxima demais, bizarra,
provocada - não se sabia exatamente como - por um
vírus extraviado, surgiu a necessidade de se fazer vivo,
presente nas mídias sociais. Nunca os psicanalistas
falaram tanto; exibiram tanto as suas ideias, a sua
fala. As lives se multiplicavam, chegando ao nível da
exaustão. Surgiram os analistas youtubers.
Os seminários e cartéis se impuseram, porque era
preciso, era necessário falar do que nos angustiava, do
que nos era imposto sem que estivéssemos preparados
para isso. O tempo e o espaço estavam comprimidos
pela urgência. E as questões foram surgindo. É
verdade que nessas falas, as hipóteses aventadas para
dar conta da nossa prática se formulavam como
questões, e eu vejo nessas interrogações a sabedoria
de que, para atender ao momento de concluir, seria
necessário sustentar um tempo de compreender, para
poder chegar ao instante de ver.
Nos fóruns do Espaço Moebius pudemos
falar do que nos acontecia enquanto seres
envolvidos no impacto social, sanitário,
político, econômico e psíquico, que a pandemia
do vírus SARS-cov2 nos obrigou a viver. Mas
principalmente pudemos falar do que nos
acontecia enquanto praticantes da psicanálise.
Muitas hipóteses foram levantadas e assertivas
teóricas lembradas. A transferência tomada
como fundamento para tentar teorizar sobre o
atendimento remoto, ou virtual, ou teleanálise,
ou análise online. Ainda não temos sequer
um nome definido para o que, no momento,
praticamos. Além do mantra que nos guiou
a todos: não podemos recuar, anotei algumas
intervenções:
- “Compartilho do cansaço. Ficamos exaustos.
Tomados subitamente pelo tempo hiper veloz
da tecnologia e pelo espaço ampliado a uma

Na medida que sustentamos os invariantes da
psicanálise, cremos no inconsciente, na falta
fundamental representada pelo buraco que nos
constitui, e entendemos que o sujeito que sustentamos
com nossos corpos físicos é um sujeito de linguagem
e sexo, concluímos que nos equivocamos, e estamos
sempre em outro lugar suposto. Ou seja, a neurose
nos possibilita a transferência.

imensidão de mundos possíveis. Parece que o
tempo ficara acelerado, exigindo mais da escuta,
mais da visão. O tempo para pensar, engolido pelo
ter que fazer”.
- “As interrupções e cortes, operados pela internet,
e não pelo analista. A importância de ouvir,
inclusive o silêncio, espaço princeps para a queda
do objeto, silêncio nessa relação, ameaçado pela
dúvida de uma não escuta. A escuta sobrepujando
o ouvir”.
- “A privacidade. Interrupções aleatórias. Presenças
indesejadas ou persecutórias. A necessária presença
de terceiros, quando se trata de alguém com
dificuldade no manejo dos aparelhos tecnológicos.
A ameaça da exposição por hackers”.
- “A ausência dos corpos físicos. Esses que
presentificados sustentam o movimento dos
objetos pulsionais que trazem o Real do afeto a
uma experiência analítica. A presença dos corpos
seria então prescindível? Que corpo é esse que se
apresenta numa análise online?”
- “Seria mesmo uma análise? Ou um atendimento
analítico? Em princípio, se o dispositivo é o mesmo,
ou até outro, mas, se os invariantes permanecem - Sim

Portanto, sim, há transferência. Sempre há algum
tipo de transferência em qualquer relação. Mas
no atendimento online, é possível se manter ou
estabelecer uma neurose de transferência? Marc
Darmon3 na sua fala, se servindo, como eu também
gosto de me servir, da estética que Lacan ofereceu
a partir do seminário RSI4, da topologia dos nós,
lembrou o uso que Lacan fez do Banquete de
Platão para falar do amor de transferência, ou da
transferência que possibilita a análise. De minha
parte, tive o privilégio e o prazer de ter sido guiada
pelos caminhos desse fundamento, pelos corredores
da transferência, ainda nos primórdios da psicanálise
na Bahia - tempo que antecede a fundação do Espaço
Moebius - por um psicanalista muito querido ao qual
eu presto aqui a minha homenagem. Mousthapha
Safouan5 - de forma poética e muito clínica- nos
lembrou de como Freud descobriu esse amor que
cura, e como Lacan, com muita sutileza, precisou a
ética para conduzir a análise através desse amor.
De algum modo, ele lembrava que as primeiras
pacientes de Freud foram as grandes teóricas da
psicanálise. Freud inventava a teoria a partir da fala
de suas pacientes, Moustapha Safouan nos dizia.
Damon, M. – Sobre o Espaço e o Tempo – conferência proferida na XXIX
Jornada de Psicanálise do Espaço Moebius, em novembro/2020, Salvador
Bahia, BR.
4
Lacan, J. - Seminário XXII, 1974/75. Edição não comercial da ALIjulho/2002.
5
Safouan, M. – Seminário sobre a Transferência, Revista Ensaios de
Psicanálise, n2- 1982, Bahia, BR
3
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é análise. Seria talvez uma extensão? Uma extensão
na intenção ou uma intenção na extensão.”
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nunca desconhecido, sustentado por uma máxima
de frágil esperança: de que isso vai passar.
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Restava como resta para nós, que aprendemos com
os analisantes que atendemos online, que o tempo
possa assegurar a autenticidade do que conseguirmos
teorizar.
Então, a primeira definição freudiana sobre a
transferência trata do deslizamento e das repetições
do trauma. Num segundo momento, ele identifica
a transferência com a resistência, a dificuldade de
desprender-se do gozo proporcionado pelo trauma, e
progride na leitura que vai fazendo, até que descobre
que algo acontece a partir do momento que o
analisante faz laço a um determinado elemento do
analista. Instala-se a neurose de transferência, e na
medida que o analisante repete, na relação analítica,
suas estórias e seus traumas, deixa de haver uma
exterioridade do psicanalista ao inconsciente.
Lacan relê essa história de amor, e definindo o amor
como um dom - onde se dá o que não se tem àquele
que não o é- relembra o Banquete de Platão. Na voz
de Diotima surge uma torção na escuta de Sócrates,
que faz com que Alcebíades veja que não era a ele,
Sócrates, a quem se dirigia todo aquele discurso
amoroso, e sim, a um outro, a Agatão.
Dizendo assim, Lacan nos transmite que o sujeito
se dirige a um personagem terceiro, que não está
presente na cena analítica, a não ser rememorado.
Ou seja, o sujeito demanda ser amado e escolhe seu
analista como aquele que deve lhe amar, colocando-o
no lugar de amante. É na medida que o analista não
atende a esse pedido, que ele proporciona uma torção
na relação, que faz que o analisante passe ao lugar de
amante e o analista ao de amado: objeto de amor que,
na medida que é buscado, conduz ao saber. E mais,
quando o analisante se dirige ao analista, não é à sua
pessoa, mas sim a esse lugar que ele ocupa. Coloca aí
o que precisa repetir.
Esse amor advém do Real, de circuitos pulsionais,
presentificado na relação analítica pelos corpos
do Simbólico enquanto fala, conotando o tempo
necessário para que uma palavra seja dita, de
uma a uma. Do corpo do Imaginário, enquanto
consistência, presença do espaço que configura as
imagens; e do Real, corpo de gozo, de repetições.
Um amor que, nesse circuito entre os corpos do
analista e do analisante, deve ser mantido, mas não
pode ser correspondido e sim mantido em um ponto
Pedreira, S – O desejo no lugar do morto ou Quando o analista se faz
sujeito – Revista Topos n4, dezembro/1994
7
Darmon, M. – Sobre o espaço e o Tempo – conferência proferida na
XXIX Jornada de Psicanálise do Espaço Moebius, em novembro/2020,
Salvador BA, BR.
6

de suspensão, como promessa de um vir a saber, saber
sobre o seu pior, até o momento que o analisante
descubra que o analista não ocupa mais o lugar de
quem pode vir fazê-lo saber, porque ele, analisante,
já sabe. Sabe-se como sujeito de um saber inventado
que o possibilita, como artesão, retorificar-se, e
defendendo-se do seu pior, se inventar. Inventar o
inconsciente que o determina.
Mais uma vez vou dizer que, usando da topologia
lacaniana, posso dizer que eles cavam um buraco
na esfera original e circulam em busca do sujeito
suposto, deslocando-se numa faixa de Moebius, na
medida que o analista proporciona que o sujeito se
sustente do oito interior dessa faixa.
A marca da nossa Jornada nos lembra - numa
concepção de arte eletrônica, (não poderia ser de
outro modo, numa jornada online) - esse objeto
topológico, os dois toros interligados, que Lacan nos
sugere para inscrever o percurso da demanda e do
desejo, nessa condição de transferência em intenção.
E para nos dizer como isto acontece, Lacan formula
dois pontos básicos: o desejo do analista e o Sujeito
suposto ao Saber (SsS)6.
Quanto a topologia, Lacan já havia introduzido a
utilização dessa área da matemática em seu ensino,
e apesar de Darmon7 ter nos lembrado que desde
sempre ele se utilizou dela, foi mais especificamente
no seminário sobre a Identificação que ele se serviu
de alguns objetos de superfície, numa tentativa
de dar conta de assertivas teóricas difíceis de
acompanhar pela palavra. Lacan queria mostrar
o que falava. Naquele momento se utilizou do
toro, da fita de moebius, do crosscap, e da garrafa
de klein. E, desse modo, ele acreditava que, com
o recurso da mostração, cada analista poderiadesde que guardando os invariantes que definem o
campo da psicanálise-, ao seu estilo, produzir cada
um a sua prática. Alguns anos depois, apresenta
aos seus seguidores o nó borromeo, e dedica todo
um seminário onde, guardando a ética do bem
dizer - já definida para a psicanálise- trabalha com
afinco com as cadeias ou com os nós, e ao finalizar
aquele seminário localiza, com a escritura do nó
borromeano, os gozos e o objeto a este, escrito nas
três dimensões, localizado no centro do nó.
Com o rigor da ética já estabelecida desde o seminário
que dedicou ao tema, e uma etiqueta de mutações
de lugares, bem definida a partir do que as relações
que os quatro discursos possibilitavam, na medida
que situa nos buracos do nó todos os tipos de gozos,
se dá conta de que, desde que mantenha o buraco
que aproxima as três consistências (triskel) como

invariante, pode propor com o nó uma estética. E faz
uma aposta. A de que cruzando, tecendo, torcendo,
distanciando e aproximando, desembaraçando,
cortando na extensão, amarrando no infinito, entre
sombras e buracos, o nó ofereceria uma estética que
poderia servir à psicanálise, servir para os analistas
darem conta de muitas questões axiomáticas para
a teoria e, com isso, responder à clínica. Responder
como o analisante se faz artesão do seu inconsciente.
Uma dessas possibilidades, lidas na articulação
do nó, lhe encanta e aos analistas que lhe seguiam,
na medida que, de algum modo, proporciona a
possibilidade não só de localizar, mas de cernir o
Real. É um avanço, um grande achado, um progresso
na leitura de Lacan, que até então colocava o Real na
categoria do impossível, do que não cessa de não se
inscrever. Com a estética proposta pela escritura do
nó, Lacan se dá conta de que consegue apreendê-lo,
em parte, aos pedaços pelas outras duas dimensões,
do Imaginário e do Simbólico. E talvez seja por
isso que ele fale a partir daí de uma clínica do Real.
Já que esse passa do impossível de ser apreendido, à
modalidade do necessário, do que não cessa de se
inscrever, viabilizando, na escritura do nó, diferentes
articulações com diferentes espaços de gozo em um
tempo de ato.
É com essa estética que me sirvo para trabalhar
com as questões que a clínica online me coloca,
e encontrei, em um trabalho de Aurélio Souza,
algumas respostas e muitas questões para essas ideias
que tento desenvolver.
Quero aqui, também a Aurélio prestar uma
homenagem, como um trabalhador decidido que
é, pela psicanálise e pelo Espaço Moebius. Tratase de um trabalho apresentado na Bélgica e que
está publicado com o título “A Topologia dos estados
limites na Psicanálise”8, em um boletim da ALI.
Aurélio lembra que, no seminário “L’insu que sait
de l’une bévue s’aile à mourre”9, Lacan vai dizer que o
sujeito, em sendo tórico e hystórico, deve procurar
através de manipulações interpretativas uma
variedade da verdade que se realize em unidades
de espaço-tempo e que, dessa forma, seja singular
a cada um.
Partindo da ideia de que o encontro das três
dimensões do Real, Simbólico e Imaginário se
faz por conta do buraco primordial, o sujeito,
Souza, A., La topologie des états limites dans la psychanalyse, em Le
Bulletin Freudien n.29, Revue de l’Association Freudienne de Belgique, 97.
9
Lacan, J. – Seminário XXIV, 1976/77. Edição não comercial da ALIagosto 2005.
8

Trabalhando com a ideia de que na dimensão do
Simbólico, o buraco, a falta fundamental constitui
o Sujeito e o coloca errante no mundo, o tempo,
numa dimensão não cartesiana, mas de ato, se faz
presente para possibilitar dizer a Coisa, dizer das
coisas, repetindo, retornando, colocando a ordem
necessária no ser que sustenta o sujeito. Que o
Imaginário, por sua vez, enquanto lugar do amor,
do ódio e da ignorância, das paixões do ser, daria
consistência, espaço para sustentar o dito, amarrando
as dimensões. E que o Real, conotando a ex-sistência,
força pulsional que insiste enquanto sexual, enquanto
objeto que cai e que deve ser cernido pelas outras
consistências, reinventa-se, veste-se de maneira a
tentar dar conta da vida, tentando se distanciar
da morte. Poderia então dizer que a psicanálise
Simboliza o Imaginário do Real – coloca no tempo e
no espaço o afeto que vem do circuito pulsional, gozo
Real que insiste da vida, sobre a morte... e suporta a
transferência analítica.
Lacan nos diz isso no seminário Encore. Não há
psicanálise sem corpo, sem afeto, sem coração. É
no corpo a corpo que a transferência que opera em
uma análise acontece. Corpo corporificado nessa
condição de RSI (en-corps) encore, ainda, mais
ainda, no coração, no corpo. E por mais que o nó nos
mostre que os corpos nas três dimensões estão ali
entrelaçados, me pergunto como lidar numa análise
online, com os restos advindos do Real, do Gozo,
que para favorecer a queda do objeto causa do desejo,
precisa se repetir num circuito pulsional estabelecido
entre o analista e o analisante, onde o olhar esteja
além da visão, a voz além da escuta, o corpo além da
imagem.
Me pergunto como capturar esses objetos
intermediados por uma tela que captura numa imagem
plana, pedaços escolhidos pelo analisante, por uma
rede que dificulta ouvir a jaculação, por um espaço que
exige um face a face, que aproxima exageradamente
imagens de um corpo que a linha física separa.

Como nos situarmos enquanto analistas, para dar
conta dos restos advindos do Real, em um espaço
que é virtual e em um tempo que é remoto? Ainda
é Aurélio Souza quem nos diz, no trabalho já citado:
A escritura do nó borromeano quando
introduzida na psicanálise possibilita
que se ligue a noção de superfície à
pluralidade do tempo. Esse fato institui
uma certa lógica do ato que vem fundar o
sujeito e determinar diferentes formas de
subjetivação. Dessa maneira, o objeto a
que já havia sido concebido como suporte
dos objetos de superfície e mesmo do nó
borromeano, agora vai também ser inserido
nestas diferentes dimensões do tempo10.

Será essa a resposta? Uma nova posição para o
sujeito? Será que a clínica online determinará para
a psicanálise uma outra etiqueta? Dentro de alguns
anos teremos, eu espero, analistas representantes
da geração dita Z. Nascidos nesse século. Gerados,
gestados, paridos, criados, ninados, feitos sujeitos na
vibe da inteligência artificial. Sujeitos que irão advir
numa realidade onde o virtual, o remoto, a tela, o
online, os avatares, não serão outro: não estarão do
outro lado de uma posição sexuada, de um outro
sexo, mas será sim, a sua posição de gozo, a sua
realidade.
Eu, de minha parte faço uma aposta. Que em sendo
subversiva como nos diz Charles Melman11, e na
categoria, cunhada pelo seu criador12, de peste; a
psicanálise irá insistir e resistir. E talvez, os futuros
colegas nos citarão, e fazendo um bom uso das
angústias que agora vivemos, terão para essa prática
da psicanálise uma resposta consistente.
Quem viver, verá.
Jaguaribe, Salvador, Bahia, BR
Novembro/2020

Souza, A., La topologie des états limites dans la psychanalyse, em Le
Bulletin Freudien n.29, Revue de l’Association Freudienne de Belgique, 97.
11
Melman,C –A psicanálise ainda é subversiva? Conferência proferida em
Salvador, BA em /2005 e publicada na Revista Topos n
12
Freud, S – correspondência com S. Ferenczi
10
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Para que ele se sustente nesse lugar do buraco central,
lugar de falta, de buraco, de queda do objeto a, é
necessário que o Nome do Pai realize uma amarração
como função, que na medida que nomeia cada uma
dessas consistências, sustenta aí o sujeito. O sujeito
no centro do nó sofre as consequências de todos os
campos de gozo que a estética do nó permite escrever.

Penso que o tempo e o espaço ficam alterados sim, pela
ausência dos corpos que se apresentam intermediados
pela tela. E é Lacan quem lembra que sem o corpo a
psicanálise não caminha, vira letra morta ou se transforma
em filosofia, em religião, em magia … ou até mesmo em ciência.
Penso que nessa condição haja uma exacerbação do
Imaginário, na medida que estabelece um espaço que
pode ir ao infinito. Uma consistência, cujo limite é
lógico. Possibilitando que haja mais gozo do sentido,
mais metáforas, mais actings, menos invenção.
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constituído em ato a partir do buraco central, vai
aí se sustentar identificado com o objeto causa do
desejo e mais de gozar, situado no centro do nó,
campo de gozo das três dimensões.
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A TRANSFERÊNCIA E A PRÁTICA
ANALÍTICA, HOJE1
Um agradecimento à comissão da Jornada, pelo
convite para participar com uma Conferência junto
a Charles Melman, que muito contribuiu com o
Espaço Moebius, nestes anos de nossa Instituição.
Vou aproveitar essa oportunidade para fazer
um percurso sobre a noção da Transferência, esse
fundamento da análise, que embora já fizesse parte
dos primeiros trabalhos de Freud, só mais tarde,
adquiriu uma consistência para a prática analítica.
Seu sentido, de início, não correspondia a uma
condição específica da análise, mas tratava-se de
algo que estava presente em qualquer relação que se
atribui um saber a um outro, como nas relações de
ensino, nas relações amorosas, no ato médico, entre
muitas outras condições.
Freud, de início, falou de “Transferências”, no
plural, instituindo um sentido que não concernia
à relação com a pessoa do médico e com o
analista, mas para se referir a certas operações
elementares, que davam acesso ao inconsciente.
Assim, ele afirmava que uma “representação
inconsciente”, para chegar à consciência, como
algo que retornasse do “recalcado”, era preciso
que se ligasse a uma outra representação,
que já existisse no pré-consciente, e para a
qual transferiria seu sentido e seus afetos. As
Transferências, portanto, apareciam como uma
transposição, de um lugar de inscrição de uma
“representação inconsciente”, para outro lugar,
na consciência. Essa operação que se realizava
pela ligação de um elemento a outro, ou mesmo,
pela substituição de um elemento por outro,
correspondia ao próprio funcionamento do
inconsciente, através das operações concebidas
por Freud, como condensação e deslocamento.
Lacan, mais tarde, equivaleu, em seu ensino, estas
duas condições à metáfora e à metonímia, como
operações realizadas através de significantes,
que vieram revelar uma homeomorfia entre a
Transferência e o que se produzia no inconsciente.
Conferência realizada na XXIX Jornada do Espaço Moebius, em
novembro de 2020.
2
Psicanalista, membro fundador do Espaço Moebius Psicanálise.
1

Freud, ainda, estabeleceu uma relação de implicação
da Transferência com o próprio surgimento da
psicanálise, a partir de um primeiro historial clínico,
de uma “cura pela palavra”, escrito à quatro mãos,
relatando um atendimento feito por Breuer, a uma
paciente que se chamava Bertha Pappenheim e que
ficou identificada como “o caso Anna O”. Um relato
que veio, também, mostrar até onde não se pode
ultrapassar, certos limites da Psicanálise.
O historial de Bertha teve início, em torno de
seus vinte anos, com a doença de seu pai, que foi
acometido de tuberculose, uma infecção que, na
época, sempre matava. Ela era muito ligada ao pai
e, nessa ocasião, passou a revezar com a mãe os
cuidados e os serviços que deveriam ser prestados a
ele, pela enfermagem, como levá-lo ao sanitário, dar
banho, entre outras condições. Era uma dedicação
em tempo integral e, de tal natureza, que à medida
que seu pai foi piorando, ela foi deixando de sair de
casa, não conseguia dormir e, ainda, adquiriu uma
"tosse nervosa", persistente. Nesse período, com
uma piora de seu estado físico e mental, ela precisou,
também, ser afastada de suas atividades, passando a
ocupar um quarto, ao lado do pai, já adoecida. Apesar
dos cuidados médicos a que foi submetida, ela não
melhorava e, assim, pela relação de intimidade que
desenvolveu com o pai, a família achou que poderia
ser um “caso de histeria” e, dessa maneira, resolveram
chamar Breuer, um dos médicos de maior prestígio
naquela época, em Viena, e que usava da hipnose
para curar estes tipos de patologia. Todavia, algo de
inesperado ocorreu na primeira consulta de Breuer
com Bertha. O que era esperado pela família, que ele a
hipnotizasse e a sugestionasse para que seus sintomas
desaparecessem, isso não foi feito. Breuer solicitou
que ela falasse de seu sofrimento e de seus sintomas,
mas isso não a ajudou e, assim, ela foi piorando,
apresentando estrabismo, paralisia do pescoço, dores de
cabeça, contração da metade direita do corpo e anestesia
no braço direito. Além disso, em certo momento,
esqueceu sua língua materna, que foi substituída por
uma mistura das línguas que ela falava, como um tipo
de jargonofasia. Apesar da piora de Bertha, ocorreu
um outro fato importante a ser considerado entre

os dois, quando se estabeleceu uma relação singular
entre eles, um tipo de “conversa privada”, pois como
eles se comunicavam em inglês, os membros da
família não compreendiam o que eles falavam. Com a
piora que Bertha estava apresentando, o que havia sido
esperado, de início, ocorreu, pois Breuer a hipnotizou,
mas dirigiu-se a ela de uma maneira diferente daquela
que fazia com suas outras pacientes. Ele insistiu para
que ela lhe dissesse o que a incomodava e, ainda, que
lhe respondesse às perguntas que ele lhe fazia. Na
sequência desses atendimentos sob hipnose, Bertha
começou a contar diferentes histórias para Breuer,
que tratavam de doenças, de luto, de tristeza, de
morte, mas, sobretudo, como “histórias de amor”.
E, aos poucos, estas “histórias” adquiriram um valor
simbólico entre eles, pois tornou-se uma obrigação
para ela, contá-las, cada vez que ele fosse vê-la. Assim,
se por algum motivo, Breuer não comparecesse a
uma consulta, ou mesmo, se durante uma consulta,
ela não tivesse a possibilidade de relatar uma dessas
“histórias”, na consulta seguinte, ela contaria duas,
três, ou mais, dependendo das faltas anteriores. Com
esse tipo de atendimento, além de uma melhora
lenta e progressiva que Bertha foi apresentando,
desenvolveu-se um “teatro privado” entre eles, um
tipo de relação amorosa entre os dois. Na sequência
das informações que foram divulgadas, nesse caso
de “Anna O”, era como se tivesse existido uma
disposição prévia para este amor, antes mesmo, deles
se conhecerem.
Do lado de Breuer, ele ficou órfão, de três para quatro
anos de idade, de uma mãe que se chamava Bertha.
Além disso, sua filha mais velha tinha esse mesmo
nome e, como médico, ele foi convocado a tratar de
alguém que, também, se chamava Bertha. Do lado
de sua paciente, ela era de uma família muito rica e,
embora fosse judia, estudou numa escola católica,
com um tipo de educação moderna para a época
e, ainda, praticava equitação, falava várias línguas e
circulava com muito desembaraço, no social, como
uma condição que não era comum para as moças
daquele tempo. Além disso, havia um componente
trágico em sua vida, pois ela era a terceira, de quatro
filhos, sendo que as duas primeiras irmãs morreram
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cedo, uma delas, antes de Bertha nascer e, a outra,
quando ela já tinha oito anos e a irmã tinha 18
anos quando faleceu. Quanto ao irmão caçula,
um menino que tinha sido muito esperado pela
família, morreu precoce e parece que, também, de
tuberculose.

presença de um verbo, no alemão, “Niederkommmen”,
que significa "cair" e, também, “parir”; dessa maneira,
só uma mãe poderia, ao mesmo tempo, se jogar pela
janela e ter um filho. Uma outra leitura possível, seria
de que com tantas Berthas juntas, Breuer teria tido,
também, um desejo de resgatar algo de sua própria
história, que ao procurar satisfazê-la, colocava-a no
lugar daquela que poderia lhe dar uma filha. Algo
muito difícil, para aquele momento, pela situação de
um luto, ainda a se fazer.

Na história de Bertha, o que já era esperado não
demorou a acontecer, a morte de seu pai. Ela que
já estava melhor, pois já tinha, inclusive, voltado a
andar, com a morte do pai, teve uma piora rápida,
que levou Breuer a promover uma intervenção
de mestria. Assim, ele procurou dar um sentido à
morte de seu pai, dizendo para ela, “que foi até bom
que ele tivesse morrido, pois com isso teria acabado
o sofrimento dele”. Esse comentário produziu uma
melhora progressiva em sua paciente e, assim, após
“nove meses”, sem sair de casa, Breuer a convidou para
um passeio pelos bosques de Viena, acompanhados,
ainda, de sua filha mais velha, Bertha.
Breuer e os familiares de sua paciente esperavam que
isso se constituísse num motivo de prazer para ela. No
entanto, logo no início do passeio, algo inesperado
ocorreu, pois Bertha foi se desinteressando pelo
que ocorria à sua volta, tornou-se entristecida e, para
surpresa de todos, logo que eles chegaram em casa, ela
falou em se matar, pela primeira vez. Como a família
morava no terceiro andar de um prédio, assim que ela
falou em suicídio, Breuer e seus familiares inferiram
que ela poderia se jogar pela janela, para realizar esse
ato bem sucedido. Assim, Breuer sugeriu, logo em
seguida, que eles viajassem para o interior, para uma
cidade próxima à Viena, onde a família tinha, também,
uma casa de pavimento térreo e, dessa maneira, não
haveria riscos de que ela realizasse esse “ato”, jogandose pela janela. A família acolheu a ideia de Breuer e
todos foram para o interior. Com a viagem da família,
Breuer passou a viajar durante a semana, algumas
vezes, para continuar seus atendimentos e, mesmo
depois que a família voltou para Viena, ele continuou
a vê-la, com regularidade. De uma forma progressiva,
os sintomas de Bertha foram desaparecendo, todavia,
o que parecia bem, não ia tão bem assim. A partir
de certo momento, Matilde, a esposa de Breuer,
começou a reclamar de que o atendimento que ele
dava à sua paciente era diferente do que ele fazia com
as outras e, assim, ela começou a pressioná-lo a que
deixasse o caso.
Se para Breuer não parecia existir qualquer conteúdo
erótico na relação com Bertha, pois ele chegava,
mesmo, a afirmar que ela parecia desinteressada pela
sexualidade, não era isso o que Matilde pensava,
revelando, com seu ciúme, algo que existia entre os
dois. Pela pressão de sua mulher, ele concordou em

Sobre esse “fato” que ocorreu com Bertha e, escrito
por Freud, em relação à “Anna O”, Jones fez um
comentário interessante, mostrando uma certa
equivalência ao que ocorreu com “Nossa Senhora”,
que engravidou para ter Jesus, filho de Deus, quando
escutou a voz de um anjo falando disso. No entanto,
com Bertha, foi uma condição ainda mais radical, pois
foi algo capaz de fazê-la “engravidar” e “parir”, sem que
ela tivesse escutado qualquer palavra sobre isso.

encerrar o acompanhamento que vinha fazendo
à Bertha e, assim, após uma visita de avaliação à sua
paciente, ele considerou sua última consulta com ela.
Algo de inusitado, no entanto, ocorreu à noite
daquele mesmo dia; Breuer foi chamado, às pressas,
para vê-la, pois ela passou a apresentar uma crise
diferente das que havia tido até então. Quando ele
a encontrou, em casa, ela estava gritando e com
movimentos sugestivos de que estivesse tendo um
parto: “- agora o bebê de Dr. Breuer chega; ele chega,
ele chega, ele chega ...”. Ao ver Bertha daquela maneira,
Breuer não procurou saber a causa daquele “ato” que
estava acontecendo, dela estar “parindo” um filho,
pois sequer ele a interrogou, como já havia feito
outras vezes. Logo, em seguida, ele a hipnotizou e a
sugestionou, para que ela esquecesse tudo aquilo que
estava lhe acontecendo.
Aqui, para propor uma leitura, em extensão, do que
pode ter ocorrido com Bertha, não é excessivo se
considerar a convergência de duas condições, que
promoveram a ideia do suicídio e essa “atuação” de
um parto. A primeira delas, é que Bertha pode ter
interpretado, com a mudança de cidade e da casa,
que Breuer e seus familiares achavam que praticar
o suicídio, atirando-se pela janela da casa, evocava a

No dia seguinte ao atendimento de emergência
feito à sua paciente, Breuer viajou com Matilde para
uma outra “lua de mel”. Mesmo tendo suspenso as
consultas à sua paciente, pode-se considerar que sua
presença continuou, de alguma maneira, ligada ao
destino de Bertha, pois, se para ele, o relato oficial
do “caso Anna O”, terminava ali, do lado dela, as
coisas continuaram durante um longo período e
com efeitos devastadores. Este amor que apareceu
entre os dois e que foi capaz de curá-la, num
determinado momento, também, criou uma doença,
que foi identificada por Freud como uma "neurose de
transferência".
Para Freud, no entanto, pode-se afirmar que a noção
da Transferência se formalizou de uma outra maneira.
Quando cuidava de uma de suas pacientes, “Emmy von
N...”, interrogando-a e mesmo querendo sugestionála, para que seus sintomas desaparecessem, ela, por
diversas vezes, interrompia sua fala, fazendo uma
expressão de horror, contorcia as mãos e lhe dizia:
- “fique quieto! Não diga isso! Não me toque!”. E,
assim, Freud colocou-se à disposição de Emmy, sem
hipnotizá-la e deixando-a falar.
Com efeito, foi a partir deste cenário, que Freud
inaugurou a regra fundamental da análise, conhecida
por “associação livre”, onde qualquer coisa que é falada
pelo analisante, aparece como uma queixa codificada,
que tem um mesmo valor de verdade a ser decifrado.
Além disso, Freud procurou justificar a importância
de sua prática, em relação à hipnose, considerando
que durante o atendimento, a “pessoa do médico”
e, mais tarde, o analista, aparece como um objeto
imaginário, que se integra à vida erótica do paciente.

Lacan, diferentemente de Freud, fez sua entrada
na Psicanálise através do “caso Aimée”, uma paciente
que o conduziu por outros caminhos. Até os anos
cinquenta, essa noção de Transferência esteve próxima
àquilo que Freud identificou como uma “Imago”.
Dessa maneira, a Transferência se inaugurou, para
Lacan, como uma tentativa do Sujeito, na análise,
de promover a passagem de uma “imago arcaica”,
isto é, de uma “imagem difusa e fragmentada”, que
pudesse ser reconstruída a partir da “imagem do
analista”, sem que ele soubesse a importância e os
efeitos que isso poderia causar. Todavia, esse passado
não se manifesta como um simples evento a ser
lembrado e que retornaria à consciência para ser
incorporado à história do Sujeito. Trata-se de outra
coisa, de um fragmento da existência do Sujeito,
que foi “recalcado”, esquecido e que deve retornar,
repetindo-se numa realidade atualizada, através da
projeção de Imagos sobre o analista. Ainda, em torno
desse fundamento da análise, Lacan apresentou um
trabalho, comentando as vicissitudes do caso Dora3 ,

Lacan, no início dos anos cinquenta, quando
convocou um “retorno a Freud”, ele não mais olhou
a Transferência por seus "efeitos constituídos", mas
procurou estabelecer uma condição estrutural para
ela. Assim, de uma maneira lenta e progressiva,
foi abandonando a noção da Transferência, como
sugestão, como afeto positivo, ou negativo, como
repetição, para procurar formalizá-la por seus “efeitos
constituintes”, isto é, como uma relação verdadeira,
automática, transfenomênica e, sobretudo,
independente de qualquer contexto da realidade.
Logo, em seguida, Lacan, quando procurou
fundamentar a Psicanálise como uma prática
implicada ao campo da linguagem e à função da fala,
ele considerou, na ocasião, que o progresso de uma
análise dependeria de uma “relação intersubjetiva”,
que estaria implicada à resposta do analista, através
do que ele nomeou de uma “inversão dialética”. Com
efeito, embora essa “noção de intersubjetividade”,
aparecesse em seu texto, não se tratava de uma
relação imaginária, pois existe, sempre, a presença
de um terceiro elemento, que vai corresponder à
“imagem do analista” e que faz a análise progredir.
Todavia, quando esta relação se transforma numa
condição dual, entre o analista e o analisante, isto
é, o eu de um com o eu do outro, a Transferência se
modifica para uma transposição de Imagos e, assim,
torna-se um obstáculo, uma resistência àquilo que
poderia ser uma “verdade intersubjetiva”, que faria a
análise progredir.

palavra vazia, guardando um poder criativo, que
instaurava uma nova posição para a Transferência.
Considerou que cada vez que se fala, obedecendo à
regra estabelecida para a análise, de uma “associação
livre”, algo acontece, que muda a natureza dos
personagens que estão presentes e, assim, a
Transferência perdia seu estatuto imaginário, não
sendo mais um suporte dos afetos experimentados
pelo analisante e nem mesmo obstáculo à análise, mas
como um fundamento que faz a análise progredir,
com uma “Transferência simbólica”4.
Assim, a Transferência passava a ser definida, na
análise, como uma maneira de rememorar os
fragmentos esquecidos da existência do Sujeito,
mostrando-se através de uma repetição de elementos
literais, que adquirem o estatuto de uma demanda
dirigida a um Outro, a um “grande Outro”, atribuindolhe a garantia de que pudesse responder a essa
demanda do Sujeito. No entanto, como uma aporia,
essa resposta, mantida sob uma condição idealizada,
guarda sempre um limite, “um vazio”, um buraco a
ser ocupado pela própria Transferência, no lugar das
reminiscências que faltam. Além disso, esse buraco
que existe na estrutura, presentificava-se, também,
para o Sujeito, como uma “condição traumática”, como
um desamparo que insiste em se repetir e, assim, o
convoca a produzir diferentes meios para se defender
desse “trou-matisme”. Outro neologismo inventado
por Lacan, que contempla o que o “buraco” (“trou”, no
francês), produz de traumático.
Dessa maneira, cada vez que o Sujeito tem a ilusão de
ter encontrado esse objeto causa do desejo e aperitivo de
gozo, “não é isso”, de que se trata, pois o objeto sempre
lhe escapa. Todavia, sob essa condição, para satisfazer
o desejo desse grande Outro, que nem mesmo existe,
ele mesmo procura “se fazer Ser” esse objeto causa do
desejo, para ser amado e, também, para poder amar.
Lacan, no entanto, para tratar, de uma maneira mais
efetiva, da Transferência, em seu ensino ele só o fez, no
início dos anos sessenta, quando realizou o seminário
VIII, “A transferência em sua disparidade subjetiva,
sua suposta situação, suas excursões técnicas”. Um título
que não corresponde ao título oficial, do seminário
publicado.
Semelhante ao que já havia feito em anos anteriores,
quando, para falar da Ética, aproximou-se de
Kant, Sade e Sófocles, na ocasião, para tratar da
Transferência, ele foi à procura de Platão e do
“Banquete”. Assim, em sua leitura sobre o Banquete,
Lacan, J., "Intervenção sobre a Transferência", nos Escritos, pp 214 / 225,
Jorge Zahar Editor, 1998.
4
Lacan, J., Sem. I, aula de 17/03/1954, J. Zahar.
3

Nesse momento de seu ensino, Lacan procurou
enfatizar as leis da palavra, como a palavra plena e a
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onde a “noção de Imago”, embora continuasse presente,
ele determinou alterações de percurso, que vão se
constituir como essenciais, nos anos seguintes, dando
novos contornos a essa noção da transferência, que ele
nomeou, naquele momento, como uma “transferência
imaginária”. Dessa maneira, a Transferência não se
constituía em situações factuais e de memórias
do passado, que pudessem ser lembradas, mas
correspondia a fragmentos do passado que
retornam, como vindos de fora, a partir deste lugar
que o analista ocupa e que produz essa condição da
“repetição”, no curso da análise. Portanto, ao analista
compete usar prudentes intervenções para conduzir
o analisante a fazer uma atualização do passado, no
presente, num tempo lógico a ser considerado. Com
efeito, estas Imagos do passado, por uma condição
do recalcamento, tornam-se esquecidas e retiram do
“Eu”, uma possibilidade de controle disso que afeta o
pensamento e as funções do corpo, no Sujeito, onde
através de uma subducção simbólica, isso degrada, inibe
e o adoece.
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Como referi acima, a Transferência, esse fundamento
da análise e tema de nossa Jornada, de início, ela foi
tratada por Freud, no plural, como Transferências.
Só mais tarde, ele a colocou no singular, como uma
“Übertragung” (Transferência), para definir algo
encontrado na própria prática analítica. Assim,
desde que a psicanálise passou a ser concebida como
uma prática discursiva e estrutural, as diferentes
heteridades do Sujeito como neurótico, psicótico,
perverso, entre outras, e mais ainda, o que se produz
na análise, como as formações do inconsciente, as
repetições, o acting-out, a passagem ao ato, entre outras
condições, todos elas estão implicadas à presença
de uma única Transferência, tendo a participação
do analista como essa condição determinante para
que ele venha a ser amado, e que esse amor vá se
constituir naquilo que Freud nomeou como “amor
de transferência”. Dessa maneira, qualquer coisa
que o analisante diz vai estar sempre repleto de
significâncias relacionadas ao analista. No entanto,
diferente do que aconteceu a Breuer, o analista não
deve e, aqui, não se trata de uma questão moral, mas
de um imperativo que comanda a própria prática
da análise, em que ele não deve entrar neste jogo
amoroso com as cartas que o analisante lhe propõe.
Com efeito, embora se possa considerar que se trata
de um amor verdadeiro, não é para ser correspondido,
no mesmo estatuto, que ele é proposto. Assim,
o analista, a partir de sua própria análise e de seu
trabalho para se produzir analista, ele deverá ocupar
uma posição, em que já deve saber as tramas de suas
relações pessoais, de maneira a não intervir com seus
gostos e, mesmo, com sua vontade, no Discurso do
Analista.
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destacou duas noções essenciais para a prática
analítica: a primeira, mostrando a função e a
importância do “agalma”, como algo que “enfeitiça”
o objeto, agregando um poder oculto e mágico, que
aparece, muitas vezes, naquilo que tem sido nomeado
de "ex-votos"; uma condição que adquire a função de
uma armadilha, que procura enganar a Deus, ou aos
deuses para que realizem o que se deseja. Entre nós,
baianos, encontramos uma grande quantidade destes
“objetos” na “Sala dos Milagres”, na Igreja do Bomfim.
Para a psicanálise, no entanto, o “agalma” corresponde
a uma função que se reconhece, nesse estatuto do
objeto parcial, ou melhor, do “objeto pequeno (a)”, da
álgebra lacaniana, que passa a se constituir como pivô
e chave do desejo, e como um aperitivo de gozo.
A segunda noção elaborada por Lacan, na leitura do
“Banquete”, foi através da presença do par, “erastês”
e “eromênos”, que pode significar, no brasileiro, o
“amante” e o “amado”. A alteridade existente entre
estas duas posições, é determinada pela presença
do “agalma” que, se para erastês, aparece como uma
falta do objeto, para eromênos, ele o contém. Isso
quer dizer, que naquele onde falta o objeto, erastês,
o Sujeito aparece como um desejante de eromênos,
isto é, ele procura alcançar o objeto, que aquele que é
desejado, contém.
A partir dessa leitura do Banquete, Lacan promove
Sócrates, que contém o “saber sobre o amor”, como
um amado, um eromênos, por excelência. Além disso,
como em nenhum momento de sua história, Sócrates
saiu dessa posição, Lacan o colocou não só sob a
condição do “primeiro analista a ser concebido”, como,
também, aquele sobre o qual, manteve-se a “mais
longa transferência”, a ser considerada. Assim, para a
Psicanálise, o que se constitui como essencial sobre
essa noção da Transferência, é que nessa metáfora de
um “verdadeiro amor”, possa se promover uma posição
eficiente do Sujeito, na análise, como desejante (erastês)
e com um efeito essencial sobre o Saber. Como um
efeito dessa condição, pode-se considerar que o Saber
é a consequência de que há um “Outro”, com o qual, em
aparência, se faz dois. Todavia, mesmo que o Sujeito se
dirija sempre a um “Outro”, instituindo, de um ponto
fenomenológico, uma ideia de que se trata, na análise,
de duas pessoas, de um ponto de vista discursivo e,
mesmo, topológico, essa condição não corresponde a
uma relação de semelhante a semelhante, ou de uma
relação entre dois Sujeitos. Trata-se de um Um, sem par,
ou, dito de outra maneira, na análise não há diálogo,
pois seria como atribuir ao “Outro”, uma resposta que
já se tem, quando se pergunta algo.
É a propósito deste “Outro”, a quem o analisante se
dirige, que Lacan pôde inferir, que nessa relação de

UM a Outro, institui-se uma procura da Verdade,
em que o analista aparece como um “Sujeito suposto
Saber”. Trata-se de um suporte, que vai possibilitar
o aparecimento da Transferência, como uma
promessa de fé e uma prova de confiança, para
que o inconsciente possa ser produzido. Outra
consequência deste desdobramento, foi que na
“Proposição de 9 de outubro de 67”, Lacan matemiza
a Transferência, a partir desta noção do “Sujeito suposto
Saber”:
S-------------------------------Sq
_______________________
s (S1, S2 ... Sn)
Na análise, portanto, basta que o analisante comece
a falar, obedecendo à regra fundamental de uma
“associação automática”, para que se presentifique
uma verdade do “amor ao saber”, que leva à noção da
Transferência. Com efeito, trata-se de um amor que se
dirige ao Saber, recobrindo o desejo, sempre como
um desejo inconsciente, que se fundamenta através
de uma busca do objeto (a), como uma condição
impossível de ser alcançada. Esse fato promoveu
um outro progresso, no ensino de Lacan, quando
ele passou a nomear o suporte deste fundamento da
análise, de um “Sujeito suposto ao Saber”. Isto é, de um
“suposto Sujeito”, representado pelo analista, para o
qual, cada analisante se dirige, em busca de um Saber
sobre seu sofrimento.
Aqui, ainda, em relação a esse “Sujeito suposto ao Saber”,
Lacan desenvolve uma outra noção essencial para a
Psicanálise, quando se refere à presença do “engano”.
Durante a análise, o Sujeito mantém uma relação com
esse “grande Outro”, através de uma suposição de que
pode enganá-lo. Todavia, se esse “Outro” pode ser
enganado, nada assegura ao próprio Sujeito, de que ele
não possa enganar, também, a ele mesmo. Assim, essa
possibilidade de “estar se enganando”, constitui-se
numa crença essencial para que uma análise continue,
pois é o mínimo que um analisante pode esperar,
quando diz uma coisa e descobre que o que foi dito, é
uma outra coisa, às vezes, oposta ao que disse.
Lacan volta, ainda, a falar sobre essa questão do
“engano”, através de seu correlativo, a “certeza”, quando
atribui ao “Sujeito suposto ao Saber”, um lugar de
ordenador da Transferência. Tratava-se de algo a mais,
do que se acreditar que o analista sabe das causas
do sofrimento do analisante, mas de que o “Sujeito
suposto ao Saber” vai corresponder a uma implicação
da regra fundamental da análise, ou ainda, como uma
“ilusão”, onde se supõe que o saber esteja presente,
nesse “Outro”, que o analista representa. Para dar um
seguimento à sua proposição, Lacan tomou, ainda,

duas direções essenciais em relação à Psicanálise. Em
primeiro lugar, procurando desenvolver uma outra
Ética, quando se aproximou, mais uma vez, de Kant.
Nesse caso, ele sugeriu que não mais se obedecesse
a um sentido moral da conduta, nem mesmo a uma
retidão de propósitos, em que o comportamento Ético
é adequado obedecendo à lei, independentemente
dos resultados, quando “o homem deve agir não
só conforme o dever, mas também por dever”, mas
instituindo um outro princípio regulador para a
prática analítica, de “não ceder quanto ao desejo”. Uma
condição que se axiomatizou, com um estatuto de
Lei, até o final de seu ensino.
Em sua segunda via, passou a elaborar uma nova
concepção para o “grande Outro”, denotado por
(A) maiúsculo, da acrofonia de Autre, no francês,
atribuindo-lhe, durante um longo período de seu
ensino, um estatuto de estrutura, na Psicanálise.
Todavia, ao visitar dois pensadores clássicos de nossa
Cultura, Russell e Gödel, que trabalharam com a
“teoria dos conjuntos” e com o “Par Ordenado”, e que
haviam axiomatizado que um “conjunto completo”
não existe, pois em qualquer conjunto, que se queira
considerá-lo pleno e universal, de um ponto de vista
matemático e lógico não é possível, pois faltará,
sempre, um elemento, que passa a instituir uma
incompletude estrutural e impossível de ser evitada.
Se isso serviu às Ciências, Lacan não deixou por
menos. Dessa maneira, o “grande Outro” passou a
conter uma falta, um buraco, em sua estrutura e,
assim, veio a ser concebido como um “grande Outro
barrado” e denotado por (A) maiúsculo, com uma
barra que o atravessa (Ⱥ). Esta condição estrutural,
que sinalizava a presença de uma falta necessária na
consistência do Simbólico, veio produzir, também,
um afastamento progressivo, em seu ensino, de um
primazia do Simbólico, sobre o Real e o Imaginário.
Em seguida, considerou que esse significante que foi
excluído do campo do Outro passou a ser denotado por
(S1), o significante Um, concebido, não só como uma
unidade contável, que faz parte da relação mínima e
necessária da dimensão do Simbólico, como tornouse o representante do Sujeito, em relação a um outro
significante (S2), com uma tendência a se repetir,
através da conexão (S1  S2).
Lacan, levando em conta essa proposição do “Par
Ordenado”, sugeriu que a presença desse “buraco
no grande Outro” não se mostrasse como um
substancialismo, nem mesmo como uma “calamidade
do Ser”, mas como algo equivalente àquilo que Freud
chegou a nomear como “uma falha intrínseca no Universo”
e, assim, essa conexão (S1 S2) passou para uma outra
escritura: S1 (  (S1(S1  ... Ⱥ))). A partir da falta

Na sequência de seu ensino, essa escritura teve
uma outra apresentação, através de círculos que se
incluem, como no plano projetivo, ou na Garrafa
de Klein. Assim, o que se encontra no interior do
círculo é também o que está fora dele, já que o
interior envolve o exterior e o exterior encontra-se
no interior. Portanto, o círculo incluindo (A), é ele
mesmo excluído de um novo círculo:

Com esse deslocamento de (A), fundava-se o que
se chama em topologia, a noção de “um buraco” e,
assim, Lacan aproveitou desse recurso para que, entre
outras coisas, pudesse afirmar que o significante que
representa o Sujeito (S), quando insiste em se repetir,
tende a fazer borda no Real, a fazer buraco no Real,
que gera o Simbólico e faz vir ao mundo o efeito do
significante5. Dessa maneira, o “grande Outro” (A) vai
sendo substituído pelo que ele passava a representar,
isto é, a própria conexão (S  A), que toma o sentido
de “um dizer matemático (em que) a topologia é a
estrutura”6. Além disso, esse “buraco” que aparece
como um invariante, no lugar do “grande Outro”,
passaria a ter uma consistência do Real e, assim, se
transmudaria no objeto pequeno (a). Uma condição a

A partir daí, na sequência de seu ensino, Lacan deixou
de definir a noção de estrutura através de uma “cadeia
de significantes”, passando a concebê-la a partir da
existência de um buraco, ocupado pelo objeto (a), que
representaria a própria Lei. Assim, o grande Outro (A)
se transmudaria no objeto (a), levando-o a axiomatizar
uma outra condição essencial para a Psicanálise: “o
grande Outro não existe”.
Algumas consequências vieram a ser desenvolvidas a
partir deste axioma, entre elas, esta de que se “o grande
Outro não existe”, ele não mais antecede o Sujeito; uma
proposição a ser repensada. Dessa maneira, este Serde-linguagem-e-de-sexo passa a ser concebido como
um Sujeito que se faz em “ato”, sob essa condição
significante que o destitui, embora, cada vez que
ele se realize, promova um movimento que instaura
um Saber, que deve ser lido e que mantém a vida em
direção ao gozo e à morte. Além disso, esse Saber sem
Sujeito, que é produzido a partir da incompletude
de um “grande Outro em-forma de pequeno (a)”, passa
a ter uma consistência do Real e, assim, não guarda
qualquer ideia sobre as origens e de qualquer sentido
que se queira lhe atribuir7. Isso veio determinar uma
outra proposição de Lacan, que todas as “logias”
filosóficas, como a Onto..., a Theo..., a Cosmo... e,
mesmo, a Psico..., se contrapõem ao Saber inconsciente.
Um Saber que rejeita a noção do conhecimento, e
que só pode ser lido a partir dos ditos do analisante,
que apontam para um Dizer relacionado à Verdade,
sempre como uma “meia-Verdade”.
Todavia, estas questões colocadas até aqui nos levam
a considerar que, na prática da análise, o Sujeito tende
a desenvolver uma crença, necessária e contingente,
da existência desse grande Outro, que passa a fazer
parte de suas realidades plurais, sobretudo, quando
experimenta o Gozo do Corpo, que o sustenta e, mesmo
Lacan, J., sem. IX, L'Identification, aulas de 23/05/62 e 07/03/62.
Publicação interna da Associação freudiana internacional.
6
Lacan, J., Sem. XVI, “D’un Autre à l’autre, aula de 04/12/68. Publicação interna da Associação freudiana internacional.
7
Lacan, J., Sem. XVII, La Psychanalyse à l’Envers, aula de 26/11/1969.
Edição não comercial da Association lacanienne internationale.
8
Lacan, J., Sem. XVI, D’un Autre à L’autre, aula de 04/12/1968. Documento interno da Association Freudienne Internationale.
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em sua fala, quando atribui a esse Outro o valor de
um “deus”, com muitos semblantes. Um “deus” que o
olha de uma maneira permanente, que dita “leis” e o
penaliza, deixando-o sempre culpado, interferindo,
ainda, em suas escolhas, e mesmo em seu destino.
Um “deus”, portanto, que se tornaria responsável pelo
que lhe acontece e que é susceptível de gozar de suas
infelicidades e de seu sofrimento. Um “deus” que
pode se presentificar, inclusive, na clivagem em que
o Sujeito renega sua crença, como no enunciado “não
creio em bruxas, mas elas existem!”, e mesmo através do
delírio e dos fenômenos elementares do psicótico.
Com efeito, esse deslocamento contínuo dos
significantes, por mais longe que eles possam alcançar,
revela esse lugar impossível do Real, que adquire
a função de causa material do Sujeito e determina
que a repetição, na análise, não corresponda a uma
reprodução do idêntico, nem de uma realização, no
presente, de um acontecimento do passado, mas de
um “ato”, em que o significante que se repete funda o
Sujeito e celebra, cada vez, o fracasso de seu encontro
com o Real, que sempre faz rupturas em sua história.
Assim, à medida que o Real foi ganhando uma
prevalência na prática da análise, Lacan passou
a interrogar de outra maneira as relações entre
a linguagem e a fala, não mais abordando essa
dimensão do Real através de um “nó de significação”,
constituído pelo Simbólico e Imaginário, mas usando
de elementos que tivessem características do
próprio Real: a letra, a escritura e a lógica. Com isso,
promoveu entre outras condições, na Psicanálise,
uma interferência essencial, na noção da Ética,
não mais como uma condição que contemplasse
os costumes, a moralidade, os ideais, nem mesmo,
com o fato de que existam obrigações a se cumprir,
mas, como uma “determinação política”, como ele a
nomeou, para “um ofício que acolhe os efeitos do
real”. Assim, no final dos anos sessenta, mais uma
vez, utilizando-se de uma homofonia, no francês, ele
retirou a letra “h”, do significante “Ét(h)ique” (“Ética”)
e acrescentou um sufixo “ette”, que viesse minimizála, como “Étiquette”, uma “pequena etiqueta”. Com
isso, procurou instituir um cerimonial, na prática
da análise, em que o analista e o analisante deixavam
de estabelecer uma relação entre duas pessoas, ou
mesmo, entre dois sujeitos, que participassem de
um espaço comum, mas que viessem ocupar, dois
lugares diferentes, instituídos através de uma divisão
vertical, feita sobre uma “superfície primordial”, num
“espaço Real”8. Assim, criou um dispositivo, na
análise, que pudesse estabelecer uma conexão entre
esses dois lugares e que veio a ser definido sob a noção
de Discurso. Uma noção que embora já fizesse parte de
uma linguagem corrente, como Discurso de Roma,
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ser axiomatizada, como “um grande Outro em-forma de
pequeno (a)”, possibilitando essa escritura: S  (S 
(S  (S  … a))). E, em seguida, ainda, essa outra:
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desse significante UM (S1) na estrutura, que passava
a se inscrever, num “outro lugar”, como representante
do Sujeito, Lacan veio a inferir essa condição, de que o
“im-mundo” do Sujeito é sempre incompleto, e os objetos
que fazem parte de suas diferentes realidades nunca
são bem isso que parecem, pois o que passa a existir é
um “im-mundo” formado por palavras e frases. Dito de
outra maneira, a presença dessa “falta” no “grande Outro”
revelava um deslocamento contínuo do Saber, denotado
por (S2), que obedecendo a um fato de estrutura,
tornava-se uma condição impossível a ser apreendido,
por mais longe que se o procurasse. Portanto, nessa
estrutura que contempla a Psicanálise haverá, sempre,
um “um não-todo do Saber”, como um elemento invariante
da estrutura, que jamais será eliminado. E, assim, para
dar uma consistência mais operativa à essa proposição,
ele sugeriu que o primeiro elemento dessa conexão, (S1
S2) fosse modificado para (S) maiúsculo, enquanto
que o significante (S2) passaria a ser (A) maiúsculo e,
mais ainda, que deveria ser substituído pelo conjunto,
que ele mesmo representa, (S  A). Assim, ele propôs
uma outra escritura para esse sistema: S (  (S  (S ...
S A))).
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Discurso Universitário, Discurso Científico, entre
muitos outros, foi preciso que a Psicanálise tivesse
sido inventada, para que esse significante Discurso,
encontrasse um sentido não convencional.
Assim, retornando à divisão que referi acima, o lugar
à esquerda, que é o lugar do Sujeito, a ser ocupado pelo
significante que o representa, o significante UM (S1), é
desse lugar que todo discurso se origina. Quanto ao
lugar da direita, concebido como lugar do objeto, para
onde todo discurso se dirige, embora ele devesse ser
ocupado pelo objeto pequeno (a), Lacan lhe atribuiu
o estatuto de um “outro lugar” a ser ocupado pelo
significante (S2).
Em seguida, para definir uma topologia rudimentar
e rigorosa para essa noção de Discurso, cada um
destes lugares seria, também, dividido por uma
barra horizontal, instituindo duas “casas”, em cada
lado, estabelecendo uma estrutura discursiva com
“quatro casas”. Assim, do lado do Sujeito, a “casa” que
fica na parte superior à barra, Lacan a nomeou de
“lugar do agente”, “lugar de semblante do objeto”, entre
outros nomes. Na parte inferior, o “lugar da Verdade”.
Em relação ao “outro lugar”, a “casa” que fica acima da
barra, ele a designou como “lugar do gozo” e, também,
como “lugar do trabalho”. Quanto à “casa” que fica
abaixo da barra, ele a designou de “lugar da produção”
e, ainda, como “mais-gozar”:

Estas quatro “casas”, que guardarão relações rígidas
entre si, serão ocupadas por letras que já faziam
parte da álgebra lacaniana - S1, S2, $, e (a). Nesse
dispositivo discursivo, estas letras irão se movimentar
num tipo de permutação cíclica, de um quarto de
volta, formalizando quatro diferentes estruturas
discursivas, que se definem e serão nomeadas em
função da letra que estiver ocupando o “lugar de
agente”:
- quando é (S1), é o Discurso do Mestre;
- com (S2), é o Discurso do Universitário;
- com ($) é o Hiscurso do Histérico, ou do Analisante;
- e com (a) é o Discurso do Analista.
Para qualquer um dos Discursos, cada elemento
adquire uma função diferente, dependendo do
lugar que ocupe. Portanto, para estes quatro discursos
radicais, como Lacan os identificou, eles procuram

abordar, através de diferentes conexões, o Real
da estrutura, que funda e se transmite sob estas
diversas profissões impossíveis, estabelecidas por Freud,
como governar, educar e analisar. Lacan, de uma
maneira respectiva, equivaleu estas três “profissões
impossíveis”, ao Discurso do Mestre, ao Discurso do
Universitário e ao Discurso do Analista. Em seguida,
quando passou a interrogar a presença desse “poder
dos impossíveis” sobre o Real do gozo, ele acrescentou
por sua conta, o “se fazer desejar”, para o Discurso do
Histérico.
Essa noção do Discurso, portanto, trata de um sistema
que guarda uma relação rigorosa de lugares e letras,
que não convoca o Sujeito, em associação automática,
a falar o correto, o belo, ou o bonito, nem mesmo
de buscar um ideal, mas que guarda uma estreita
relação com o dever... com fazer o dever, através de
um Bem-Dizer que o satisfaça. Além disso, nesse
sistema discursivo, deve-se considerar, ainda, a
presença de dois impedimentos que compõem
seu funcionamento: a Impotência e a Impossibilidade.
Embora eles tragam divergências quando
comentados, aqui, vou tomar partido para considerar
que a “Impotência” determina essa condição em que o
Discurso, desde que se constitui como uma barreira ao
gozo, mesmo que seja possível escrever a “conexão”
entre o lugar do agente e o lugar do outro, haverá sempre
um limite para encontrar respostas sobre o que é
o Sujeito, ou quem ele é. Quanto à “Impossibilidade”,
trata-se dessa disjunção entre o lugar da produção
e o lugar da Verdade, desde quando nenhum vetor
vem alimentá-lo. Essa impossibilidade fundamenta
a consistência do Real e a causa dos Discursos, desde
quando nenhum Discurso pode apreender o Real que
o causa, ou mesmo, não existe Saber que possa dar
conta do Real9.
Essa noção de Discurso, portanto, não só promovia
uma clivagem da Psicanálise com a linguística,
como criava um dispositivo que indicava ao
analista e ao analisante, a partir desse elemento
gerador que ocupa o lugar do agente, seus lugares,
suas funções e o que podiam dizer e fazer, com
efeitos, na cena social. Em seguida, Lacan inferiu
que a Psicanálise passava a se constituir numa
“uma prática de leitura”, ou melhor, tornava-se
“um Discurso sem palavras”. Assim, para que uma
análise possa acontecer, o analista vai ocupar o
lugar de agente, sob o estatuto de “semblante do
objeto (a)”, enquanto o analisante, sob a função de
Sujeito ($), ocupará o “outro lugar”, esse lugar de
trabalho e gozo, para onde todo Discurso se dirige.
Nessa posição, ele trabalha e passa a interrogar
seu próprio desejo (a $), tendo o analista como
causa de seu desejo.

Dessa maneira, enquanto o Sujeito, sustentado pelo
analisante, sofrerá os efeitos de gozo determinados
por sua fala e pelo próprio campo da linguagem, o
Saber (S2), que ocupa o “lugar da Verdade”, no Discurso
do Analista, ao escrever essa díade, em que (a) fica
sobre (S2), determina-se essa condição, que revela a
suposição de um “Saber no analista” (a / S2). Embora
essa condição constitua-se num operador da análise,
o que é essencial, é que o próprio analista, para levar
a análise adiante, ele deve abrir mão do poder que
esse saber lhe concede10, mesmo já sabendo que essa
suposição de Saber é o que possibilita a Transferência.
Nessa posição, o Saber que se realiza com uma
consistência do Real, ele não é sustentado pela fala e
o sentido, mas a partir desse conjunto de letras, que
se inscreve como (S2), no lugar da Verdade. Por isso
mesmo, nestes diferentes artefatos em que as letras
ganham prioridade, não é mais o que se escuta que
produz sentido, mas o que o Sujeito, sustentado pelo
analisante, lê e que transforma a Psicanálise “numa
prática de leitura”, como referi acima. Uma leitura que
se faz, de uma outra maneira, pelo próprio analisante,
em cada “ato” que se realiza, como uma variedade
do Saber, que tende sempre a começar e que nunca
finaliza11. Aqui, no entanto, para que o Sujeito
possa “tomar a palavra”, como analisante, o Discurso
do analista deve sofrer um pequeno giro em sua
topologia, e o Sujeito passa a ocupar, com sua divisão
estrutural e com seu sintoma, o lugar do desejo
(acima e à esquerda), para estabelecer um “laço social”
entre o lugar do UM e o lugar do “outro significante”.
Assim, desse lugar de dominância, o Sujeito,
sustentado pelo analisante, vai intimar o “outro”,
ocupado pelo significante UM, a trabalhar ($  S1).
Essa intervenção do Sujeito sobre o significante
Mestre (S1), funda um poder através da palavra, já
que a fala é uma forma de agir e de atuar sobre o “outro
lugar”, operando com essa condição em que, nesse
dispositivo de Discurso, a verdade e a mentira, na fala,
têm um mesmo valor.
Tendo elaborado essa noção do Discurso, e os efeitos
que isso promoveu à prática analítica, outra condição
essencial, que Lacan trouxe à Psicanálise, ocorreu
no início dos anos setenta, quando ele encontrou
algo que já vinha procurando e que lhe permitiu
tratar das consistências do Simbólico, do Imaginário
e do Real, numa mesma relação de espaço e tempo.
Nessa época, ele encontrou o “nó borromeo”, um
objeto que impulsionou a Psicanálise a ser elaborada
e desenvolvida através de uma outra lógica. Hoje,
Lacan, J., Radiophonie, em Scilicet, n°2/3, Seuil, Paris, p. 97, 1970.
Lacan, J., Le savoir du psychanalyste, aula de 03/02/1972. Documento interno da Association Freudienne.
11
Lacan, J., Sem. XXIV, L’insu que sait de l’une-bévue ..., aula de
08/03/1977. Versão não oficial.
9

10

De início, no centro dessa escritura borromeana,
Lacan colocou o objeto pequeno (a) que, por definição,
embora seja sem substância, ele passava a se constituir
como a própria essência do Sujeito, como seu “único
Dasein”. Todavia, a partir de certo momento de seu
ensino, Lacan estabeleceu uma equivalência do Sujeito,
ao próprio objeto (a), esse “caroço do real” e, assim, o
próprio Sujeito, sob a função de um “artesão”, passaria
a ocupar esse “ponto-buraco”, no “coração” da cadeia
borromeana, passando a ser definido como uma
“uma resposta do Real”.

Lacan, J., Sem. XXI, Les non-dupes errent,, aula de 19/02/74.
Lacan, J., Sem. XXIV, L’Insu que sait de l’une-bévue s’aille à mourre,
aula de 15/02/1977. Publicação interna da Association Lacanienne
Internationale.
12
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Essa semente do Real, o objeto (a), que serve ao
analisante, também serve ao analista, que se utiliza
dele para ocupar a posição de “semblante de objeto”
, e para que possa, nessa posição, procurar através
da arte que lhe cabe, promover a condição de que
o analisante continue falando, no curso da análise,
ordenando-se num duplo caminho, num tipo de
bifurcação, num “bivium”, como Lacan chegou a
afirmar, no seminário sobre “O Ato Analítico”14.
De um lado, como um discurso pragmático, que se
organiza e tende a se satisfazer através do que é dito
pelo analisante. Quanto à outra via, trata-se do que é
recolhido, na análise, como produção do Discurso, que
corresponde a muitas vozes que se orientam através
da polifonia, como um Dizer, que não é de ninguém,
mas que passa a se constituir num enigma, que o Sujeito
deverá decifrar a partir de efeitos do Simbólico, do
Imaginário e, sobretudo, do Real.
Na análise, portanto, é preciso que o Sujeito aprenda
essa condição de “saber-ler-de-outro-modo” (“savoirlire-autrement”), aquilo que é falado através dele. E,
mais ainda, que possa reescrever a cada momento,
em “ato”, sua própria estrutura, quando descobre que
está implicado em seus sintomas e com as diferentes
manifestações que produzem sofrimento, e com
o que vem adormecê-lo através dos encantos da
repetição e do gozo, assim como, pelas medicações,
as drogas, o efeito das religiões, entre muitas outras
condições. Mais do que isso, que possa atuar nos
Discursos, para que se produza esse mais-gozar, que é
o objeto pequeno (a), que vai dar suporte à sua atividade
mental, convocando-o a “fazer algo” diferente. Lacan
insiste nisso, de que “é preciso fazer” e, ainda, que é
preciso se-fazer-Ser, numa análise, por seus amores,
por seus adornos, por suas obras, a se fazer um estado
civil, a escolher sua posição sexuada e, sobretudo, sefazer-um-Nome. Lacan joga, ainda, com a polifonia
de diversos significantes, em torno dessa questão,
tais como “escabeau” (escabelo), “l’hessecabeau”
(incluindo o (h) do “homem belo” e (esse) de l’être),
“hissecroibeau” (“para se elevar belo”) e “il se croit beau”
(“ele se crê belo”)15, considerando essa condição, em
que através desses adereços que vão recobri-lo, o
Sujeito possa escrever e consolidar uma posição, em
que ele possa se ver belo e, dessa maneira, se fazer
alguém. Para isso, a voz torna-se uma das mostrações
do objeto (a), permitindo diferentes ruídos e efeitos
sonoros, caindo como letras que se prestam também
a equívocos, anagramas e aliterações, possibilitando
que, na análise, as palavras possam ser dobradas,
fletidas, curvadas, decompostas e deformadas,
Lacan, J., Sem. XV, O Ato Psicanalítico, Jorge Zahar Editor, aula
de 20/05/68.
15
Lacan, J. Joyce avec Lacan. Paris: Navarin Editeur, 1987. p. 31.
14
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A partir de certo momento de seu ensino, Lacan
concebeu essa estrutura borromeana, como um “nó
mental”, construído num hiperespaço e que precisaria
ser mostrado numa outra geometria, para que se
presentificasse em nosso espaço comum. Para isso,
o “nó borromeo” teria que perder sua substância e
ser projetado, numa superfície adequada, de nosso
espaço comum, mostrando-se representado por três
anéis, em que um deles é colocado sobre um outro,
tocando-o em dois pontos, e o terceiro vai enlaçálos, passando por cima do que está por cima e por
baixo do que está por baixo, sem que nenhum deles
penetre no buraco dos outros dois. Assim, depois de
projetada em nosso espaço comum, essa estrutura
borromeana passa por um tipo de convenção, que
irá delimitar os arcos e os cruzamentos que a constitui
e, dessa maneira, não se sabe mais, qual é o primeiro,
ou o terceiro anel, passando a demonstrar uma
isotopia e, assim, tornam-se intercambiáveis. Dessa
maneira, para que o “nó borromeo” pudesse ser usado
na Psicanálise, seria necessário que cada um destes
anéis fosse diferenciado, algo que poderia ser feito
de diversas maneiras, mas Lacan o fez de um forma
especial, em que através de uma “ato de nomeação”,
os designou de Simbólico, Imaginário e Real. A partir
das propriedades que essa estrutura borromeana
foi adquirindo, na Psicanálise, ela saiu da categoria
de um modelo, de uma ilustração, de um desenho, para
converter-se numa escritura, que passaria a ser um
suporte do Real, na análise. Além disso, ela deixa de
ser concebida como um “nó”, para ser definida como
uma cadeia, uma “cadeia borromeana”.

O Sujeito, portanto, ao ocupar esse lugar no centro
da cadeia borromeana, reafirmava essa condição de
que ele não corresponde a uma pessoa, a um Ser
vivo, com sua anatomia, fisiologia e bioquímica,
mas a um Ser-de-linguagem-e-de-sexo, que se mantém
excluído da noção de qualquer subjetividade,
que se queira lhe atribuir. Assim, ele passava a ser
concebido como aquele que não pensa e, mesmo,
que não fala, mas que é utilizado por essa estrutura
da Psicanálise, nomeada por Lacan, de Lalíngua,
para mostrar o que pode ser pensado e falado,
através dele, na prática da análise. Uma condição
que o leva a repetir de diferentes maneiras,
significante e letras, para produzir seus próprios
artesanatos e, mesmo, inventando “truques” para
preencher o buraco, onde não se pode escrever
a “proporção sexual”, isso que o traumatiza12.
Sobretudo, o Sujeito torna-se responsável para
inventar o Saber inconsciente que o determina.
Portanto, na Psicanálise, o Saber inconsciente não
se origina de qualquer conhecimento científico,
epistemológico e, nem mesmo, corresponde a
um saber pré-existente que guarde qualquer relação
com as origens, com a ontologia, ou como algo
que ocupe as profundezas da mente, ou da alma e
que possa emergir na consciência. Se, no início de
seu ensino, Lacan estabeleceu o Saber inconsciente
relacionado à dimensão simbólica, mais tarde, veio
afirmar que o Saber pode cair num outro lugar, no Real:
“há Saber no Real [...] o Real que diz a verdade, mas
não fala”. Trata-se de um Saber, portanto, que escapa
à simbolização e que sabe tudo sobre o Sujeito, num
“assentimento obscuro”, que pode ser vinculado, até
mesmo sob a forma de um insulto. Lacan o nomeou
de “Saber absoluto”13, que intima o Sujeito a suspender
qualquer atitude de recusa que venha contradizer,
ou mesmo negar esta condição, que o afeta sob a
forma de um trauma, isto é, com gozo. Esse Saber
absoluto que guarda uma relação com o Real, não só
impõe ao Sujeito um silêncio, uma surdez e, mesmo
uma cegueira, como lhe determina uma culpa por se
manter neste “desconhecimento radical”, neste seu
encontro com o Real. Portanto, não precisa mais da
existência do supereu para causar esta condição que
o afeta em sua estrutura e que o convoca a gozar.
Essa condição, na análise, é o que intima o Sujeito a
inventar este SABER singular, solidário à Lalíngua,
que é o Saber inconsciente, que guarda efeitos do Real,
inscrevendo-se a cada momento, obedecendo à essa
trilogia do Tempo, em que o Momento de Concluir
intervém no Tempo para Compreender e determina o
Instante de Ver.
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não vou desenvolver essa estrutura borromeana com
detalhes, mas mostrar alguns efeitos que ela produziu
na prática da análise. O que é “nó borromeo”, na prática
analítica?

| 22 | série de psicanálise
REVISTA TOPOS, V. 17, ANO 2020 – ISSN 2675 - 7745

podendo produzir diferentes sentidos, que
permitam ao Sujeito reescrever, a cada momento, sua
história. Portanto, como um artesão, à medida que
vai dizendo ou fazendo, o que vem dar no mesmo,
desde que “se eu posso dizer… isso pode se fazer”16 , como
afirmava Lacan, o Sujeito inventa o Saber inconsciente,
como uma tentativa de impedir o horror do “gozo do
Outro”, um Outro que nem mesmo existe, mas que se
presentifica, sempre que se fala dele.
Para ir finalizando, vou colocar uma última questão
sobre a Transferência, quando no seminário “Os nãotolos vagueiam”, Lacan afirmou ter sido capturado
por esse fundamento da Psicanálise, quando fez uma
relação de “Aimée”, a paciente paranoica, de sua tese,
em relação ao Saber. Ele considerou, assim, que “ela
sabia ... E ela inventava ... O saber isso se inventa”17. Com
efeito, o que o paranoico acredita que sabe, é um saber
que está num “Outro”, ainda que esse grande Outro
nem mesmo exista. Aqui, no entanto, o essencial a se
levar em conta é que o Sujeito aparece, no paranoico,
identificado a esse Outro e, dessa maneira, na análise,
não se trata de uma simples Transferência, mas de que
ela revela a “verdade do amor”, a verdade de um amor
ao saber, que se endereça a esse Sujeito suposto ao Saber.
Tendo colocado estas questões que contemplam a
prática analítica, uma pergunta que insiste é - o que
muda, na análise, neste momento de atendimentos
“on-line”? Vou considerar que, o que é do Real
mantém-se atualizado, no que afeta o Sujeito, pois
todo gozo é, em última instancia, gozo do Corpo, e
isso não se altera com esse novo tipo de atendimento.
Cada Sujeito experimenta o Corpo que o sustenta,
onde estiver e como estiver. A prudência e tolerância
do analista vão ficar por conta do que se modifica
no Imaginário e no Simbólico. Assim, pode-se inferir
uma exacerbação do Imaginário, que implica de muitas
maneiras, a Transferência e seu efeito, na análise, à
medida que sofre alterações de imagens, que se
presentificam sem limites, entre os lugares do analista
e do analisante, podendo desconstruir a função de
“semblante de objeto”. Quanto ao Simbólico, também
se altera, sob essa condição do “objeto” analista, como
causa do desejo, que oscila com a presença imaginária
do novo laço social, que pode exacerbar o efeito de
um gozo fálico, com a aproximação desse outro
lugar do analista. São questões a serem trabalhadas e
desenvolvidas em outros momentos.
Obrigado.

Lacan, J., Sem. XXI, Os não-tolos vagueiam, aula de
18/12/74. Edição não comercial do Espaço Moebius.
17
Lacan, J., Sem. XXI, “Os não-tolos vagueiam”, aula de 19/02/74, p.
139. Edição não comercial do Espaço Moebius.
16
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Nós

iremos, então, falar da transmissão da
psicanálise, do papel da transferência nessa
transmissão, e daquele dos novos meios de
comunicação, ou seja, a internet e o digital. A
transmissão é um assunto muito mais curioso do que
era antes, pois parece muito mais advindo do supereu
do que do desejo. Por que transmitir, afinal de
contas? Transmitir quer dizer, em geral, à geração
seguinte, o saber do qual somos depositários, ou seja,
ao mesmo tempo nós o sabemos, a parte da moral, o
real que está aí ligado e que é organizador desse saber.
É bastante evidente que o supereu referido por Freud,
para transmitir a psicanálise, não é o mesmo daquele
de Lacan, já que para Freud, nós diríamos que se
tratava do desejo grandioso de curar a humanidade
da sua neurose, apenas isso. Não podemos dizer que
ele foi inteiramente exitoso. Enquanto para Lacan,
não se trata de curar, mas de permitir àquele que
foi até o final da sua cura saber o que lhe faz mal, o
tipo de alienação específica que é a sua, e, a partir daí,
então, decidir, decidir o que ele quer. O que faz com
que, aquilo que se transmite a cada um em sua análise
Tradução: Luiz Alberto Tavares. Tradução livre da apresentação oral
realizada na XXIX Jornada do Espaço Moebius, em 20/11/2020.
2
Psicanalista e escritor, membro da A.L.I. Association Lacanienne
Internationale.
1

pareça muito mais pessoal do que geral, do que
coletivo. É então por isso que é tão necessária a teoria,
e não somente a prática, para termos uma dimensão
de que o essencial daquilo que é transmitido é de uma
ordem ética. Há uma ética da psicanálise, aquela que
deveria permitir aos analistas de se reconhecerem
entre eles, mesmo se ao encontrar uma aplicação
singular para cada um, ela corra o risco de esquecer
esse real, que é idêntico para todos, e que é essa
dimensão que faz obstáculo.
Se dermos uma olhada na história do movimento
psicanalítico, seremos obrigados a verificar o fracasso
da transmissão, já que somos todos, evidentemente,
habituados ao fato de que essa transmissão do que
tem que ser transmitido deva ser garantida por
uma instância Uma no Outro, uma instância Uma.
E sabemos que para nossa cultura ela é paterna.
É, evidentemente, essa instância Uma que é causa
da transferência, na medida em que o objetivo da
cura é resolver a transferência, dissolvê-la, como foi
traduzido em francês. O lösung em alemão. Freud
diz lösung - Auflösung - dissolução da transferência
- e igualmente a liberação da neurose. Na medida
em que o fim da cura gira em torno da suspensão
dessa instância, que é justamente o agente comum
da transmissão, nós concebemos que aquela da
psicanálise possa levantar problemas, conferindo
esse estranho aspecto às pessoas ligadas à psicanálise
de reivindicar, ao mesmo tempo, uma prática
comum, um nome comum e, ainda assim, esta ser tão
diversificada, sem justificá-lo, sem saber por quê.

sermos marionetes desempenhando um papel que
nos teria sido delegado, e que não seria o nosso.
Chegamos, evidentemente, ao fato de que esse
sistema que passamos a habitar, ou seja, a linguagem,
nós lhe devemos, certamente, àquela da economia de
exploração capitalista que caracteriza nossa espécie.

Então, se para a psicanálise trata-se de se liberar, de
se livrar da instância que assegura a transmissão, será
que essa mesma transmissão se torna possível? E
então retomo a questão abordada por Lacan no seu
seminário sobre A ética da psicanálise: o que há para
ser transmitido? Se é que há. Que laço existe entre
dever e transmissão? Existia, evidentemente, esse
dever em Lacan. Era com isso que ele incomodava
seus alunos. Dever de transmissão que, para ele,
estava ligado a isso que, sem ter procurado, sem ter
a ambição nem a pretensão, a psicanálise levava à
descoberta do sistema fundamental de alienação de
nossa espécie, do sistema que, ao mesmo tempo, no
reino animal, faz de nós animais desnaturalizados e
nos torna a vida também insatisfatória, complicada,
absurda. Onde cada um de nós tem a sensação de

Devemos crer que nós estamos, hoje, em uma
situação de crise particular em relação a isso, para que
essa associação, essa colaboração, esse acoplamento
funcione tão mal, e que cada um esteja engajado numa
reivindicação em relação ao outro por conta desse
déficit de gozo que leva à perda do objeto pequeno (a).

É preciso dizer que essa ideia, que poderíamos
qualificar como megalômana, e que Lacan não
foi procurar, mas que veio ao seu encontro, é que
a revelação desse sistema que nos restringe, este
da palavra e da linguagem, seria suscetível, talvez,
de mudar nossa relação com o mundo e com as
coisas, com nosso próximo e nossa próxima. Isto
nos conduz à questão seguinte: existe uma ética da
palavra?
É aquilo que os filósofos antigamente chamavam
de uma moral natural, aquela que não precisa ser
ensinada para poder habitar cada um de nós. Existe
uma, seguramente, existe uma ética da palavra,
pois desde que eu me dirijo a alguém, como estou
me dirigindo a vocês, por exemplo, eu me situo
em um lugar, esse que Lacan chamará de lugar do
agente, e eu coloco vocês igualmente em um lugar
muito preciso, aquele do objeto. S1 para mim que
lhes falo nessa ocasião. S2, acidentalmente, para
vocês. E entre nós dois o que está perdido, o que
Lacan descobriu que é essencial, que ele chama de
objeto pequeno (a), e que é a causa do gozo que nós
esperamos um do outro.

Essa queda do objeto pequeno (a) me permite entrar
diretamente em um último tema que me pediram para
tratar aqui, agora, que é aquele do efeito produzido
pelo uso dos novos meios de comunicação - a internet,
por exemplo, ou as redes sociais - sobre a relação
entre locutores, e certamente sobre o fato de que, do
mesmo modo que se desenvolve o teletrabalho, vai se
desenvolver uma telepsicanálise
.

O que se passa na comunicação desde que o corpo
se encontre separado? O que se encontra separado
nessa circunstância, justamente com o corpo, é o
objeto pequeno (a), o outro, o grande Outro. E, do
mesmo modo, se o grande Outro é desprendido, o
pequeno outro o é também, fazendo do interlocutor
apenas um cúmplice, e não mais um parceiro. É por
isso que esse recorte do corpo, operado pela internet,
faz com que o que diz os locutores não seja bordejado
por qualquer limite, por qualquer real, por qualquer
relação à verdade, e que pode ser absolutamente
qualquer coisa. Como se aquilo que seria o motor da
palavra, nesse momento, nessas condições, fosse uma
máquina, uma máquina que nesse momento pudesse
perfeitamente falar em seu lugar, que eu confiasse nos
engenheiros que trabalham com o digital, que, pela
análise do que se troca nessa ocasião, se pudesse fazer
o registro de todas as formulações possíveis que uma
máquina possa ter nessas condições, e que pudesse
ser oferecida ao locutor; para isso basta que ele aperte
um botão para que a máquina funcione.
Uma última palavra antes de parar, pois eu me dou
conta que o tempo passou. Vocês me dirão que
na cura, justamente, a via de abstenção consiste
precisamente em colocar o corpo fora do campo,
não intervir no diálogo. Pois bem, Lacan tinha nesse
aspecto uma técnica particular que tentei reconhecer
igualmente no modo como ele havia tratado meus
companheiros. Seu corpo estava constantemente
presente. Pelo seu modo de se colocar atrás do divã,
a cabeça bem próxima à do paciente que o escutava:
ahh, ahh... soprar, arquejar... ahh, ahh. Ou então, ao
saírem, a sua maneira de segurar a mão junto à sua, ou
mesmo se aproximar do corpo do outro. E se você
perguntasse às senhoras que se encontravam em
tratamento com ele, elas não hesitariam em contar
isso melhor do que eu. Mas porque ele agia assim?
Porque com ele, devemos dizer, nada acontecia por
acaso. Ele agia assim para tentar vencer esse efeito, que
é: se você ficar condenado a permanecer silencioso e
imóvel atrás do divã, você acaba por confirmar a seu
paciente que aquele que está no outro e a quem ele

Havia, então, em Lacan, essa técnica que consistia
em lembrar que na cura é preciso que o outro esteja
vivo, para especificar o modo que tinha o paciente,
que vinha buscar uma análise, de tratar o outro como
morto, tornando-o inofensivo, o que era da ordem de
um abuso. E, mesmo que se tratasse do pai morto ele
permaneceria eternamente vivo, pelo menos, já que
pela transferência ele continuaria amado, amado de
tal modo que essa ligação pudesse um dia chegar a
um término.
Aí estão algumas observações que eu pude fazer
sobre as questões que me solicitaram tratar com
vocês, e eu espero que elas lhe interessem, do mesmo
modo que me interessaram em preparar para vocês.
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se endereça está definitivamente morto. E se ele está
morto você pode fazer na cura o que faz na vida. Isto
é, enganá-lo e fazer o que quiser, já que ele está morto,
inclusive organizar a sua neurose.
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Se hoje abordamos essa questão, é para sublinhar o
seguinte: o que na comunicação suprime - Internet,
Facebook, Redes sociais etc. - o que se encontra
suprimido na comunicação por estes meios mágicos,
excepcionais, extraordinários de comunicação
como a internet, o que se encontra suprimido é o
corpo. Eis que: somos capazes de nos sustentarmos
e estabelecermos uma relação entrando na cena sem
o corpo. É engraçado que Descartes vislumbrava
as coisas a propósito desses porta-casacos (porte
manteaux) que se deslocavam na rua, e a questão era
saber justamente se estes estavam vivos ou não.
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SOBRE A POSIÇÃO DA
TRANSFERÊNCIA NOS AUTISMOS
Recorrendo

ao método de observação de
comportamentos de crianças, Kanner (1997/1943)
descreveu as crianças autistas como rigidamente
regidas pelo “desejo muito forte de solidão e ausência de
mudança” (p.168). Essa busca de imutabilidade estaria
regida por sua reiteração orientada para a realidade
estática visada pelo autista. Como ele mesmo
afirma, posteriormente, toda experiência do autista
é de reiteração, “seguindo detalhadamente todos os seus
elementos constitutivos numa total identidade fotográfica
e fonográfica. Nenhuma parte dessa identidade pode ser
alterada em termos de forma, de sequência ou de espaço”
(Kanner, 1951, apud Maleval, 2014). Desde então,
as teorias psicanalíticas selaram essa reiteração
enclausurando-a sob o rótulo de estereotipia.
A despeito de investigações psicanalíticas mais
recentes, e de os escritos dos próprios autistas
terem evidenciado o intenso trabalho psíquico
em que estão imersos, que os conduz, inclusive, a
certas formas de laço social, muito se discute sobre
a necessidade de distinção entre sinais autísticos
observáveis em certo momento da vida psíquica e
o que seria uma estrutura subjetiva específica dos
autistas. Testemunhamos os efeitos da epidemia
produzida pela psiquiatria, a partir da definição de um
espectro autista, para situar uma deficiência situada
em diferentes níveis, compondo quadros autísticos a
partir de alguns sinais reconhecíveis pela observação
dos comportamentos ditos estereotipados. Da
parte dos psicanalistas, como salientou Hochmann
(1995), durante certo tempo as teorias geradas sobre
o autismo mantiveram seus autores impactados pelo
ataque antipsíquico da negação radical dos autistas,
de modo que assumiram a mesma rigidez atribuída
ao autista. Para o autor essa reação testemunharia
uma posição contratransferencial dos teóricos que,
assim responderiam como o pressuposto da ausência
de vida psíquica no autista. (HOCHMANN, 1995,
p.37, apud CAVALCANTI & ROCHA, 2001,
p.35). Entretanto, como salientam Cavalcanti &
Psicanalista e escritora, membro da Association Lacanienne Internationale (ALI).
2
Cf. Vorcaro (1997, pp.131-134).
1
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Rocha (2001), a proteção da intrusão que leva o
autista a negar radicalmente a atividade psíquica
própria ou a do outro é a maior evidência da presença
da subjetividade no autismo (p.34).
Desse ângulo, e com os aportes trazidos por
Lacan (1988/1964), podemos considerar a
contratransferência acima citada como resistência
do analista à consideração do inconsciente. Por isso
proponho retomar a distinção entre sinais autísticos
observáveis e o que poderia ser uma estrutura
subjetiva específica dos autistas reconhecida por
meio da posição do sujeito na transferência.
Para situar o sujeito autista na transferência é preciso,
em primeiro lugar, reconhecer que, a despeito de se
posicionar fora de um discurso estabelecido e, por isso,
fora da função da fala, o autista está na linguagem,
pois estrutura um modo de defesa diante dos efeitos
da intrusão da linguagem em seu corpo. Todavia, a
especificidade de seu modo de defesa é a radical: de
modo distinto de outras estruturas subjetivas, o autista
não se serve da linguagem que já o imantou a despeito
de seu assentimento, para defender-se dela, através
do próprio funcionamento significante. Por isso, ele
se manifesta respondendo não só de modo verboso,
mas não falante, por contraposição à linguagem e a
quem a agencie, tentando mantê-lo à distância. Daí
a hipótese de que, exercendo essa oposição radical,
ele evita sair de sua pré-ocupação com a manutenção
da homeostase num trabalho incessante para conter,
por um lado, o que a linguagem tem de Outro, mas
passível de ser transposta pelo que Lacan (197475) nomeou Gozo fálico (Gф) e, por outro lado, a
invasão do gozo desmedido do corpo, localizado
como Gozo Outro (GA)2 . Assim, o autista exerce,
em ato, uma modalidade ativa de negação do que lhe
faz alteridade, no esforço de substituir a condição
de ser um objeto do Outro pelo funcionamento de
controle em que a busca da homeostase responde
a um querer inapreensível que ele toma no registro
do real. Reconhecemos, portanto, que os autistas,
como qualquer sujeito, detêm algum saber relativo a
este querer do corpo Outro e do Outro corpo, e disso eles
se defendem. Afinal, ao imobilizar o movimento da

demanda do outro, elidindo-o, o autista sabe que o
Outro avança em sua direção. Assim, nem o autista,
nem o neurótico, o psicótico ou o perverso escapam
à condição de todo sujeito: estrutura-se na operação
de defesa por ter sido afetado pela linguagem.
Teríamos, talvez, que localizar a modalidade de
negação específica por meio da qual ele se defende
pela tentativa de elisão da própria linguagem.
Vale, entretanto, destacar que antes do
estabelecimento de um laço social ou de um
tratamento, constata-se uma ocupação prévia (préocupação) do autista com um exercício em que
experimenta o alcance da motilidade de objetos.
Esse deslocamento pode ser efeito da impulsão que
ele mesmo provoca naqueles, sendo que o motocontínuo é particularmente apreciado. Satisfazendo-
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se com o movimento errático dos objetos depois de
terem sido propulsionados até que parem, o autista
obtém seja um controle dos mesmos, seja um fascínio
pelos objetos que lhe parecem autômatos.
Dessa perspectiva, a dita imutabilidade (Kanner,
2001/1943) em que o autista congela a demanda do
outro seria então um modo de apontar sua estratégia
para se libertar do entrave dessa defesa, que faz
semblante de congelamento, para alçar diretamente a
satisfação, mantendo-se voltado aos movimentos do
que destaca do mundo. Assim o autista afirma estar
orientado pela atividade psíquica de reprodução
da satisfação fora da perturbadora equivocidade
proposta pelo outro, e na micro-região em que
pode dominar seu corpo, estendendo-o. É o que nos
conduz a reexaminar a ação específica concebida
por Freud (1985/1895) como “meio de reprodução da
satisfação”. Retornemos brevemente a ela.
Caso o projeto freudiano de 1895 seja lícito para nos
dar algumas pistas, podemos partir da noção de que,
primeiramente, devido à insuficiência do organismo
incitado pelo desprazer, uma ajuda alheia o reconhece
antes de poder ser distinguida como tal. Apresenta as
provisões necessárias para suprir o estado de urgência
das necessidades vitais, realizando uma primeira
ação específica. É o que dá lugar à atividade endógena
que cancela a incitação de desprazer, originando as
facilitações simultâneas entre imagens recordativas.
Uma vez consumada essa experiência de satisfação, o
reaparecimento do estado de desejo ocupa novamente
as imagens recordativas da satisfação, resultando
numa alucinação que não é capaz de contemplar
nenhuma satisfação. Entretanto, caso a ação reflexa
canceladora do desprazer seja desencadeada a partir
dessa alucinação da imagem recordativa, não haverá
satisfação efetiva, mas a desilusão em que ocorre o
retorno ao estado de tensão.
A constatação de que a alucinação não implica em
satisfação efetiva é fracasso que impelirá a busca
de um critério capaz de distinguir uma percepção
atual do objeto (que satisfaz) de uma imagem
recordativa (que representa a satisfação antes
obtida), induzindo o estabelecimento da atenção
capaz de diferenciá-las, para ordenar a percepção
do mundo. Por isso, “O mundo da percepção depende
dessa alucinação fundamental sem a qual não haveria
nenhuma atenção disponível” (Lacan,1991/1959-60,
p.69). Porém, a função da atenção não propiciará
o reencontro do mesmo objeto da satisfação, pois,
ao contrário, discernirá apenas alguns de seus
atributos. Sem jamais reconhecê-lo plenamente, ele
subsiste indiscriminado e, mesmo assim, almejado.
Portanto, no ponto inicial da organização do

mundo no psiquismo, Freud (1985/1895) sustentou
que, da experiência de satisfação, sempre resta a
Coisa, das Ding, esse primeiro exterior, ao mesmo
tempo estranho e idêntico, que orienta o sistema
de referência do sujeito visando a reencontrá-la,
pelas ações específicas subsequentes que visariam a
reprodução do estado inicial de satisfação.
Nessa relação patética de insistência vã, o sujeito
constitui-se num mundo de relação, anterior a todo
recalque. “É em relação a esse das Ding original que
é feita a primeira orientação, a primeira escolha,
o primeiro assento da orientação subjetiva ... Essa
primeira moagem regulará doravante a função do
princípio de prazer” (Lacan, idem, p.91-2).
Lacan (1991/1959-60) supõe, nessa abordagem
do texto freudiano, que a busca da Coisa seria
inicialmente governada pelo princípio da
homeostase, regulador que impõe rodeios que dela
conservam certa distância, mantendo-a fora de
alcance porque os trajetos que modelam e fixam o
retorno a Coisa impõem uma tensão que se detenha
em um ponto, ou seja, que não ultrapasse certo limiar
de excitação além da qual haveria desde o desprazer
até a morte. A tensão que extrapola tal limiar pode
ser apreendida no que, posteriormente (Lacan,
1982/1973-74), será localizado como sendo da
ordem de um Gozo Outro, cuja estranheza incide
desgovernando o corpo.
Em contraposição ao princípio do prazer, Lacan
(2011/1971-72) argumenta que essa lei da
homeostase que regeria inicialmente a economia do
ser demonstraria uma referência de Freud à moral
antiga, que valorizava o ócio e o fazia equivaler ao
funcionamento do animal. Entretanto, a descoberta
da repetição distinguiu, para o mesmo Freud
(2010/1920), o além do princípio do prazer que o
suplanta: “um princípio em que existe um além não
é mais um princípio” (idem, p.26-7). Relembrando
que o prazer consiste em reduzir a tensão, Lacan
(idem) reposiciona o desprazer como princípio. Ao
contrário do prazer, é na tensão do desprazer que o
gozo se situa: “de que gozar senão de que se produza
uma tensão? (idem, p.29). Podemos afirmar, a partir
de Lacan (1992/1969-70), que algo, endereçado
por um dizer, ressoa no corpo infans, mas este só
pode apreendê-lo como algo que foi perdido como
número negativo, para logo ser substituído por seus
resíduos, como a linguagem de lalíngua:” A realidade
é abordada com os aparelhos de gozo ... aparelho
não há outro senão a linguagem. É assim que, no
ser falante, o gozo é aparelhado...isso quer dizer que
o gozo é anterior à realidade” (Lacan, 1982/19734, p.171) Essa coisa incapturada faz gozo, marcado

pelo traço como perda (S1) e sua compensação
é operada pela repetição que a substitui (S2). Em
torno dessa Coisa incapturada, vai girar a trama do
processo simbólico, que franqueia tanto um gozo
fálico (Gф) quanto um gozo do sentido, ao mesmo
tempo em que faz viger a compulsão que se institui
convocada pela entropia desde então ali implicada.
Nesse oco alguns objetos (voz, olhar, seio, fezes)
irão se alojar como tampão, explicitando a condição
da sexualidade que “só entra em jogo sob a forma
de pulsões parciais” (Lacan, 1988/1964, p.167). Os
autistas, como veremos, parecem indicar um modo
particular de compensar essa perda tensionada em
gozo.
Como vimos, Freud (1985/1895) nos ensina que
a aparição decepcionante do material do engodo
vital da alucinação, forja, via atenção, os processos
de pensamento, por meio da busca de um critério
que diferencie a imagem recordativa da atualidade
perceptiva (teste de realidade). Produzidos a partir
da Coisa e conduzidos pelo discurso que a contorna,
os pensamentos regulam o investimento das
representações e a estrutura na qual o inconsciente
se organiza, constituindo representações como
elementos associativos, enoveladas na combinatória
em que se permutam e modulam-se por condensação
e deslocamento.
Evidentemente, caso as primeiras coordenadas da
Coisa sejam preservadas e somente reproduzidas
sem rasuras ou substituições, a criança ficará exposta
à alucinação. A desilusão do seu fracasso poderá
ser insuficiente para ultrapassar a proximidade
extrema da Coisa que promete satisfação, sem a
distância suficiente para defender-se dela, no que ela
também é hostil. Afinal, são os acidentes do discurso
modulados pelo dizer que dosam e demarcam o
quantum de gozo passível de ser posto no jogo do
ressoar, por meio dos efeitos do que desse gozo
ressoa, desta vez, no corpo do Outro. Na ausência de
um gozo fálico articulador da linguagem às pulsões,
que implica na entropia da perda em que a máscara
da repetição o reduz, a mera reprodução sustentará
a supremacia de um gozo desmesurado, gozo Outro,
gozo todo no real.
Mesmo enquadrados pela alienação significante do
discurso, os autistas não a articulam à alucinação
fundamental cuja perda constitui e ordena o mundo
da percepção. Sustentam a lógica da alucinação, pois o
já representado deve ser idêntico à vivência atual. Essa
correspondência binária orienta o que se manifesta
como insistência de um circuito de preservação
do mesmo, sem compor imaginariamente a Coisa
inapreensível ao substituí-la pelos representantes

É ao retornar à condição de homeostase que o autista
reduz a intrusão que o agita e o domina, por meio da
construção de um circuito bastante restrito em que se
faz mestre, em ex-sistência.
Efetivamente, Lacan (1979/1953-54) já nos advertira
de uma posição subjetiva da criança em que o
simbólico não se articula ao imaginário, impedindo
a constituição da realidade. Pode-se dizer então que
esse impedimento para a constituição da realidade
partilhada do laço social não impede o autista de
trabalho psíquico, para existir, orientado pelo trajeto
circular e recíproco, referido a operação biunívoca
que o ampara. Tornando idênticos a ida e a volta,
estabelece a matriz de seu movimento, a serviço da
homeostase e do controle do Gozo Outro que pode
invadi-lo.
Entretanto, vale ressaltar este inevitável encontro
com a contingência do Outro, de que os autistas
se defendem cifrando uma direção imediata,
estabelecendo circuitos-curtos3 do trajeto cuja
dinâmica faz a moldura de seu enquadramento.
Interpõem às contingências que os invadem um
objeto qualquer a que se aferram, estabelecem com
ele um campo gravitacional próprio, um litoral em
que reproduzem a homeostase almejada. Escolhem
um modo de articular seus objetos na defesa que
demonstra a insistência de sua posição subjetiva
singular. Rey-Flaud (2008) explicita que o autista se
posiciona face ao outro não como um objeto, mas
em um mundo cuja imobilidade lhe permite verificar
– na falta de poder controlar – os movimentos do
Outro. Assim, a aparente indiferença e a exclusão
ativa em que o autista se posiciona em relação as
pessoas, se contrapõe à inserção dos investimentos
em que se conecta a um objeto, operando-os
numa sinergia espetacular. Kanner (1997/1943)
3

Agradeço o termo de autoria de Rodrigo Guedes.

ele pode ser a garantia da coisa” (p.97).
Em nome do inconsciente Lacan (2016/1973-74)
afirma que há saber no real: “É preciso que o real funcione.
E não se vê como isso funcionaria sem que houvesse, no real,
saber” (p.211). Entretanto, discernir esse saber no
real implica esvaziar, raspar o visco do sentido para
arrancar um raminho do real e ler somente a letra do
saber que bordeja o Real.

Todavia, parece-me que o princípio das defesas do
autista é a matriz biunívoca, contínua e recíproca
das relações que ele estabelece. Nele, o iterar de sua
estrutura se atualiza em coincidência ao itinerário de
seu trajeto, colando sincronia e diacronia à flor de seu
circuito, curto, mas ininterrupto, que se mantém por
ser continuamente feito, sem ponto de estancamento.

Podemos, então, encontrar o autista, a partir da
pré-ocupação que afirma sua orientação: retornar
ao mesmo lugar. Visando a reencontrar a Coisa, em
relação à qual o princípio de prazer funciona, escolhe
o percurso que o orienta na busca de homeostase, em
que o princípio de suas defesas é o estabelecimento
de uma matriz biunívoca, contínua e recíproca.

Assim, depois de situar o funcionamento subjetivo
particular do autista, posso então interrogar como,
na clínica com autistas, o analista se posiciona na
transferência.

Testemunhamos que, no iterar do autismo, o
retorno ao mesmo lugar aponta o real que escapa da
linguagem. O ciframento do mundo reproduzido
insistentemente no tempo de compreender implica
um trajeto biunívoco em que a circularidade da ida
e da volta são recíprocos. Mais do que recíproco
perfazem um trajeto que é contínuo, sem escansão,
sem a parada operadora do recomeço que poderia
concluir na travessia para outra coisa.

A meu ler, e com os aportes trazidos por Lacan,
podemos considerar a questão sob o prisma de
que o analista está incluído no sintoma do sujeito.
Apenas ao ler a iteração do autista o analista pode
distinguir, ali, um saber, reconhecendo, nessa leitura,
o lugar de engate da transferência. Constatando que
a transferência do analista precede a transferência
do analisante, propomos a entrada do analista no
circuito do autista, de modo que possa compô-lo,
como metade sintoma. A inversão, proposta por
Lacan, do endereçamento da transferência nos
esclarece. Pegando pela outra ponta o “sujeito suposto
saber”, já afirmado como presença real e inconsciente
(Lacan, 1992/1960-61, lição de 13/05/61) ou seja,
invertendo-o, o inconsciente é, no seminário 21, lugar
do “saber suposto sujeito” (2016/ 1973-74, p.190).
Considerar o inconsciente como um saber (idem,
p.211) implica separar o saber sabido, saber trazido
da espuma dos sentidos, saber ensinado e aprendido
pelo artesão, do saber insabido do inconsciente.
O saber inconsciente não tem sentidos, mas tem,
entretanto, uma orientação, uma direção: no que este
saber tem de inapreensível, de Real, seu sentido o é de
“retornar ao mesmo lugar”, conforme Lacan explicitara
desde o Seminário 2 (1987/1954-55, p.302).
Assim, lembra Lacan (1991/1959-1960) no
Seminário 7, sulcar a estruturação do real sempre
foi exigência primeira de das Ding na constituição
do sujeito: “encontrar o que se repete, o que retorna e
nos garante retornar ao mesmo lugar” (p.96) e sustenta
também a hipótese lacaniana tão pertinente de que “a
lei moral se articula com a visada do real na medida em que

Desde que consideremos a transferência do analista
como mote, poderemos tomar a defesa do autista
como saber suposto sujeito, para distinguir o que, no
autista, faz função de real, não de um real-essência4
, mas o real do furo que orienta qualquer causa e
qualquer articulação. A experiência psicanalítica
testemunha verdades indomáveis do autista em que,
talvez, possamos localizar a borda e recolher algo de
seu saber suposto sujeito. É a escrita que franqueia a borda
(Lacan, 2016/1973-1974) do possível (o que cessa de se
escrever) da face do que o real tem de necessário (não
cessa de não se escrever): em seu lugar de borda, a função
da escrita é a de condutora que suporta o real.
Caso possamos tomar o circuito-curto do autista
- o alcance de uma escrita do que lhe é necessário
(a reprodução que não cessa de não se escrever) poderemos localizar uma escansão que promova
o cessar de escrever o que não se escreve, para alçar
outro modo de escrita, escrevendo o possível. É
o que encontramos na coisa a compreender do
tempo lógico, em que uma parada é um cessar que
antecede um recomeço que faz, da depuração do
curto-circuito, travessia ao concluir. O que manifesta
o tempo dois é a escansão: uma parada (um cessar) e
um recomeçar, topos em que o analista pode se situar
na transferência.
4

Agradeço o termo à Ana Costa.
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reconheceu que crianças autistas podem estabelecer
e de manter uma excelente, significativa e inteligente
relação com os objetos que não venham interferir
em seu isolamento. Tustin (1977/1972) os nomeou
objetos autísticos. Maleval (2009) sublinhou que esses
objetos podem intermediar a abertura para o mundo,
asseverando que o princípio das defesas do autistas é
o objeto autístico.
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da representação que constituiriam a realidade. O
engodo implicado no semblante da Coisa parece ser,
para o autista, decepção insuportável e inadmissível,
de modo que cada substituição diferencial o coloca
diante de um gozo indomável, e disso ele se defende
neutralizando a função do discurso e impedindo
seus efeitos. As imagens recordativas das primeiras
representações não assumem a estrutura do
significante, como representantes da representação,
porque não se modulam nem se permutam para
tornarem-se combinatórias. Sem suportar a
substituição operada pelos elementos assimilados
a partir do engodo da alucinação, o sujeito daí não
se distancia em função de nenhuma realidade, de
nenhum discurso, de nenhum semelhante.
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Seria possível aí ao analista, com sua antífona leiga
orientada pela direção, mas limpa de sentidos,
testemunhar ao autista esse trajeto de circuito-curto
de suas linhas de errância (Deligny, (2015[1981-2])?
Caso o autista aí se reconheça, ele poderá, talvez, ser
provocado a uma parada, reconhecendo o retorno
do não sabido que sabe fazer, para que um momento
de concluir se precipite, reduzindo o Gozo Outro
para assumir um gozo fálico.
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mesmo um sésamo. Na França, começou no século
XVIII. Tornando-se uma questão política para o
Estado, o termo saúde cavou uma lacuna entre os
cuidados médicos que se dirigem aos indivíduos,
caso a caso, e aqueles que fazem parte de uma política
geral de saúde. De um lado, há um discurso a ser
realizado por um não-todo singular, e de outro, um
discurso fundado sobre o universal, o todo, e sem
distinção de um todo da multidão (omnis) e um outro
da totalidade (totus).

A

pandemia do covid-19 interessa a nós,
psicanalistas, não apenas como pessoas, mas também
porque nos obriga a refletir sobre as condições de seu
exercício, e os parâmetros teóricos aos quais elas se
referem.
Mesmo se a reflexão dos psicanalistas leva em conta
a dimensão do real do vivente, eles não tratam
diretamente dos efeitos do vírus sobre o organismo:
esse é o trabalho dos médicos. Os psicanalistas, ao
contrário, estão interessados pelos fatos de linguagem
com os quais apresentou o vírus, e que determinam
os meios de tratar aqueles que poderiam ser afetados,
ou seja, os meios de prevenção da doença.
É impressionante constatar que esses dois níveis
são, na maior parte do tempo, confundidos pelos
governantes, a imprensa e mesmo os analistas. Há
razões para tanto, na medida em que sabemos que a
saúde se tornou uma questão política, e que a palavra,
ela mesma, se tornou um significante mestre, ou
Tradução: Maria Auxiliadora Fernandes, psicanalista, membro do Espaço
Moebius Psicanálise e do Instituto Viva Infância.
2
Psicanalista e escritor, membro de L’association de psychanalyse Encore.
3
Jean-Pierre Lebrun escreveu: Os psicanalistas que sempre são rápidos para
dar sentido em tudo, não falharam em pintar este vírus em cabeça de Medusa ou outra "figura do imundo": "O coronavírus pode ser lido como uma
figura do imundo, como o retorno à realidade do limite que nosso mundo
pós-moderno tem se esforçado para fazer desaparecer no Simbólico”.
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Essa confusão de dois registros foi, na França,
claramente instaurada desde o começo da pandemia
pelo discurso fundador do Presidente da república:
“Nós estamos em guerra”, em guerra contra o
vírus, como se o vírus fosse um ser representável e
um combatente a eliminar3. Esse foi um discurso
eminentemente político, pois sabemos, desde
Clausewitz, que a guerra é a continuação da política
por outros meios, e que o discurso da guerra é um
discurso que traz o universal (A. Glucksmann, Le
discours de la guerre (O discurso da guerra). Edições
de l´Herne, 1967, pg. 96).
Os psicanalistas tendo como ofício a fala e a
linguagem, seria esperado que eles tomassem a
sério a retórica que configurasse a luta contra a dita
pandemia. Infelizmente, é preciso constatar que a
confusão engendrada pelo discurso político foi muito
generalizada até as fileiras dos psicanalistas, o que tem
consequências sobre sua prática, notadamente com a
promoção da teleanálise, se inscrevendo na onda do
teletrabalho e da telemedicina geral e psiquiátrica
(Cf o artigo de Elsa Bellager, Le cotidien du médicin
(Cotidiano do médico), 6 de outubro de 2020, no.
9859).
Esse fato confirma os propósitos intrigantes e
provocantes de Freud dizendo a Jung: “Nós lhe
trouxemos a peste”, desembarcando nos USA, e de
Lacan anunciando, também nos USA, “A psicanálise
é uma epidemia”.
Cf. O livro de A Eiguer, Térapies Online, Paris, Editions in Press, 2020,
que é o arauto desta posição.
5
S. Freud, "La Dynamique du transfert", Ecrits Técniques, Paris, Puf, 1967.
Em erschlagen o er manifesta o ato de empurrar mais longe e repetir os
golpes (o schlag). Este verbo se refere ao geschlagen de "Uma criança é
espancada", uma fantasia que tem valor de axioma. O espancado representando o valor de verdade do golpe do significante.
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Meu propósito não é me tornar um juiz, porque a
prática da teleanálise pode trazer um suplemento
transitório e estabelecer um compromisso. Tratase de não fazer equivaler a teleanálise à psicanálise
presencial ou substitui-la e predizer seu futuro .
A teleanálise só pode ser justificada por tomar noções
derivadas da experiência analítica em presença. O
inverso não existe. Nessa passagem da psicanálise
presencial para a teleanálise há uma enorme perda
de seu valor operatório das noções utilizadas, ao
ponto que esse valor pode se inverter e minar os
fundamentos da própria psicanálise.
Por exemplo, ouvimos dizer que a teleanálise serve
para manter o laço transferencial e que ao telefone
há uma escuta possível de significantes de um lapso.
Certamente isso mantem um laço transferencial,
mas de que espécie? E sobretudo, ele é analisável? A
transferência que tem lugar na teleanálise é analisável?
É esta a questão que nos importa.
Eu lembro que, muito cedo, Freud colocou que há
condições para que a transferência seja analisável:
“ninguém pode ser massacrado (erschlagen) in absentia
ou in effigie”, profere ele5. Lacan superou sobre a
condição de presença para a análise, aí indicando
que o analista deve ter mamas: não é suficiente que o
analista suporte a função de Tirésias. É preciso ainda,
como o disse Apollinaire, que ele tenha mamas”6.
Em outras palavras, o manejo da transferência
implica o em-corpo do analista, seja numa referência
ao corpo que é atado nas três dimensões de real,
simbólico e Imaginário com o objeto a, tanto causa
de desejo como mais de gozar, e que se encontra na
junção dessas três dimensões. Há, escreve Lacan,
um corpo do simbólico (“corpo incorpóreo, que
se incorporando lhes dá um corpo”), é o lugar do
Outro do saber inconsciente de onde o ser do sujeito
se define como significante que falta), um corpo do
imaginário (função da imagem espelho ao olhar da
prematuração do nascimento), um corpo do real (a
vida e a morte, a não relação sexual), (“o Outro só
podendo ser o Outro sexo”). Por exemplo: “as pulsões
são, no corpo, o eco do fato de que há um dizer”7.
A manutenção da transferência, o manejo da

Podemos retrucar: com o telefone, há a voz como
a que pode criar o espaço topológico. Talvez, em
certos momentos, mas na duração, o argumento
me parece enganoso. A voz como objeto a não é a
voz sonorizada, que representa uma face imaginária
podendo também servir à hipnose.
A voz como objeto a, quer dizer que a pulsão
contorna, não vai sem o eco que lhe dá o analista
(por exemplo em uma jaculação), um eco tornado
possível por seu silêncio (é ele mesmo o objeto
a que o analista fornece). “A voz ressoa no vazio
do Outro”, o vazio de sua falta de garantia; “Nós
devemos incorporar a voz como alteridade do que
se diz”; “É nesse vazio que ressoa a voz como distinta
das sonoridades, não modulada, mas articulada”8.
Lacan diz também que a voz “é o tempo para dizer
as coisas”9. Ela é então identificável como objeto a,
nos cortes, nas escansões do silêncio, objeto a que
ela contorna. A pulsão sexual enquanto satisfação
não recalcada (na sublimação) não é aquela do
sonoro, mas do trajeto cuja pulsão invocante
contorna seu limite entre corpos e linguagem. Aí
podemos ver uma analogia com “os buracos negros”
em astrofísica.
J. Lacan, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Paris,
Seuil, 1973, p. 243.
7
J. Lacan, L’angoisse, Paris, Seuil, 2004, p.318-319.
6

“Alguns pacientes experimentam, no final da sessão
analítica, no momento que eles se levantam, uma
sensação de vertigem. A explicação - bem fundada em
si - consistindo em dizer que se trata da consequência
de uma brusca troca de posição (anemia cerebral)
não é senão uma racionalização bem alcançada; na
realidade, a sensação de troca de posição fornece
simplesmente aos afetos e aos pensamentos ainda
censurados uma ocasião de se manifestar. Durante
a sessão o paciente está inteiramente abandonado
à associação livre e à sua condição prévia: a
transferência sobre o médico, alimentando uma
espécie de ilusão que essa situação prazerosa vai
se perpetuar. Quando o médico anuncia o fim da
sessão, ele é bruscamente arrancado de sua fantasia
(inconsciente) e algumas vezes toma consciência
do verdadeiro estado de coisas, a saber, que ele não
está em “sua casa”: ele é apenas um paciente dentre
outros diante de um médico remunerado e não o
seu devotado pai. A brusca troca de atitude psíquica,
a desilusão (o doente tem a impressão de “cair das
nuvens”), pode acionar a mesma sensação subjetiva
que uma troca de posição brusca e imprevista: o
sujeito é incapaz de se adaptar a um novo modo de
movimento de compensação do corpo e de uma
correção correspondente ao nível dos órgãos dos
sentidos, quer dizer, de conservar o equilíbrio”; é
a realização imperfeita de uma tarefa que criou a
sensação de vertigem. Naturalmente, nesse instante
de desilusão, a parte de fé na análise que não se
funda sobre a sincera convicção, mas sobre a simples
confiança, desaparece muito facilmente e algumas
vezes o paciente está de novo inclinado a considerar
as interpretações analíticas como “vacilantes” , ponte
verbal que pode favorecer a aparição do sintoma.
Entretanto nós não resolvemos assim o problema,
nós simplesmente o deslocamos, pois assim surge
a questão: porque dizemos de um enganador que
ele lhe atordoa, que faz vacilar seu julgamento, ou

seja, suscita uma sensação de vertigem? Sem dúvida
porque ele é capaz de despertar ilusões que, desde a
desilusão que se segue (segundo o processo que se
descreve), provoca uma sensação de vertigem!
Aliás, o fim da sessão de análise envolve também
necessariamente um outro modo de “desequilíbrio”
psíquico. A inteira liberdade de associação que
foi consignada durante a sessão e de repente é
interrompida mesmo antes da saída do paciente, e
as barreiras lógicas, éticas e estéticas necessárias à
vida social se encontram estabelecidas. Um jovem
obsessivo particularmente sensível a essa sensação
de vertigem após as sessões, exprimiu essa reversão
radical do processo de pensamento, essa submissão
ao princípio de realidade, no seguinte modo, na
terminologia automobilística, como ele gostava:
no momento de levantar-se, ele deveria frear seu
pensamento subitamente de 50 km para 30 km por
hora.
Mas quando a necessidade de frear é muito súbita,
o sistema pode ter um defeito inicial, pois, apesar
da situação modificada, a “máquina” continua em
primeiro lugar, a funcionar na “velocidade” primitiva,
esperando que o sistema de compensação chegue
a dominar a situação, o que põe fim à sensação de
vertigem.
Manifestamente o mais difícil para o paciente é
encontrar no fim da sessão o tom convencional em
matéria de sexualidade. O doente, que em algum
instante antes poderia liberar sem reservas seus
segredos mais íntimos, de repente é confrontado
ao médico como a um estrangeiro, diante do qual
ele se sente forçado a sentir vergonha, como se
tivesse esquecido de se abotoar. Uma paciente
particularmente impressionável conservou esse
sentimento de desconforto quase uma hora após o
fim da sessão; ela teve a impressão de que passeava
nua pela rua. O menor sintoma que descrevemos não
tem importância particular em patologia, ele não traz
problema técnico ao médico, e desaparece geralmente
quando o paciente está adaptado à troca súbita de sua
posição psíquica. Eu lembrei porque é um exemplo do
modo cujos estados de tensão psíquica transbordam
na esfera física. Isso poderia contribuir para a
compreensão da conversão histérica.
Quando há sensação de vertigem no final da sessão
de análise, a transformação do sentimento provado
J. Lacan, L’angoisse, Paris, Seuil, 2004, p.318-319.
J. Lacan, Les non dupes errent, 16 abril 1973, inédito;
S. Ferenczi, Œuvres complètes, tomo II, Paris, Payot, 1970, p.131-133.5 J.
Lacan, Le Sinthome, Paris, Seuil, 2005, p.17.
11
Tanto em alemão quanto em húngaro a mesma palavra designa “vertigem” e “engano’ (n.t.)
8
9

10
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Tomemos o exemplo de todos os lados de uma sessão
de análise presencial, no momento da chegada e da
saída do analisante. São restos que o analista observa,
mesmo se não interpreta e têm precisamente um
valor indicativo da existência do objeto a. Entre os
restos que são produzidos no contexto de uma sessão
presencial, Ferenczi observou um, que analisou
finamente em seu pequeno artigo “Sensação de
vertigem no fim da sessão analítica”10. Ela não se reduz
à fisiologia de uma hipotensão, mas à mudança de
posição psíquica resultando em um desequilíbrio
entre o estado criado pelo deixar vir das associações
do analisante e aquela da passagem para a visão do
analista, na medida em que é bem estruturado pelo
inconsciente. Eis o texto do qual podemos extrair as
passagens:
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transferência, o modo de interpretação em referência
às três dimensões do corpo, não pode se completar,
plenamente, apenas de uma única escuta telefônica.
Esta tem tendência a reduzir a margem entre a
enunciação e o enunciado, transformando isso que
faz da linguagem uma ferramenta de comunicação.
Esta resulta em trair a demanda implicada nessa
dimensão da enunciação e da incorporação das
palavras, que ganha vida na palavra. Está aí também
o risco de tornar a análise interminável por sucessão
infinita de significantes, sem uma parada afetiva. A
sequência de significantes encontra um limite no
afeto, situado no corpo que revela o objeto a como
resto, que justamente escapa ao significante. Ainda
mais compreensível que o tempo e o espaço da
análise presencial fazem ruptura com as coordenadas
espaço-temporais cartesianas da via ordinária. As
formações do inconsciente estruturam, de modo
topológico, um espaço intermediário, um entre-dois
do Outro que fratura o espaço corrente do diálogo
e fura a esfera do espaço consciente, geométrico
e a transforma em espaço moebiano (daí o nome
Espaço Moebius!) de um cross-cap. Para perceber a
fratura do espaço ordinário, ainda é preciso que os
dois parceiros se encontrem em presença na mesma
bolha e não fiquem na bolha de cada um em sua casa,
à distância.
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quando da troca de atitude psíquica em sensação
de vertigem é, sem dúvida, devida unicamente à
existência de dois processos de um mesmo transtorno
de equilíbrio. É possível que todo distúrbio físico
psicogênico, todo fenômeno de conversão histérica,
se explique pela hipótese da intervenção, ao nível do
processo psíquico e físico estudado, de um mesmo
mecanismo mais delicado, jogando o papel de tertium
comparationis”12.
O sentimento de vertigem é o resultado de um corte
às associações significantes e o estado afetivo no
qual elas colocam o analisante, um corte redobrado
pela mudança de posição corporal, a passagem à
posição em pé e o espaço no espelho do eu. Ele é
o resultado de um corte na bolha que contorna a
situação analítica, corte que faz realizar a passagem
de um espaço esférico a um espaço topológico, ou o
inverso. Esse corte corresponde, na minha opinião,
à afánise ou fading do sujeito, ele é o sentimento,
fenomenologicamente, do sujeito barrado ($). Isso
explica que o sujeito seja o nome de um momento de
evanescência, que ele se institui na destituição, razão
pela qual ele não se subjetiva, contrariamente àqueles
que dizem ser os “guardiões das novas subjetividades”.
O sujeito é o nome de um lugar vazio entre dois
significantes, o significante que o representa para um
outro significante, é o lugar do significante faltante
entre os dois, que poderia justamente lhe representar
subjetivamente como tal.
Compreenderemos que essa dimensão do fading
seja exemplar da análise presencial. Então, se
uma teleanálise não pode substituir uma análise
presencial, qual estatuto lhe dar, em função,
certamente, de noções analíticas? É essa questão
problematizada pelo que precede que respondo:
o estatuto de um acting-out. Para isso me refiro a
Lacan no seminário A Angústia: “A transferência
sem análise é acting-out, o acting-out sem análise é
transferência” o acting-out põe em cena o objeto
a como resto, indicado ao lado, de maneira
mascarada”.
A transferência torna possível a análise, mas não a
impõe. Na melhor das hipóteses, ela inicia, mas pode
ficar uma transferência selvagem. É o que permite
aos analistas se servir da palavra como uma injúria,
revelando ainda que eles não analisaram sua própria
contratransferência. No que interessa a análise de
transferência, seu manejo, Lacan nos dá, em “Os
Quatro conceitos”, uma definição, sem dúvida não
definitiva, mas bem útil, que se liga a nosso propósito,
aquele da designação da teleanálise como acting-out.
Ainda mais que essa passagem do Seminário de
Lacan segue imediatamente aquele que citei sobre as
mamas do analista: “...Eu quero dizer que a operação

e a manobra estão a regular de modo que mantem a
distância entre o ponto onde o sujeito se vê adorável,
e o outro ponto onde o sujeito se vê causado como
falta pelo a, e onde vem tamponar a lacuna que
constitui a divisão inaugural do sujeito”13. Lacan
se refere notavelmente ao esquema da multidão
apresentada por Freud e que se aplica também à
hipnose e à relação amorosa.” Uma tal multidão
primária, escreve Freud, é uma soma de indivíduos
que colocaram um único objeto em lugar de seu ideal
de eu, e são em consequência, no seu eu, identificados
uns aos outros”14. Retomando o esquema, Lacan
identifica o ideal do eu pela letra I e o objeto (externo
e interno para Freud), pela letra a do objeto a. O
manejo da transferência, em sua opinião, é agir sobre
a engrenagem desta distância entre I e a, em um jogo
entre o desejo do analista e a transferência, sabendo
que o desejo do analista, ao contrário da transferência
é o que mantém a distância entre I e a.
Assim, podemos conceber que a análise da
transferência que caracteriza o acting-out faz parte
de uma idealização do analista: como sujeito
suposto saber, esse significante dando a razão da
transferência. A teleanálise se torna um acting-out,
uma transferência sem análise, pois ela põe o analista
suposto saber no lugar do ideal do eu. Elas não
mantem a distância entre o I e o a, do mesmo fato
de se privar do enodamento das dimensões real,
simbólica e imaginária do objeto a “o único objeto a
propor a análise de transferência”15.

Terceira comparação (nota de tradução).
J. Lacan, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Paris,
Seuil, 1973
14
Freud, S. Psychologie des masses et analyse du moi ( 1921 )
15
J. Lacan, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Paris,
Seuil, 1973
12
13
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OS IMAGINÁRIOS COM LACAN1
Jean-Jacques Tyszler2
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O dito “estádio do espelho”
Essa entrada de Lacan no campo do desenvolvimento
do pequeno homem é, desde então, considerada uma
referência clássica. Winnicott já havia falado do rosto
da mãe como primeiro espelho. Dolto desenvolveu,
excelentemente, a questão da imagem do corpo,
polemizando com Lacan sobre a necessidade,
segundo ela, de melhor descrever os processos na
criança e, não somente, a “estrutura”. Esses elementos
da história da psicanálise são bem documentados.
O que não é bastante sublinhado, por outro lado,
é que o “estádio” não é um único; o imaginário do
espelho se reativa ao longo da vida, em momentos
privilegiados como a adolescência ou na abordagem
da velhice, e quando o corpo é afetado por razões
somáticas ou estéticas.

A imagem no espelho, a janela do fantasma, o
imaginário narrativo... Nós podemos detalhar, a
partir da categoria do imaginário, ao lado do real e do
simbólico, diferentes percursos teórico-clínicos, cada
um sendo ponto de apoio para a prática, tanto com
crianças como também com adultos.
A atual proliferação de imagens e a dimensão
do virtual nos obrigam a melhor precisar o
que entendemos por imaginário: o imaginário
que cola à tecnicidade não é o imaginário
que enoda os contos, as lendas e os mitos.
Quando o adolescente muito jovem visualiza
os sites pornográficos, ele se relaciona com
“representantes” crus da sexualidade, não com
as “representações”. Lacan, em uma parte mais
topológica do seu seminário, retornou ao adágio
segundo o qual o Simbólico era o primeiro,
no sentido de uma hierarquia implícita das
consistências Real, Simbólica e Imaginária. O
imaginário é tratado com igual dignidade, uma
vez que o passemos ao enodamento borromeano,
que entusiasmou alguns e confundiu outros.
Tradução: Luiz Alberto Tavares, psicanalista, membro do Espaço
Moebius Psicanálise
2
Psicanalista, escritor, membro da A.L.I. - Association Lacanienne
Internationale.
1

O fantasma, coração
compartilhado da descoberta
freudiana
O esquete masturbatório que se abre à sexualidade
futura é um dado cardinal da experiência analítica.
Toda a escola inglesa, depois de Melanie Klein, honra
e renova essa forma do imaginário.
Lacan não procurou dar um outro exemplo senão
aquele princeps de “Bate-se numa criança”, indicando,
contudo, que deveria ser feito um pequeno esforço do
lado feminino! Devemos admitir que continuamos
esperando. Sua escritura do fantasma ($ ◊ a) indica
a coexistência entre o fato intrassubjetivo e o meio
social, o contexto da cultura. Assim, as questões de
identidade sexual e de escolha do objeto sofrem a
influência dos discursos societários até o seu íntimo.
Lacan proporá uma escritura para ligar o sujeito
ao objeto dito “a”, que não é tão somente o objeto
parcial freudiano, mas objeto causa do desejo. A
punção que enoda o sujeito e o objeto é um símbolo
matemático rico em numerosas ocorrências,
indicando o caráter construtivista do fantasma: se
formando precocemente na tenra infância, ele se
enriquece das “cenas primitivas”, mais ouvidas do
que vistas, ao longo da maturação sexual, até o ponto
sem retorno da entrada efetiva no gozo do órgão

com um(a) parceiro(a). “A primeira vez” renovará,
duradouramente, a janela fantasmática. A punção
considera, também, a evolução dos costumes e
das práticas. Assim, questões novas chegam ao
consultório do analista, por vezes, desconcertado
por sua formação “clássica”: o que dizer, por
exemplo, da bissexualidade reivindicada, que não é
mais a bissexualidade freudiana? Os Gender Studies
perturbam os pilares das identidades sexuadas. Se
há ainda invariantes na proposição freudiana do
inconsciente, como justificá-las sem fazer normas
morais? O imaginário do fantasma não cessa de se
escrever.

O imaginário narrativo, uma
ferramenta maior da clínica da
criança e da juventude
Os pedagogos e os especialistas das ciências da
educação se queixam das dificuldades específicas
“para fazer relato”. O tempo parado das imagens,
das selfies, ou, ao contrário, a aceleração contínua
das “experiências” não permite mais fazer relato
da aventura humana. É notável que essa ausência
de horizonte seja a mesma nos debates políticos
contemporâneos. Não há mais utopia, nem “crenças
necessárias”, para dizer como Spinoza, nem “ficções
fortes”, para dizer como Bentham.
Nós desenvolvemos em nossa unidade para crianças,
adolescentes e adultos jovens, um ateliê intitulado
“Do mythos ao logos”. A cada semana, um capítulo
de um grande mito grego é lido e comentado pelas
crianças, e desenhado também. Isso faz surgir, por sua
textura mesma e sua força poética, o Eros e o Thanatos
sempre ligados, como dizia, incansavelmente, Freud.
O relato do mito é um imaginário narrativo de uma
potência constatada, a cada vez, qualquer que seja
a idade ou a patologia da criança. Nós recebemos,
também, pequenos sujeitos do exílio, que sabem,
melhor do que nós, o que é estar à beira do abismo.
O vitral de uma catedral é um imaginário narrativo,
permitindo surgir o simbólico, os grandes
significantes da epopeia religiosa, os mistérios, o
real. Marie José Durieux nos ensinava, recentemente,
sobre Donald Meltzer: o corpo da mãe, descrito

EXEMPLOS CLÍNICOS
E PROPOSIÇÕES
HIPOTÉTICAS

É um desafio dos mais difíceis a relatar da passagem
de Freud a Lacan: o estatuto do objeto. Está bem
estabelecido que o objeto lacaniano não é sem
relação com o objeto freudiano, que ele deve muito
ao objeto transicional de Winnicott e esquecemos,
frequentemente, que ele está muito relacionado à
entrada de Lacan no campo da psicanálise, pelas
psicoses, e que os objetos específicos das grandes
loucuras (voz alucinatória, olhar persecutório,
hipocondria e outras cinestesias) alimentaram muito
o seu propósito. O que é igualmente desconhecido
ou esquecido são todas as invenções produzidas
no campo da cultura, da pintura, da poesia, das
letras, que permitiram a Lacan descrever todas as
metamorfoses da categoria do objeto. Pensamos, em
particular, no extraordinário banho de inventividade
que ele encontrou, no pré-guerra, no meio surrealista.
As questões mais relevantes em relação ao objeto e
sua representação foram aí tratadas, de uma maneira
nova e original, uma vez que tocava, explicitamente, a
descoberta freudiana. Devemos propor que é para dar
conta desse terreno fértil, que Lacan sempre colocou
em relação a imagem e o objeto, axiomatizando o fato
de que só nos aproximamos do objeto pela imagem.
Isso se amplia ao campo do desenvolvimento e da
psicopatologia geral, fora do campo das psicoses,
em que os objetos surgem diretamente no campo
escópico. Mas o que queremos dizer com esse
axioma? É perigoso querer sintetizar muito, pois,
para estabelecer a distinção crucial entre a visão e o
olhar, o próprio Lacan passa pela fenomenologia de
Maurice Merleau-Ponty em O visível e o invisível, de
Jean-Paul Sartre, em O ser e o nada, de Heidegger3 etc.

Devemos precisar que nossas ferramentas não são
“conceitos’, fetichizá-las fossilizaria nossa disciplina. O
trabalho sobre o imaginário, por ser compartilhado
em diferentes escolas e tradições da psicanálise, nos
permite guardar viva nossa prática e renovar nossos
suportes. É nosso desafio do momento. Para cada
uma das ocorrências do imaginário nós damos
algumas pistas de reflexão, não necessariamente as
mais utilizadas.

O imaginário do espelho: a
imagem e seu objeto
Falamos, na maior parte do tempo, do “estádio
do espelho”, porque essa passagem na criança
pequena é necessária à sua estruturação psíquica:
ela vê seu corpo unificado sob o olhar do Outro,
frequentemente materno, mas não exclusivamente,
pois, de outra forma, seu corpo permaneceria
despedaçado ou enigmático.
Recebemos em nosso serviço uma
garotinha de sete anos que declarava não se ver
no espelho: “eu sou invisível”. Os colegas que se
ocupavam dela, em psicoterapia e psicomotricidade,
pensaram, de início, em um modo de falar, um
modo de inibição nas relações sociais. Mas, tiveram
que se render às evidências: havia um branco no
reflexo esperado no espelho, a afirmação devia ser
lida literalmente. Essa menininha apresentava uma
das variedades da psicose, que existe com mais
diversidade do que se pensa no campo da criança e
do adolescente; os “fenômenos elementares” são aí
numerosos, frequentemente mal especificados por
serem menos clássicos do que no adulto. A riqueza
de um dispositivo como esse do Cmpp (Centro
médico psico-pedagógico) é colocar em sinergia
trabalhos próximos, mas diferentes; no caso presente,
foram necessários todos os talentos combinados de

Contudo devemos retornar, para esclarecer, a uma
fonte mais esquecida, aquela do objeto surrealista dos
anos 1930. Como isso que a língua nomeia “objeto”,
entra na representação? Esse programa, sendo
ele freudiano, está no coração das discussões dos
surrealistas, na criação dos “objetos surrealistas com
funcionamento simbólico”. As trocas entre Aragon,
Breton, Eluard, Tanguy, Buñuel, Giacometti e muitos
outros são largamente referidas4. O importante
a sublinhar é que o objeto surrealista visa, pela

metáfora ou metonímia, a realização fantasmática
de um desejo. Eles são sempre investidos de uma
instrumentalidade libidinal; René Crevel os define
como “objetos a pensar amorosamente”: “Os objetos
enfim fazem amor, a exemplo do guarda-chuva
que penetra a máquina de costura em uma mesa de
dissecção. Se eles se enlaçam, não é um “capricho
metafórico”, porque eles não se enlaçam no vazio.
Eles se acariciam, se chupam, se enfiam, eles fazem
amor, ora!”5. Como não ler, nessa formidável citação,
as premissas do objeto a de Lacan? Não o objeto do
desejo, mas causa do desejo, metamorfose simbólica
do objeto parcial freudiano, do objeto da pulsão, do
objeto já do fantasma. E o essencial é que a qualidade
desse objeto, sua “ex-sistência” não nos aparece senão
pela imagem, por sua apresentação no campo do
olhar. Para os artistas, evidentemente, em um quadro,
uma escultura, a janela dita do fantasma respeitará
ainda mais essa intuição primeira. A famosa Bola
suspensa de Giacometti evoca a impotência mecânica
de certas carícias na vida íntima, preservando,
inteiramente, o caráter unificado do objeto erótico.
Como na psicanálise, existe a tentativa de uma
lista de objetos: objetos naturais, objetos naturais
incorporados, objetos perturbados, encontrados,
selvagens, matemáticos etc.
Como lidar com uma cena primitiva vista por uma
criança de dois anos? Nós devemos admitir que a
criança não vê exatamente a crueza do que tem aí
para ser visto. Ela é como o homem dos lobos na
mesma idade, ela vê que alguma coisa sai e entra, e
que se produzem barulhos, e tudo isso lhe inquieta e
lhe fascina. Quando o surrealista diz “eles se enfiam”,
essa metáfora descritiva não pode ser totalmente
acessível à criança ainda pequena, ela vê, como em
um quadro surrealista, as partes dispersas e seus
laços recíprocos, antes mesmo de um dia poder
colocar uma palavra sobre o que é um coito, ou tal
e tal posição. Uma imagem é sempre violada, e ela
protege, por sua vez, o mundo dos objetos. O risco
de uma verdadeira pornografia é que ela apresenta
objetos realistas, sem outra imagem. A propósito
desses objetos, nós devemos associá-los ao Lugar que
constitui, na nossa unidade, o “Jardim de infância” ou
o “Jogo terapêutico”, nos quais se fazem os grupos
de observação e de terapêutica dos pequenos em
idade pré-escolar. Esse instrumento foi criado há
cerca de trinta anos pelos psicanalistas freudianos
do hospital Sainte-Anne, em Paris, ao qual nosso
serviço estava, então, vinculado. Toda a inspiração
Lacan J. Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Le Seuil,
Points Essais, 312 p.: ver especialmente os capítulos 6, 7 e subsequentes.
4
Cf Surréaliste. Coleção editada por Georges Sebbag propondo
grandes textos publicados nas revistas de 1919 a 1969.
5
Crevel R. Dali ou l´anti-obscurantisme. Primeira edição: Éditions
surréalistes, Paris, 1931.
3
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uma psicoterapeuta e de uma psicomotricista para
estabelecer não só o problema clínico encontrado,
como propor um verdadeiro dispositivo de trabalho.
Um terapeuta analista não é, curiosamente, formado
para trabalhar diretamente no espelho. Nessa
circunstância, ele confiará à psicomotricista uma
parte do acompanhamento que necessita um saberfazer muito técnico. Não nos surpreendemos mais
no campo dos bem pequenos com risco autístico,
pois não podemos, dignamente, trabalhar sem a
psicomotricidade.
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como pedaços de uma catedral com saídas incertas,
é um exemplo formidável da narrativa psicanalítica
que o acompanha. Lacan deu prioridade ao trabalho
técnico para manter enodadas as três consistências,
antropologicamente primeiras: o Real, o Simbólico
e o Imaginário. Provavelmente, porque seu
desenodamento o preocupava para além do campo
das psicoses. A inventividade acionada no imaginário
narrativo nos parece estar também do lado de um
Bion, de seus complementos sobre o Édipo e sua
teoria dos grupos.
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da Escola inglesa é aí convocada pela observação do
“fato clínico”, igualmente a dimensão essencial do
grupo, pouco familiar aos lacanianos, mas sine qua
non para os bionianos. Nesse Lugar convive toda
uma série “de objetos”: a areia, a água, as mangueiras,
as bonecas, um cuco, uma máquina de escrever, uma
caixa registradora, uma garagem etc. Objetos postos,
sobrepostos, diríamos. As crianças, em grupos de
três ou quatro, idealmente, encontram aí a terapeuta,
a fonoaudióloga, a psicomotricista, os estagiários
psicólogos. A criança se aproxima dos diversos
objetos sob o seu olhar, o olhar do Outro e dos
outros, os adultos e os seus colegas.
Nossa colega Ilaria Pirone, que introduziu os
livros sobre os mitos que voltaremos a falar, relata,
frequentemente, a relação técnica entre circuito
da pulsão, terceiro tempo do circuito pulsional,
e entrada na representação6. Ela indica também
a posição muito particular, na transferência, do
terapeuta em momentos de destrutividade da
criança e os “ataques” muito kleinianos suportados
na transferência. Ilaria Pirone propõe que o terapeuta
ocupe aí um lugar, no sentido completo do objeto:
corpo realista sofrendo um ataque, mas já objeto
imaginário das fantasmagorias, e objeto simbólico
das palavras em curso pelo dizer7. Esse saber-fazer,
advindo do cadinho dos grupos de observação, é
capital no acolhimento e acompanhamento das
crianças com agitação desordenada, que recebemos
em grande número. Agitação que pode tomar a
forma de uma defesa autística, uma eclosão psicótica,
ou, mais frequentemente, uma sintomatologia ainda
não cristalizada. O espaço do jogo terapêutico é
uma cena, um espelho da vida inconsciente, com os
gestos, uma coreografia, as mímicas, as ligações, os
retraimentos, como também as palavras que marcam
o ritmo de cada sessão. Os dois objetos do desejo, o
olhar e a voz, se coordenam e se ordenam pouco a
pouco.
Para além do campo da criança e do adolescente,
o imaginário do espelho é reativado em muitos
movimentos, e se abre para eventos psicopatológicos
de grande amplitude. É só pensar nas três versões de
Maupassant sobre seu célebre Horla. Lacan faz essa
referência no seminário A Angústia, de 1962/1963:
“A imagem especular se torna imagem estranha e
invasiva do duplo, torna-se o que se passa, pouco
a pouco, no fim da vida de Maupassant, quando
ele começa a não mais ver no espelho, ou quando
Cf Jornada 2019 da École Psychanalytique de Ste. Anne, a ser publicado.
Não deixamos de evocar trabalhos como os do professor Roussillon
sobre o objeto maleável. Ver Roussillon R., «Un paradoxe de la representation, le médium malléable et la pulsion d´emprise», em Paradoxes et
situations limites de la psychanalyse, PUF, 2013
6
7

caso do Presidente Schreber. Ele reproduz essa cena
fundadora na qual o olhar do Outro vem assegurar
ao sujeito sua presença, mas sob uma forma que
aqui o duplica e o mortifica. Face a essa deflagração,
o praticante não tem outros recursos senão partir
de uma outra vertente do imaginário, o imaginário
narrativo, que retomaremos em seguida. Por sinal,
Maupassant faz relato por si mesmo, trabalho de
sutura pela escritura. O imaginário do fantasma
estando, também, sob o jugo de uma defecção mais
ou menos ampla.

O imaginário narrativo: toda a
importância de fazer relato.

ele percebe, no quarto, alguma coisa que lhe vira as
costas, e que ele sabe, imediatamente, que ele não
deixa de ter algo a ver com esse fantasma; e quando o
fantasma se vira, ele vê que é ele próprio.” E, Lacan diz
mais adiante: “A especularização é estranha, e como
dizem os ingleses, odd, ímpar, fora de simetria, é Horla
de Maupassant, o fora espaço, enquanto o espaço é a
dimensão do sobreponível”. Maupassant irá descrever,
nos mínimos detalhes, o funcionamento de um
fenômeno que devemos nomear, classicamente,
“alucinação negativa”: “Eu vivia como todo mundo,
olhando a vida com os olhos abertos e cegos do
homem, sem me surpreender e sem compreender.
Eu vivia como vivem as bestas, como vivemos todos,
examinando e crendo ver, crendo saber, crendo
conhecer o que me rodeia, quando, um dia, eu me
dou conta que tudo é falso”.
Para retomar a metáfora de Merleau-Ponty,
Maupassant se põe a ver o invisível sob o visível. A
descrição é comovente: “Eu não me via no espelho...
(O espelho) estava vazio, claro, cheio de luz. Eu não
estava dentro, embora eu estivesse em frente. Eu o
olhava com os olhos aterrorizados. Eu não ousava
ir na direção dele, sentindo que ele estava entre
nós, ele o Invisível, e que ele me escondia”8. O eco
é impressionante com nossa garotinha do Cmpp,
“invisível” no espelho.
O imaginário no espelho é central, no Horla, com
as referências à alucinação negativa concebida por
Freud como necessária à compreensão da alucinação
propriamente dita9. Mas também referência ao
Unheimlich, tão difícil de traduzir. O “hors la”10 é
uma tradução possível, fora da casa, fora da heim.
Lacan nos faz dizer: “regressão tópica ao estágio do
espelho”, como diríamos da mesma forma para o

Nós insistimos, talvez demasiadamente, sobre os
mesmos grandes fundamentos: o espelho, a cena
primitiva etc. Mas, na criança pequena, outras
grandes travessias devem ser assinaladas. Tal como
o que podemos nomear tempo do animismo. Uma
criança de dois anos passeia no jardim botânico,
usando seu belo vestido escolhido naquela manhã,
encontra uma tartaruga e a interpela: “tartaruga,
tartaruga, você vê o meu vestido? Você vê o meu
vestido, tartaruga?” E, num gesto furtivo, ela levanta
o vestido acima dos joelhos. Ela parece decepcionada
diante da falta de resposta e insiste, ainda, no
apelo antes de se dirigir aos pais: “papai, mamãe, a
tartaruga não viu”. Esse tempo, diríamos magnifico,
do imaginário, acompanha a criança na sua relação
com o mundo, desde o bichinho de pelúcia até o
pequeno companheiro a quem ela empresta palavras
e vida. Até quando isso perdura? Sabemos que, em
certos povos, esse laço com a natureza está posto no
princípio da cultura e talvez, sem mesmo confessálo, nós mesmos recorremos em nossas vidas a esse
apoio imaginário, quando o real e o simbólico são
demasiados, um, ameaçador, e outro, ameaçado.
Ou, mesmo ainda mais precocemente, em torno
do primeiro ano, esse tempo mágico de imitação da
menininha que se penteia como sua mãe e repete
esse gesto, pela manhã, por um tempo. Nesse
tempo primeiro de identificação que nomeamos
de imitação, Lacan nos fala no seu seminário sobre
Os Quatro Conceitos Fundamentais da Psicanálise, e,
ganharíamos em melhor documentar os períodos da
vida infantil, que não se reduzem apenas aos grandes
significantes freudianos dos quais falamos. De
passagem, sublinhamos a covariância permanente
Maupassant (de) G. Le Horla, Folio, 2016, 94p. Ver também les Horlas de
Roger Bozzetto e Alain Chareyre-Méjan, Actes Sud, 1995, 128p. e o artigo
de Etienne Oldenhove, «Les «Horla» de Maupassant», no Bulletin
Freudien n.32, Bruxelas, 1998.
9
Freud S. «Complément métapsychologique à la théorie du rêve», em
Métapsychologie (1915), Flammarion, 2012, 325p.
10
N. do T: Jogo de palavra com Horla e hors la / fora da.
8

A criança, no sentido amplo, faz relato e dá ao
imaginário uma dignidade que utilizamos em
benefício da clínica geral, mas, em particular, no
campo das psicoses; não falo aqui do autismo, deixo
o autismo de lado, no campo das psicoses de crianças
e dos traumatismos que iremos relatar.
Quando chegamos ao Cmpp, há cerca de quinze
anos, entramos em contato com a psicose da criança,
por intermédio de dois pequenos, de quatro e cinco
anos, que apresentavam sinais de estereotipias muito
graves e incapacitantes no aprendizado e no laço
com os colegas da pré-escola. Contra ventos e marés,
diríamos hoje “psicose”, e não “síndrome autística”,
porque penso que devemos manter a diferença e a
riqueza desse termo. A garotinha, que chamaremos
de Edelweiss, marcava sua presença nas sessões com
um desenho único. Quando a recebi pela primeira
vez, ela me pediu, imediatamente, uma folha de
papel e lápis de cor, e desenhou sem parar: um sol
amarelo, duas nuvens azuis e quatro flores de cores
diferentes. Esteticamente, o desenho estava bonito,
foi o que lhe disse. Na sessão seguinte: o sol amarelo,
as duas nuvens azuis e as quatro flores coloridas. Eu
a agradeci sem comentários. A angústia veio desde a
terceira sessão, à vista do mesmo desenho. Seguiramse semanas e passaram-se meses, com o mesmo traço;
e foi preciso render-se às evidências: não era uma
repetição no sentido freudiano, mas um fenômeno
replicativo. A repetição inventa sempre o novo,
nos diz Freud, aqui lidamos, estritamente, com o
mesmo, como uma fotocópia. Quanto ao menino,
que chamo de Paul, nós, inicialmente, nos deparamos
com ele em lágrimas, sentado, nesse dia, aos pés de
um elevador quebrado, na entrada do nosso serviço:
- “Ele está com dor (o elevador)?” - perguntava ele em
soluços. Era isso o animismo da criança, ou então...?
Na semana seguinte ele nos perguntou, inquieto,
por notícias sobre a saúde do elevador, como, por
sinal, veio a fazer durante muitos anos em relação a
qualquer funcionário que tivesse saído do serviço: “Como vai ela? Está viva?”. E a questão recomeçava
na semana seguinte. Percebe-se muito bem, nessa
criança, que alguma coisa gira em torno do animado e
inanimado. O que é um ser vivo, e o que é uma coisa?
Em princípio, apesar do animismo, a criança, ainda
pequena, faz a distinção entre uma imagem virtual,
vista em uma tela, e a realidade do ambiente. Aqui,
com Paul, não sabemos se a distinção existe. Ele me

A princípio, com a psicose, nós estamos em uma
clínica fora do fantasma, e não podemos erotizar ou
sexualizar, à força, a imobilidade das imagens, como o
desenho das pequenas flores ou as palavras mil vezes
ditadas. Então, sobre o que devemos nos apoiar?
Poderemos lhes dar uma ideia nos projetando em
quinze anos de acompanhamento ininterrupto,
como ainda ocorre nas boas instituições. Edelweiss
especializou-se, brilhantemente, na costura e no
bordado, recebendo o seu certificado de aptidão.
Como sabemos, há muitas flores nos figurinos dos
espetáculos ou nos vestidos dos grandes costureiros.
Paul trabalha com alimentação para comunidades, e
os que ele alimenta, cada dia, estão bem vivos, e isso
empurra para o infinito seu medo, provavelmente,
ainda significativo. Não houve nada de mágico
nessas terapias senão a imensa satisfação por essas
duas crianças, de vê-los entrar num território no qual
possam viver, ao deixar nossa cabana, seu abrigo,
nosso Cmpp.
Se nós queremos permanecer lacanianos,
diríamos que um fio foi puxado por essas
crianças, mas, na transferência, a partir de uma
estereotipia em direção ao relato de uma futura
profissão. Alguma coisa fez ponte, fez cabo. Já
havíamos proposto que o nome de uma profissão
pudesse valer como um dos Nomes-do-Pai,
um substituto em lugar de uma defecção, uma
foraclusão. Mais uma vez, mereceria aqui ser
interrogada a posição do praticante na cura
que não é, certamente, clássica. Nós podemos
assegurar que ela tem sua inspiração na palavra
freudiana “Nebenmensch”, mas, corretamente
traduzida: não o próximo caridoso, mas aquele
que se coloca ao lado, lado a lado, ombro a
ombro. É dessa forma que compartilhamos, ao
longo desses anos, algo que um relato pode fazer
aflorar e sustentar de destinos comprometidos
inicialmente. Um lado a lado que deve manter,
não obstante, uma forma de alteridade que é o
uso do tratamento formal 11 que empregamos em
nosso serviço.
Terminaremos com o que nos ocupa muito,
atualmente: o acolhimento dos refugiados. Os
sujeitos do exilio, pequenos e grandes, uma vez
que nossa unidade estabeleceu um acordo com os
Centros de Acolhimento dos Demandantes de Asilo
na Ile-de-France (CADA). O embaraço do praticante
se coloca no nível máximo em relação ao significante
do relato nessas circunstâncias traumáticas, uma vez
que, para simplificar, o refugiado deverá fazer um
relato preciso dos abusos a que foram submetidos,

desde sua terra de origem até as peregrinações que
se seguiram. Não se trata, para nós, de ir mais longe
sobre a exatidão. No que se refere ao traumatismo,
nós nos guiamos pelo relevante propósito de Janine
Altounian, na sua última obra L´effacement des lieux
(O apagamento dos lugares)12 . Ela descreve sua própria
história, a do genocídio armênio, atravessando-a
com sua colaboração como cotradutora das obras
completas de Freud. Altounian destaca o fato clínico:
uma experiência de apagamento demanda, diz ela, ser
traduzida na língua do Outro para poder, enfim, se
inscrever. Essa tradução é a única saída possível para
dar uma subjetivação ao traumatismo e transmitir
aos descendentes uma história, um relato. Para ser
completo, esse trabalho de tradução necessita de três
gerações. Essa aspiração formidável é, certamente,
compartilhada com outros. Barbara Cassin relata,
à sua maneira, a mesma preocupação de incluir a
tradução em seu modo operatório, nas questões do
traumatismo e do exílio.
Nós escolhemos dividir o trabalho com as famílias
e as crianças exiladas, segundo duas bordas: em uma
clássica, nós recebemos a criança, individualmente,
numa psicoterapia tradicional, permitindo-lhe
compartilhar suas fontes de angústia, os pesadelos,
os sonhos desfeitos, a desidealização, a preocupação,
também infinita, da carga que elas carregam dos
pais mortos pela barbárie; em outra vertente, nós
recebemos as mesmas crianças no ateliê referido
anteriormente “Do mythos ao logos”. As crianças ali se
reúnem, seja qual for sua idade, sua nacionalidade,
sua origem cultural, e o traumatismo não toma
o lugar central, nem mesmo uma patologia
específica. O importante é ter um livro de mitologia
suficientemente escrito e sem muitas imagens.
Existem coleções excelentes . É sempre a criança que
lê, depois uma outra; é sempre uma criança que ajuda
a outra quando é preciso. Mas, quando necessário,
nós repetimos determinado nome próprio do mito,
ou uma frase muito densa e que corre o risco de entrar
por um ouvido e sair pelo outro. Nós somos fiéis à
repetição freudiana, pois é preciso repetir, e ainda
repetir de uma sessão à outra, mas nunca resumir
ou sintetizar, não se trata de um exercício escolar. A
criança fará sempre surgir tal espanto, tal comentário,
tal questão: - “Ah, então existem Os Deuses?”. Nós
ficamos atentos para não responder diretamente,
mas para fazer circular a interrogação em torno dos
pequenos companheiros do grupo. É maravilhoso
constatar como os grandes ajudam os pequenos,
e algumas vezes vice-versa, como uma criança
traduz, no sentido próprio de outra língua, para
Altounian J. L´effacement des lieux, PUF, 2019, 280p.
Ver a coleção dos Feuilletons de Murielle Szac e Rémi Saillard editada
por Bayard: Le feuilleton de Thésée, Bayard Jeunesse, 2011, 280p.
12
13
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ditava palavras, nos meses consecutivos, verificando a
ortografia e nos corrigindo quando necessário.
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dos suportes: crendo tecer o fantasma, já estamos na
identificação e vice e versa, crendo trabalhar com a
pulsão, de maneira unívoca, já abrimos o campo das
representações. É à guisa de exposição que somos
obrigados a separar esses elementos, mas a intuição de
Lacan é precisa: tudo é uma questão de enodamento.
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um companheiro da mesma origem e que é menos
avançado no francês. É formidável constatar que as
crianças declaradas agitadas se concentram e prestam
especialmente atenção ao que é intercambiado.
Nunca tivemos que excluir uma criança do grupo
por um comportamento inadequado. Elas se
lembram, melhor do que nós, de um encontro para
o outro, em que parte do mito havíamos parado.
Nós diríamos, em poucas palavras, que a criança
deixa, transitoriamente, sua memória traumática
por uma outra memória, esta universal, mas que
trata de modo relevante das mesmas questões: a
vida, a morte, o exílio, o amor e suas decepções,
o eros e o thanatos freudianos. Nessa suspensão
ordenada da memória, e em grupo, a criança alivia
a carga de afeto ligada à sua própria história, mas ela
continua na borda do mesmo precipício, porque
o mito, que não é unicamente conto ou lenda,
mantém cada um de nós à beira do abismo. E, como
dito anteriormente, nós nos mantemos ao lado da
criança, mas não exatamente no grupo: nós não
lemos, nós não comentamos. Assim, essa pequena
parada quando o herói mergulha seus olhos naqueles
do Minotauro... Nós tivemos que fazê-los ler a frase
várias vezes. Teseu vê nos olhos do monstro a criança
que ele era, e fica por um tempo paralisado. O mito
indica que a luta mortal retomará imediatamente o
seu curso. Daí a grande questão da criança:- “Então
nós não nascemos monstro, nós nos tornamos?”. Ou
ainda mais surpreendente, essa interpretação de uma
outra criança: - “Mas quando entramos no labirinto
viramos um monstro?”. Ele havia lido, melhor do
que nós, que o herói grego deveria imitar os golpes
do monstro para vencer. Isso coloca, como sabemos,
grandes questões para os exércitos modernos.

discurso analítico não é uma concepção do mundo
(Weltangschauung). O risco que concerne aos
psicanalistas é uma forma de inclinação generalizante
e moralizante. Muitos comentários são propostos
para descrever uma juventude que não tem mais um
apoio simbólico, que ignora a autoridade, rebelde à
disparidade dos lugares, engajada no consumo e na
adição. Nós temos, frequentemente, declarado nossa
hostilidade a essa leitura de uma evolução em direção
a uma perversão generalizada. O que nos levaria
a dizer que teríamos que nos ocupar apenas com
as patologias do imaginário regressivo e especular,
e com o narcisismo. Mesmo que Lacan tenha
antecipado os efeitos do liberalismo todo poderoso
que conhecemos, e valorizado as novas alienações,
nos parece mais justo levar em conta o Real, tal qual
nossas crianças, nossos adolescentes e nossos jovens
têm e terão como herança: perturbação climática,
ruptura social, crise migratória etc. Partir do Real,
do impossível a se representar, verdadeiramente,
e que desorganiza a totalidade de uma vida, essa
é a nossa bússola. Foi esse ponto que nos fez
responder “presente” no acolhimento de refugiados e
demandantes de asilo. O acolhimento incondicional
da criança é uma « utopia », que nós defendemos,
custe o que custar. Forma Elevada do imaginário,
verdadeiro relato na História.

O imaginário narrativo, tratado de modo nobre pelos
mitos clássicos, é um tempo crucial da retomada
subjetiva das crianças e dos adolescentes que viveram
sob o jugo de grandes traumatismos. Podemos
garantir que a chama do desejo humano se narra e
se reascende no cadinho desses encontros e desse
trabalho sustentado, semana após semana. Teríamos
que nos explicar, posteriormente, sobre a categoria
do universal solicitado, uma vez que poderíamos nos
surpreender que crianças do outro lado do mundo
sejam forçadas a abandonar sua embarcação por uma
cabana com uma vocação universal. Mas havíamos
dito: cada criança e cada família será, também,
recebida no particular, e nós temos que respeitar
seu traço específico, sua história, seus costumes, suas
crenças... «Etre là: l´écriture salue ces deux mots
miraculeusement sauvés»14*
Concluímos, com esse olhar, desejando que
a psicanálise não tenha o olhar sobre tudo, o

Modlinger J., Pain de lumiére, poesia, Ad solem, 2019.
* N. do T. Estar lá: a escrita saúda essas duas palavras milagrosamente salvas.
14
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LA ESCRITURA DEL NO EN
MARC CHAGALL1
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Alba Flesler2
El tema sobre la función de la escritura me llevó con
entusiasmo a retomar ese único libro que escribió
Marc Chagall, y al que tituló “Ma Vie”3, mi vida.
Al recorrer lentamente sus páginas confirmé lo que
de algún modo intuía, y es que Chagall dedicó toda
su vida al arte. Su obra pictórica es inmensa, pero
escribió un solo libro. En él está la materialidad de su
letra y el relato de su infancia y juventud. Lo escribió
en 1922, contando apenas treinta y cinco años,
cuando partió definitivamente de su amada Rusia.
Escrito en ruso, a pesar de que el yidish era la lengua
materna de Chagall, fue traducido al francés por
Bella Rosenfeld, primera esposa y musa del pintor, y
publicado en 1931, en esa lengua, y en París.
En una de sus páginas finales, ya pronto a concluir
y como si estuviera retomando la pregunta que se
hiciera al comienzo sobre “¿para qué escribir todo
esto?4 Marc Chagall nos dice: “Estas páginas tienen
el mismo sentido que una superficie pintada”. La
expresión me generó más de un enigma. Si tiene el
mismo sentido que la pintura, me pregunté ¿qué lo
impulsó a la escritura? Más aún, ¿qué función tuvo la
escritura en ese momento de la vida para que el joven
Marc se sirviera de ella yendo más allá de sus pinceles,
sus lienzos y colores?

pero sólo si elije no quedar prisionero, dará su paso
de certidumbre anticipada y hará de su acto apuesta
existencial.
Nacido en 1887 en Vitebsk en el seno de una familia
judía, en pleno imperio zarista, pocos años después
del asesinato del zar Alejandro II, y en momentos
en que los judíos eran perseguidos por los pogroms
y estaban impedidos de acceder al sistema escolar
público. Siendo parte de una familia cuyo abuelo y
padre eran religiosos, practicantes del jasidismo y
observantes de una tradición que marcaba para los
hijos su destino. En ese entorno, el pequeño Movsha
Jatskélevich Shagalov, conocido como Marc Chagall,
dijo no. No quería seguir el camino de su padre,
empleado de un almacén de arenques, tampoco ser
contable como le proponía su madre.
“Cantaré, seré cantor. Entraré en el
Conservatorio.” Cuenta que se decía.
“Seré violinista, entraré al Conservatorio.”
“Pensaba: “Seré bailarín, entraré…” ya no
sabía adónde.”
“Seré poeta, entraré…”
“Ya no sabía por dónde encaminarme”.ˆ6

¿Quién puede saber lo que está escrito en
su espalda?”5, se pregunta él mismo al final.

Como aprendimos con el famoso aserto, nadie sabe
con certeza el color del disco que lleva en su espalda,

Cuenta en detalle los agobiantes ritos, los dibuja, los
pinta con palabras y concluye:

Flesler, Alba: Versión recogida del texto presentado en el Coloquio de Verano 2020 de la Escuela Freudiana de Buenos Aires sobre “La Escritura en
Psicoanálisis y en las Artes”, Ciudad de Buenos Aires, 11 de enero de 2020.
2
Psicoanalista y escritora, Miembro de la Escuela Freudiana de Buenos
Aires, Argentina.
3
Chagall, Marc: “Ma Vie”, Chez Stock, Paris, 1931.
4
Chagall, Marc: “MI vida”, El Acantilado, Barcelona, 2004, pág. 81.
5
Ibíd., pág. 215.

“Papá se va a dormir cansado, hambriento.
Sus pecados ya le han sido perdonados y
los de mamá también. Yo, sólo, quizás, siga
siendo un poco pecador”8

			

1

Alumno reprobado, tartamudo sin remedio, “tuve
que repetir el curso”, cuenta. “Fue en aquellos tiempos
cuando me embriagaba de dibujo. No entendía
lo que eso significaba. Por encima de las cabezas
volaban las hojas dibujadas, cayendo a menudo sobre
la del profesor”.
“Lo que más me gustaba era la geometría.
En eso era imbatible. Líneas, ángulos,
triángulos, cuadrados, me llevaban a unas
seductoras lejanías. Y durante las horas de
dibujo, sólo me faltaba un trono.”9

Ciertamente, no lo sabía. Solo sabía que no. Que
no quería ese mundo de rezos, ese mundo en el que
según sus palabras no cabía “ningún gesto fuera de
lugar”. No sabía aún por dónde andar, pero sí sabía
que el día del perdón no era “capaz de ayunar hasta
el final”, nos cuenta. “Yo huía de la sinagoga y corría
hacia la valla del jardín. Apenas la cruzaba, recogía
una gran manzana verde. Le pegaba un mordisco,
aquel día de ayuno.”7

“Si hubiera en mis cuadros un escondrijo,
dice Chagall, podría deslizarlas en él…
¿O tal vez se pegarían a la espalda de
uno de mis personajes o también en los
pantalones del Músico de mi pintura
mural…?

lo fué? La pintura seguramente fue para él, como
el dibujo para los niños, la escritura de un no.
Siguiendo su propio camino, apostando a su trazo
particular, negándose a seguir los mandatos de
escuelas pictóricas y los dictados del poder político
de turno, Marc Chagall fue un artista singular.

A la luz de su obra, acaso ¿podríamos negar que

Pero fue un amigo el que lo ayudó a encontrar la letra
que le hacía falta.
“Un día -cuenta en su libro- vino a visitarme
un amigo que, después de haber visto
nuestra habitación y de haberse fijado en
mis dibujos que colgaban en la pared, me
dijo:
“Oye, ¿tú eres un artista de verdad?
Instante revelador lo llevó a preguntarse:
“-Pero qué es esto de ser artista ¿Quién es
artista? ¿Es posible que yo… yo también?”
“Pensé: la suerte está echada. … me
convertiré en artista”
“…una palabra tan fantástica, literaria, una
palabra como llegada de otro mundo, la
palabra artista, sí que, a lo mejor, la había
oído, pero en mi ciudad nadie la había
pronunciado jamás.”11

Una letra amiga que dio nombre a ese goce hasta ese
momento innombrado abrió la puerta al acto del
sujeto.
Fue así que: “Un hermoso día- relatamientras mi madre estaba metiendo el pan
en el horno, me acerqué a ella, que tenía
la pala en la mano, y cogiéndole el codo

pan”13.

Tal vez no fue la primera vez que dijo no a la demanda
del Otro, pero si seguimos el derrotero de sus actos en
la vida veremos que no fue la última.
Con los veintisiete rublos que su padre le tira
literalmente debajo de la mesa14, a los veinte
años parte a Petersburgo luego de conseguir una
autorización especial pues los judíos tenían impedido
salir. Allí encuentra un maestro León Bakst.
“El encuentro con Bakst jamás se borrará de mi
memoria”15 dice Chagall. Pero una vez más no se
queda y parte hacia Paris. Otra vez el no.
“Sabía que tenía que marcharme. Me fue
difícil saber exactamente lo que quería.
Demasiado provinciano, para confesarlo
abiertamente”16

Paris lo confronta con un abismo: “era como si el arte
ruso estuviera fatalmente condenado a ir a remolque
de Occidente”. Le duele y lo dice: “No puedo hablar
más de ello. Amo a Rusia.”17
En París, el Louvre lo deslumbra, pero no doblega
su posición de hijo rebelde que dice no a dogmas
y gestos únicos. Entabla amistad con Apollinaire,
inspirador del cubismo, pero no renuncia a decir que
no, “yo busco otra cosa.”
“Sólo es libre el corazón honesto que tiene su propia
lógica y su razón”. Son sus palabras. Otra vez el no.
Tal vez por eso fue, por su deseo firme de sostener su
corazón libre, que Chagall nunca se aferró a un estilo
único. A medida que utilizaba una nueva vanguardia,
se inspiraba por otra rechazando la pasada y así
sucesivamente. Su genio le permitió jugar con un
estilo abstracto, figurativo y narrativo. Fue fiel a una
ética. “El arte me parece sobre todo un estado del
alma”18
Pero, en uno de sus viajes a Vitebsk lo sorprende
el estallido de la primer Guerra, sufre la reiterada
Chagall, Marc: “Mi vida”, Acantilado, Barcelona, diciembre, 2004, pág. 48.
Ibíd., pág. 51.
8
Ibíd., pág. 52.
9
Ibíd., pág. 65.
10
I bíd., pág. 68.
11
Ibíd., pág. 67.
12
Ibíd., pág. 69.
13
Ibíd., pág. 70.

“En el teatro Michailovski, los actores, los
pintores se reunieron. Tienen la intención
de fundar un ministerio de las Artes, pero al
ver que me alejaba de la pintura, mi mujer
lloraba. Me advertía que todo acabaría en
insultos y confrontaciones. Y así fue.”19
“...en lugar de pintar tranquilamente mis
cuadros, fundé una Escuela de Bellas Artes
y me convertí en su director, su presidente y
en todo lo que queráis.

los que yo había acogido, y asegurado pan
y trabajo, elaboraron un decreto, por el que
se decidía mi expulsión de la escuela en un
plazo de veinticuatro horas.”23

El dolor fue inmenso. La decepción enorme. Esta
vez no había sido solo un no. Hubo en él una fuerte
apuesta y había sido traicionado.
“Me marché a Moscú.”24
“Pienso en los amigos. ¿Lo eran
realmente?”25

«¡Que alegría!»

“Ya basta de Vitebsk. Su camino se
terminó.”26

“«¡Qué locura!, pensaba mi mujer.”

¿Pero qué encontró en Moscú?

“Y el día 25 de octubre por toda la ciudad
se columpiaron mis animales 		
multicolores, hinchados de revolución.

“Moscú, rodeado por el Kremlin, o el Kremlin,
rodeado por Moscú, 			
por los Soviets.

Los obreros marchaban cantando la
Internacional.

¿Es a mí a quien le corresponde describir
cómo se tensaban nuestros músculos
durante estos años?

Al verlos sonreír, tenía la certeza de que me
comprendían.
Los jefes, los comunistas, parecían menos
satisfechos”20
“¿Por qué la vaca es verde y por qué el
caballo sube al cielo, por qué?
¿Qué tiene que ver con Marx y Lenin?
«Usted qué piensa, camarada Chagall?
¿Qué es lo más importante, arreglar de
inmediato el puente o darle dinero a su
academia de Bellas Artes?»

Cada vez que, gracias al apoyo de Lunacharsky,
recibí subvenciones, me exigía que, por lo menos,
me sometiera a su autoridad. De lo contrario, me
amenazaba con meterme en la cárcel.
Pero yo no cedía”.21

Otra vez el no. El no y el acto de afirmar el no.
“Bastaba con que alguien expresara su deseo, para que
yo enseguida lo invitara… a ser profesor en mi escuela.
Porque quería que en ella todas las tendencias del arte
estuvieran representadas”.
Pero “todos aquellos profesores se
sublevaron e incitaron a mis alumnos a la
rebelión.Y, con el apoyo de todos aquellos a
Ibíd., pág. 82.
Ibíd., pág. 111.
16
Ibíd., pág. 117.
17
Ibíd., pág. 124.
18
Ibíd., pág. 139.
19
Ibíd., pág. 165.
20
Ibíd., pág. 171.
21
Ibíd., pág. 173.

La carne se transformaba en colores; el cuerpo en
pincel y la cabeza en torre.
“Me ponía mis pantalones anchos, mi
camisa amarilla (regalo de los americanos,
que, por compasión hacia nosotros, nos
mandaban ropa usada), e iba, como todo el
mundo, a los mítines”.
“Y no había mejor espectáculo que el de sus
discusiones”.
“Veo de lejos a Tugendhold, mi viejo amigo,
que fue uno de los primeros en hablar de mí.
Ahora está volcado en el arte proletario con
la misma obstinación de antes por el arte
occidental”27
“¡Ya basta! Quiero conservar mi alma.Y
pienso que la revolución puede ser grande
con tal que respete a los demás.”28

Y concluye: “Ni la Rusia Imperial, ni la Rusia
soviética me necesitan. Soy incomprensible para
ellos, extraño.”29
El arte fue para Chagall una puerta de libertad para
salvaguardar su existencia. Sus pinceles fueron parte
de su cuerpo. De su cuerpo de sujeto. Con ellos pudo
soportar duelos extremos. Despedirse de su destino
familiar y salir a la exogamia, sobreponerse a la
Ibíd., pág. 174.
Ibíd., pág. 177.
Ibíd., pág. 178.
25
Ibíd., pág. 179.
26
Ibíd., pág. 181.
27
Ibíd., pág. 192.
28
Ibíd., pág. 193.
29
Ibíd., pág. 214.
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- “¿Qué? ¿Pintor? Estás loco…- le respondió
la madre- déjame meter el pan en el horno.
No me molestes, que me está esperando el

persecución a los judíos, pero finalmente, en 1917,
llega la anhelada revolución.

REVISTA TOPOS, V. 17, ANO 2020 – ISSN 2675 - 7745

manchado de harina, le dije:
“Mamá… me gustaría ser pintor”. “Se acabó,
no puedo ser ni empleado ni contable”12
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pobreza y a la muerte de sus dos hermanos y atravesar
guerras y exilios. Pero para dejar definitivamente su
amada Rusia necesitó escribir. Darle litoral a un duelo
mayor. Es que ser artista incluía una ética del deseo. Y
ocurrió que todo su afán por liberarse del dogma, por
echar a volar la perspectiva, por recrear con colores el
pulso fijo de lo real se vio cercado por una y solo “una
concepción del mundo”30. Suprematismo, realismo,
voces que pretendían colocar el arte al servicio de la
revolución. Ideales fundamentalistas contra los que
luchó desde la cuna en Vitebsk. Los amigos, quienes
funcionaron para Chagall de suplencia y dieron a su
vida nominaciones varias para ir más allá del padre, se
volvieron extraños para él.
La escritura o la vida. Escribir en ruso, publicarlo
en francés. Sus comentaristas dicen que Chagall
no hizo jamás verdaderamente el duelo de Rusia.
Pero escribir no fue sin consecuencias. Función de
la escritura, motor a nuevos viajes. Apenas publica
su único libro, Chagall visita paisajes bíblicos en
Palestina, Siria y Egipto.
Nunca vuelve a residir en Rusia. Habiendo
adquirido la nacionalidad francesa regresa a Paris,
permanece un tiempo en Saint-Jean-Cap-Ferrat y
termina sus días en Saint Paul de Vence, no sin antes
dejar su legado en el Museo Nacional de Niza.
Message Biblique, mensaje bíblico de Marc
Chagall. Espacio luminoso por demás. Creo que
sería un error mirarlo con una perspectiva religiosa.
Su mensaje bíblico es, mucho más que eso, es un
mensaje ético.
Así podemos leerlo en su segunda versión de “El
sacrificio de Isaac” pintado entre 1960 y 1966. Ya
había pintado una, casualmente, en 1931 fecha de
publicación del libro.
Entre una y otra obra, surge otra interpretación,
esencia de apertura a cualquier palabra que se
pretenda unívoca. Las escenas de sus cuadros se han
poblado. Las representaciones de Noé, del Angel
y del Arco en el Cielo se destacan sobre un fondo
complejo donde se encuentra una multitud que
escapa de un poblado en llamas y una dispersión de
personajes, el rey David, Moisés, Cristo, híbridos
de hombre y bestia, Adán y Eva en el Paraíso, una
familia, que bien pueden hacernos recordar la
Santa Familia del arte clásico. Todo un mundo
entremezclado, abigarrado, donde las figuras de la
Lacan, Jacques: “Seminario XX: Encore” (1972-1973), Editorial Paidós,
Buenos Aires, 1981, pág. 42.
31
Foray, Jean Michel: “Musée National Message Biblique Marc
Chagall”, Réunion Des Musées Nationaux, Paris, 2000. Pag 22.
30

violencia se entrecruzan y son disparadas por la vida
misma.
En el último tramo de su producción, Chagall
se inscribe en una tradición pictórica referida
a la ilustración de los episodios del Antiguo
Testamento. Del sacrifico de Isaac también se
ocuparon Rembrant y Delacroix pero como refiere
Jean Michel Foray,31 creo que Chagall toma de la
tradición talmúdica el valor del comentario, lo
que implica dejar abierta la interpretación para
que ninguna palabra se cierre como palabra única.
En ese sentido, aunque Chagall nació en Vitebsk, su
arte no es localista, no pinta el pequeño Shtetl de su
Rusia natal, más bien diría que Chagall nos pinta y
pinta el mundo.
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A PSICANÁLISE E A TOPOLOGIA
Aurélio Souza1
inconsciente” inventado por Freud. Um saber
especial que, mesmo inventado pelo Sujeito, atua
sobre ele, atormentando-o, determinando sua
posição sexuada, regulando suas escolhas e até
mesmo seu destino.
A respeito da obra de Lacan, em geral, ela tem
sido dividida em períodos que contemplam
um predomínio do Imaginário, em seguida, do
Simbólico e, por fim, do Real, que correspondem
às leituras que foi desenvolvendo sobre cada uma
destas três “dimansões”. Vou usar deste neologismo,
“Dit-mension” (“mansão do dito”), que foi introduzido
por Lacan, pela primeira vez, no L'Étourdit (Scilicet
- n. 4, julho 72), para conceber a noção do espaço
como uma realidade operatória da topologia, na
Psicanálise. Nessa ocasião, quando reafirmou esse
lugar do Outro, esvaziado de sentido, ele vai tratar
desta clivagem estrutural que existe entre o dito e o
dizer, através desta noção de uma “mansão do dito” e
que, em seguida, nomeou, também, de “mansão do
dizer.

Resumo
Neste texto propomos uma leitura do percurso
prático-teórico de Lacan, rumo ao uso de uma
topologia implicada à Psicanálise, que por
suas propriedades, leis e funcionamento vai
contemplar um espaço próprio ao sujeito da
estrutura RSI e suas modalidades de gozo, e
possibilitar as operacionalizações e formalizações
de uma prática – a topologia da cadeia
borromeana, à qual sugerimos agregar a noção do
Tempo, para se avaliar, com mais rigor, que efeitos
esta pode produzir sobre o Sujeito.
Palavras-chave: Cadeia Borromeana. Psicanálise.
Topologia.

Abstract
In this text, we propose a reading of Lacan's
practical-theoretical background towards a
topology implicated to Psychoanalysis, which
by its properties, laws, and functioning will
contemplate a space proper to the Subject
of the RSI structure and its modalities of
enjoyment, as well as enable operationalizations
and formalizations of analytical practice - the
topology of the Borromean chain, to which we
suggest adding the notion of Time so that we can
evaluate, more rigorously, what effects this one
may produce on the Subject.
Keywords: Borromean chain. Psychoanalysis.
Topology.

Este trabalho poderia se intitular “A psicanálise
e a topologia lacaniana”, ou mesmo, “A psicanálise

existe uma topologia específica da psicanálise, mas de
leituras analógicas, que se possam produzir, em torno
dessa invenção que é de Freud.
Nestes mais de cem anos de existência, o discurso
analítico deixou de se constituir uma técnica em que
se utilizava das palavras que serviam para curar os
sintomas, que a própria palavra produzia, vindo a se
transformar numa prática que opera sobre um Sujeito
que "erra"2. Ao analista, cabe acompanhá-lo nessa
aventura.

lacaniana e a topologia”. No curso de seu
desenvolvimento, resolvi nomeá-lo de “A Psicanálise
e a Topologia”, para contemplar este fato de que não
Psicanalista, membro fundador do Espaço Moebius Psicanálise. Autor do
livro Os Discursos na Psicanálise.
2
Trata-se de um significante que contempla o seminário XXI de Lacan,
“Os não-tolos vagueiam” (Edição não comercial do Espaço Moebius).
3
Lacan, J., D'un Dessein, em Écrits, 363/7 - Seuil.
1

Nesta passagem de uma técnica a uma prática,
o ensino de Lacan contribuiu de uma maneira
decisiva. Não é excessivo considerar que, no
período de seu ensino, ele não parou de afirmar
que a psicanálise se configura como uma
prática que testemunha a existência do “saber

Essa condição de o Real, Simbólico e Imaginário terem
adquirido o estatuto de uma constante estrutural,
em seu ensino, possibilitou essa inferência de que
suas ideias nunca deixaram de sofrer transformações.
Assim, algumas noções que foram desenvolvidas
num determinado momento de seu ensino, e que
chegaram mesmo a ser abandonadas quando foram
confrontadas com novas leituras, não o impediram
de que algumas delas fossem até mesmo recuperadas.
O próprio retorno a Freud que foi sugerido por Lacan,
não se tratava de uma simples volta às origens, pois
seu ensino, dizia ele, só poderia ser esclarecido numa
“... segunda volta sobre si mesmo”. Com efeito, tudo
que é dito, numa análise, não produz um saber
absoluto, mas esta condição de que “o saber pode
reverter efeitos de verdade”3. Esta referência que
é feita à “dupla volta” (“double-tour”), corresponde
ao traçado do oito interior da fita de Moebius que
traz, também, uma noção topológica do Sujeito
dividido e, ainda, como um outro fato de estrutura,
impede a suposição de uma continuidade linear de
seu ensino. A partir destes traçados de “dupla volta”,
Lacan foi construindo, lentamente, um saber que
regulamentava sua prática e vinha testemunhar a
presença dessa falta que existe no grande Outro, que

No início dos anos cinquenta, já engajado no
movimento estruturalista, Lacan tratou de reafirmar
a importância da linguagem para a psicanálise.
Na ocasião, levando em conta o que mais tarde
denominou de “eternas relações” do humano
com a linguagem, buscou recolocar o discurso
analítico nos trilhos freudianos, de onde havia se
afastado um pouco. Para isso, assegurou a eficácia
da ordem simbólica e desenvolveu sua concepção
do “inconsciente estruturado como uma linguagem”.
Nesse mesmo período, fez um apelo aos analistas para
que tomassem como “um dever ético”, uma leitura
sistemática e completa de toda a obra freudiana.
De sua parte, com uma prevalência atribuída
ao simbólico, procurou ler o imaginário que se
encontrava na obra de Freud, tratando de atualizar
certas noções que já vinham sendo trabalhadas desde
o Estádio do Espelho, como o narcisismo primário,
a noção do corpo próprio, a aquisição da unidade
funcional do eu, a própria constituição do Sujeito e,
ainda, os efeitos que esta nova leitura determinava na
condução da análise.
Usando, inicialmente, o que chamou de “leis da
palavra” (a palavra plena e a palavra vazia) e, mais
tarde, com o que denominou de “leis da linguagem”
(a metáfora e a metonímia), Lacan construiu dois
instrumentos que podiam representar estas relações
entre o Imaginário e o Simbólico: o grafo do desejo e o
esquema óptico generalizado. Nenhum dos dois deve
ser considerado como “objeto topológico”, embora
em certo momento, no seminário sobre a Angústia,
ele tenha associado ao esquema óptico, o Cross-cap,
num tipo de montagem que se pode referir, como
“bastarda” .

O ESPAÇO E A GEOMETRIA
Desde a origem dos tempos, o humano tratou de
produzir conhecimentos sobre suas realidades,
relacionando-as aos objetos que faziam parte de
sua existência. Estes objetos eram apreendidos, de
início, por seus tamanhos, suas formas, ou mesmo
pelas diferentes posições que ocupavam no espaço.
Quanto ao conhecimento que se produzia, ao
mesmo tempo que fornecia variadas significações
ao mundo das percepções, também possibilitava
a invenção de instrumentos que auxiliavam certas
necessidades, como medir as distâncias, delimitar

A produção e a sistematização destes conhecimentos
deram origem ao que se nomeou de Geometria. Podese considerar que, sobre esta matéria, uma das obras
que talvez mais tenha influenciado o pensamento
humano foi aquela escrita por Euclides de Alexandria,
que ficou conhecida como “Os Elementos”. Tratavase de um conjunto de textos sobre diversas noções,
como a geometria plana elementar, uma teoria dos
números, inclusive dos incomensuráveis e, ainda,
uma parte que vai corresponder à geometria espacial.
Ainda hoje, quando se quer fazer qualquer
comentário sobre o mundo físico ou do espaço onde
o humano se movimenta, de uma maneira intuitiva, se
está sempre fazendo uma alusão a esta contribuição
de Euclides. A geometria euclidiana, desde que se
possa manter algumas características bem definidas,
veio se constituir, de um ponto de vista imaginário,
talvez, na melhor referência para nosso espaço
comum. Todavia, não se pode tratar com ela, de
espaços muito reduzidos, como os espaços atômicos,
ou de grandes espaços como o cosmos, pois para isto,
se precisaria realizar outros tipos de projeção que não
a plana, que é a característica essencial da geometria
de Euclides. Trata-se, portanto, de algo que define
as medidas compatíveis com as realidades que se
sucedem na existência do humano, tanto por sua
eficácia, como por sua simplicidade. Desta maneira,
quando se pretende fundamentar a estrutura de nosso
espaço cotidiano, deve-se levar em conta a presença
de certas propriedades, como a noção de medida (as
distâncias, o comprimento, os ângulos, a área, entre
outros), ou mesmo, alguns movimentos identificados
como de rotação e translação. Portanto, nesse espaço
euclidiano, quando se quer saber se dois corpos são
iguais, ou como é mais adequado falar, equivalentes,
Lacan, J., em Sem. X, A Angústia (aulas de janeiro de 1963).
Esta referência alude aos corpos rígidos, estes que não sofrem qualquer
modificação de suas propriedades métricas (tamanho, forma, ângulos ...),
quando se movimentam no espaço.
4
5

vai depender de que se possa fazer coincidir, através
destes movimentos rígidos, de rotação e translação,
ou mesmo numa combinação dos dois, as medidas
de um, com aquelas do outro5. É preciso notar que,
durante o movimento destes corpos em nosso espaço
cotidiano, algumas de suas propriedades mantêm-se
inalteradas e, assim, o estudo destas propriedades,
que permanecem constantes quando estes corpos
rígidos se deslocam no espaço, vai definir o que se
nomeia de geometria plana, ou euclidiana.
Existe ainda uma outra Geometria onde as medidas,
embora guardem uma certa importância, o que a
fundamenta não é a permanência destas dimensões
métricas dos objetos, como vimos acima. Desta
maneira, para que uma figura possa se transformar
em outra, vai depender somente de sua forma, isto é,
de que ela possa ficar equivalente à outra, a partir de
uma projeção realizada através de uma série de linhas
retas. Neste caso, pode-se mesmo estabelecer uma
proporção entre estas duas figuras, ou mesmo, de se
encontrar a razão de uma proporção entre elas. Esta
transformação projetiva dá origem à geometria das
qualidades, ou como também é chamada, geometria
linear ou projetiva.
Vou ainda referir a uma terceira possibilidade de
se produzir a transformação de um objeto em
outro. Neste caso, as propriedades métricas e
projetivas ficam inteiramente suprimidas, passando
a existir entre os objetos somente uma relação de
continuidade. Aqui, para dois objetos ou duas figuras
serem consideradas equivalentes, não se leva em
conta seus tamanhos ou formas, mas a condição de
que esta transformação seja realizada através de uma
deformação contínua. Neste caso, o essencial é que
os pontos vizinhos, que existem num determinado
objeto, mantenham as relações de vizinhança após a
transformação ter sido realizada. Assim, não importa
que sejam retas, ângulos, curvas, circunferências, pois
o que é preciso é que exista uma continuidade no
espaço, ou que a transformação seja contínua. Um
bom exemplo intuitivo do que estou comentando é
o que acontece nos estados de gravidez, pois quando
o útero aumenta, a barriga cresce e o abdômen dilata,
os pontos vizinhos guardam as mesmas relações
anteriores à gravidez.
Assim, quando se observa melhor estas diferentes
transformações sofridas pelos objetos, em nosso
espaço comum, pode-se observar que certas
propriedades, ou certas consistências não se
modificam, mesmo quando sofrem deformações
radicais entre eles. Estas propriedades que se mantêm
inalteradas, quando os objetos se transformam, são
nomeadas de invariantes topológicos. Por outro lado,
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os espaços, levantar áreas de proteção, entre outras.
Estas descobertas foram ocorrendo, inicialmente,
de uma maneira bastante empírica, tomando-se o
deslocamento das sombras dos objetos na superfície
da terra para funcionar como padrões de medida
e, ainda, utilizando-se de partes do corpo para que
estas descobertas fossem formalizadas. O que era
revelado, aos poucos, tornava-se cada vez mais
abstrato, proporcionando a construção de uma
série de conceitos ideais, como a noção de ponto,
de linha reta, de plano, da própria teoria de medida,
que passavam a ser incorporados como condições
fundamentais para explicar as dimensões de nosso
mundo físico.
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num determinado momento, trabalhando com a
lógica do Par Ordenado, ele axiomatizou que esse
“grande Outro nem mesmo existe”. Este fato traz a
marca da impossibilidade de qualquer garantia de
um saber definitivo para a psicanálise.
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o estudo destas transformações contínuas, ocorridas
no espaço pelas modificações do objeto e do espaço,
vai constituir o que se nomeia de Topologia.
Assim, nesse espaço topológico, sempre que se
quer determinar a equivalência ou a diferença dos
objetos, recorre-se a estes invariantes topológicos.
Eles correspondem às relações de oposição entre
os objetos, no espaço, se dextrogiro ou levogiro,
ao número de bordas, de faces, ao número de
buracos que contêm, aos cruzamentos, ou mesmo,
à impossibilidade de se passar, geometricamente, de
um lugar a outro, quando o objeto está localizado em
nosso espaço cotidiano.
Aqui, ainda, gostaria de sinalizar um invariante
topológico, que se enuncia a partir do que se
identifica como teorema de Jordan. Toda vez que se
corta uma superfície conexa, como, por exemplo,
um plano, uma circunferência, um conjunto finito de
pontos, ou de números e, vou acrescentar para nosso
uso, em relação à própria estrutura da linguagem,
com uma linha de percurso fechado, nomeada de
“curva de Jordan”, o espaço se divide em duas regiões
distintas, em duas áreas que não mantêm pontos
em comum. Nestas condições, a fronteira que
existe ao nível do corte ficará sempre ligada a uma
das regiões, delimitando um espaço fechado, que se
constitui num interior. Quanto ao outro espaço, ele
permanecerá sempre aberto, configurando o que se
pode inferir como um espaço exterior. Deve-se ainda
considerar, que neste lado aberto do corte vai existir
uma série infinita de pontos ou de números que
vão convergir em direção à fronteira, sem, contudo,
jamais conseguir alcançá-la. Estes dois espaços
determinados pelo teorema de Jordan serviram a Lacan
para estabelecer uma oposição entre o gozo fálico e
o gozo não-todo, como aparecem distribuídos nas
fórmulas da sexuação.
A propósito destes diferentes tipos de apresentação
e de reconhecimento dos objetos, em nosso espaço
comum, vale a pena lembrar a sugestão de Soury, que
os qualificou através de duas proposições: a primeira,
para dar conta das modificações que ocorrem nas
geometrias plana e projetiva, como no Estádio do
Espelho, entre outras condições. Nestes casos, o
objeto “é semelhante, mas não é a mesma coisa”.
Quanto à segunda proposição, vem contemplar as
transformações topológicas, em que o objeto “não é
semelhante, mas é a mesma coisa”6.
Dessa maneira, a topologia, mesmo que possa ser
definida de uma maneira rigorosa, como algo que
se refere ao estudo do espaço, ou à continuidade do
espaço, não se deve restringi-la a estas proposições,

pois limitam seu alcance. Assim, para implicá-la
à Psicanálise, a topologia deve ser considerada
como um ramo da geometria e das matemáticas,
que estuda as relações de vizinhança, os limites
e as propriedades que permanecem inalteradas
nos objetos, no espaço de “n” dimensões, depois
que diferentes transformações tenham sido
realizadas.
Aqui, o que se pode dizer sobre o espaço? De
Aristóteles a Kant, às vezes com diferenças
significativas, a noção do espaço tem sido concebida
a partir de duas grandes formulações. Uma delas,
quando se o identifica à qualidade posicional de um
corpo entre outros, isto é, como um lugar, que limita
a presença de um objeto material que o preenche
inteiramente. A segunda concepção, que “nasceu
com o atomismo antigo”, considera o espaço como
o continente dos objetos materiais, guardando essa
noção que vai prevalecer na ciência, apesar de toda
a oposição que sofreu de Leibniz. Aqui, talvez se
possa afirmar que a diferença essencial com a noção
anterior, é de assegurar a existência do vazio, como
dizia Euler: “é possível uma extensão sem corpo ... e
semelhante espaço sem corpo, que é denominado
de vazio”. Este pensamento de Euler influenciou
a doutrina de Kant, onde o espaço passou a ser
concebido como uma intuição a priori, ou como uma
intuição pura que iria possibilitar a que os fenômenos
acontecessem7.
Se fiz referência ao espaço euclidiano e aludi ao
espaço topológico, onde é mais difícil de se conceber,
ou representar os objetos, gostaria de mencionar mais
uma contribuição à noção do espaço, que ocorre a
partir das ideias de Freud e, em seguida, de Lacan.
Embora ambas estejam relacionadas à Psicanálise,
não se trata de uma mesma noção. Para Freud, podese dizer que o “espaço psíquico” aparece desde cedo,
como um lugar ideal de seu aparelho óptico, que é
tomado como uma analogia ao aparelho psíquico.
Mais tarde, vai concebê-lo diferente da estética
kantiana e próximo ao espaço topológico. O espaço
é definido a partir do “que pode ser a projeção da
extensão do aparelho psíquico”8.
Para Lacan, que sempre quis conceber um espaço que
fosse próprio ao “sujeito como tal” e, ainda, ao “parlêtre”,
ele procurou defini-lo a partir de sua prática analítica,
interrogando os efeitos do Imaginário, do Simbólico
6
7
8

Soury, P. Les Séances Mathématiques II, em Littoral, n 6, Ed. Eres (1982).
Abbagnano, Nicola, em Dicionário de Filosofia, Ed. Mestre Jou.
Sigmund, Freud., Vol. XXIII, Obras completas, pag. 336.

e, sobretudo, do Real, na cadeia borromeana, que
causam o sofrimento do sujeito. Assim, entre outras
proposições, ele vai conceber a noção do espaço
como algo que não é dado como uma condição à
priori, mas que está implicado à própria noção da
topologia, isto é, como uma “realidade operatória da
topologia”, que passa a ter como ponto de referência,
as consistências destas três dimensões, do Real,
Simbólico e Imaginário, e que vem se constituir e
se transformar a partir das palavras, dos traços e,
mesmo, das letras, em atos de escritura.
Assim, tanto a noção do espaço, como também a
topologia, pela variedade de seus domínios, ela não
corresponde a uma noção fácil de se estabelecer. Se,
de início, mantinha relações com a geometria, de
uma maneira progressiva foi penetrando no campo
das matemáticas e ampliando sua área de utilização.
Na Psicanálise, a topologia não interessa pela
complexidade de sua abordagem, do ponto de vista
das matemáticas, ou de seu ponto de vista algébrico,
mas que pudesse ser usada por sua simplicidade
e como Lacan chegou a sugerir que se a utilizasse
“bestamente”.
Num primeiro momento de seu ensino, Lacan usou
da topologia, na Psicanálise, a partir dos “objetos
topológicos de superfície” (Toro, Fita de Moebius,
Garrafa de Klein e Cross-Cap), que lhe serviram para
desenvolver modelos, ou ilustrações, com os quais
pudesse fazer leituras analógicas que representassem
as operações que se sucediam, no curso de uma
análise. Mais tarde, sobretudo, a partir da implicação
da cadeia borromeana, na Psicanálise, ele procurou
usá-la como uma “mostração”, no sentido concebido
por Wittgenstein, procurando escrever o próprio
discurso analítico. Não é excessivo se dizer que tanto
Wittgenstein, quanto Lacan, buscaram, cada um à
sua maneira, encontrar uma linguagem que não fosse
ambígua e que evitasse a produção de mal entendido,
naquilo que fosse apresentado.
Através da topologia borromeana, procurou esvaziar
a noção do sentido e da intuição na Psicanálise,
procurando formalizar a prática analítica, não mais
a partir das relações do simbólico com o imaginário,
mas como efeitos do real. Para isso tratou de utilizar
da letra e da escritura, mas, sobretudo, da cadeia
borromeana.

A CADEIA BORROMEANA
O que é o “nó borromeo”? O que levou Lacan a se
interessar pela topologia do “nó”? Que importância o
“nó borromeo” tem para a psicanálise?

Foi no curso desse mesmo seminário que
encontrou o “nó borromeo”, uma estrutura que
não mais deixou de interrogá-lo, até o final de seu
ensino. A notícia dessa estrutura borromeana
surgiu para Lacan, em 08/02/72, num encontro
social, quando foi informado de um curso de
iniciação elementar de topologia, que havia
sido realizado por um matemático, seu amigo,
Georges Théodule Guilbaud, em Paris X.
No dia seguinte, em 9 de fevereiro, durante o
seminário ... Ou Pire, ele comentou que queria
mostrar algo, que teve conhecimento na noite
anterior, “o brasão dos Borromeos”. É importante
considerar que antes mesmo dos matemáticos e
topólogos se interessarem por este tipo de “nó”,
ele já havia sido descoberto em torno do século
XV e escolhido como um brasão de três famílias
italianas, de Milão, que tinham entre elas a dos
“Buono Romeo”. Esse enodamento especial dos
anéis representava um pacto de aliança entre
estas três famílias, como uma proposta de
indissolubilidade entre elas. Dessa maneira,
se qualquer uma delas se afastasse do acordo
estabelecido, a união das três estaria desfeita de
imediato. Uma outra referência ao “nó borromeo”
corresponde ao arquipélago das ilhas Borroméias,
no lago Maggiore, na Itália setentrional, formado
pelas ilhas Isola Madre, Isola Superior e Isola Belle.
Esta disposição dos três anéis, no entanto, já
havia aparecido em manuscritos religiosos, em
torno de 1355, onde no interior de cada um dos
anéis apareciam escritas as sílabas “tri - ni - tas”,

Fig. 1

O encontro de Lacan com esse objeto topológico
impulsionou a psicanálise para uma nova condição,
mais distante da intuição, e passando a ser examinada
através de uma outra lógica. Mais tarde, em seu
ensino, ele passou a afirmar que se necessitava de um
certo cuidado para se pensar sobre o “nó borromeo”,
pois tratava-se de um procedimento que rompia com
as categorias habituais do pensamento: “os nós são a
coisa para que o espírito é o mais rebelde ... meter-se
na prática dos nós é romper com a inibição”9.

segundo lugar, quando o Sintoma passa a ser concebido
como “um efeito do simbólico no real”10, ele deve ser
interpretado como uma manifestação localizada e
singular da estrutura, tanto para o neurótico, como
para o psicótico, para o a-viciado, para os portadores de
manifestações somáticas, entre outros11.
Colocadas estas questões iniciais, deve-se perguntar,
o que é o “nó borromeo”? Em sua apresentação mais
simples, trata-se de um enodamento formado
no mínimo por três anéis, enlaçados de tal forma
que, ao se cortar qualquer um deles, a união dos
três se desfaz. Isto quer dizer que nessa estrutura
borromeana, os anéis não se ligam dois a dois, mas
de uma determinada maneira, em que um deles passa
sobre um primeiro, tocando-o em dois pontos e um
terceiro vem enodá-los, passando por cima do que
está por cima e por baixo do que está por baixo, sem
que nenhum deles penetre no buraco dos outros dois
(Fig. 2).

Fig. 2

Não é excessivo afirmar, que Lacan se interessou pela
topologia borromeana, procurando desfazer certas
dicotomias que existiam na psicanálise, como dentro/
fora, teoria/ técnica, corpo/ mente, além disso,
buscando algo que lhe permitisse escrever a estrutura
do sintoma analítico, que se presentifica diferente de
outros tipos de sintoma, como o sintoma social, o
sintoma do discurso médico, entre outros.
Com efeito, essa estrutura borromeana é uma caixa
de Pandora, que serve para todos os gostos, do
neurótico, do psicótico, do perverso, dos portadores
de manifestações somáticas e, ainda, constitui-se como
uma invasão do Simbólico no Real, servindo a cada
um, de uma maneira singular, a produzir o Sintoma,
como uma forma de existir.
Aqui, ainda, é pertinente desenvolver-se dois aspectos
do Sintoma: em primeiro lugar, quando se o considera
como uma formação do inconsciente, ele vai estar
localizado no campo da transferência e contempla a
noção do retorno do recalcado, que se realiza de uma
maneira mais explícita, na heteridade do neurótico.

Na leitura que Lacan foi fazendo de Freud, o Discurso
Analítico veio se fundamentar com uma dimensão
do Real, onde a estrutura borromeana veio a ser
concebida como um “nó mental”, que cria seu próprio
espaço. Esta forma abstrata do “nó”, que existe no
espaço topológico para se realizar como a estrutura
que vai dar suporte à psicanálise e às vicissitudes do
Sujeito, precisa ser mostrada numa outra geometria,
que se presentifica no próprio espaço euclidiano.
Para essa passagem, de sua condição abstrata, para
uma apresentação numa superfície adequada de
nosso espaço comum, o “nó borromeo”, após sofrer
uma primeira intervenção, em que lhe é retirado
sua substância, sua materialidade, ele é projetado,
numa superfície, em nosso espaço e, em seguida,
passa por um tipo de convenção, que vai delimitar
os arcos e os cruzamentos, que o constitui. Para
que esteja construído de uma maneira adequada,
deve-se acompanhar o trajeto de cada um dos anéis,
observando-se a ordem de seus cruzamentos, que deve
obedecer a essa condição, em que, cada um, passa por

Para o psicótico e o perverso, suas manifestações

9

ocorrem através de outras envolturas formais, a partir
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da foraclusão e do desmentido, respectivamente. Em

Lacan, J., em Scilicet - 6/7, pag. 60.
Lacan, J., Sem. XXII, RSI, aula de 10/12/74
Souza, A., La topologie des états limites dans la psychanalyse, em Le Bulletin Freudien n.29, Revue de l’Association Freudienne de Belgique, 97/29.
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enquanto no centro do nó, estava depositado
o significante “Unitas”. Ou ainda, de uma outra
maneira, em que cada um dos “nós” continha as
palavras, “Luz, Vida e Verbo” e, no coração do
nó, estava escrito “Deus é”. Estas duas mostrações
do “nó borromeo” vinham simbolizar o sentido
teológico da Trindade Divina (Fig. 1)
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Logo no início dos anos setenta, após uma sucessão
de seminários, onde tratou da topologia das
superfícies e da lógica, Lacan promoveu um fato
essencial em seu ensino. No seminário ... Ou pire
(71/72), trabalhando com as ideias de Frege, Pierce,
entre outros, voltou a reafirmar a impossibilidade
da proporção sexual e, naquela ocasião, encontrou
algo que lhe permitiu tratar das consistências do Real,
Simbólico e Imaginário, de uma maneira conjunta. Esta
possibilidade se configurou, inicialmente, através de
um determinado enunciado gramatical, “eu te peço,
que tu recuses, o que eu te ofereço, porque: não é isso”. A
estes três verbos, Lacan atribuiu o estatuto de uma
função, onde cada um deles passava a se relacionar
com os outros dois, num tipo de permutação cíclica,
que arrastava sempre o objeto, no final da frase - “não
é isso”. Tratando desta questão a partir de uma lógica
categorial, ele procurou esvaziar o lugar do verbo e
confirmar, mais uma vez, a impossibilidade de uma
relação dual entre estas três dimensões. Através desta
gramática criava a possibilidade de que o Simbólico,
o Real e o Imaginário viessem a ser tratados numa
relação triádica.
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cima do que está por cima e por baixo do que está
por baixo, sem penetrar nos buracos que cada anel
contém. Além disso, como se pode observar, depois
de projetado em nosso espaço comum, não se sabe
mais qual é o primeiro anel, ou o terceiro, pois eles são
intercambiáveis. Esta condição possível, de qualquer
um dos anéis poder vir a ocupar o lugar dos outros,
demonstra uma outra propriedade, que é uma
isotopia, uma homogeneidade, entre eles (Fig. 3).

Fig. 3

Essas propriedades do “nó borromeo”, o retiram da
categoria de um modelo, de uma ilustração, de
um desenho, ou mesmo, “de uma teoria”, como
Lacan chegou a afirmar, para convertê-lo numa
escritura que, dessa maneira, tem seu suporte,
no Real. Com efeito, o “nó bo” vai fazer parte de
um “programa de escrituras” que Lacan instituiu
para o objeto pequeno (a), de início através de um
estatuto lógico e, mais tarde, topológico, onde o
Sujeito vem aí se “a-fixar”.
Se esta escritura borromeana do objeto (a) tem
como uma de suas funções, unir as consistências
do RSI, pode-se inferir, também, que efeitos
ela causa ao Sujeito, através dos buracos, dos
vários cruzamentos realizados por suas três
consistências, pelas zonas de indução de uma
consistência sobre as outras, por suas ligaduras e,
ainda, por lapsos, que possam ocorrer entre elas.
Assim, vou considerar, ainda, que essa estrutura
borromeana, à medida que ela é construída a
partir de três “Nós”, do Real, do Simbólico e do
Imaginário, e que toma o estatuto de uma escritura,
ela não é um “nó”, como muitas vezes é nomeada.
Com efeito, de um ponto de vista topológico, e
com desdobramentos na Psicanálise, trata-se de
uma “cadeia” formada por três “nós”, portanto, uma
cadeia borromeana, que alvorece da linguagem, e
que guarda uma dimensão do Real.
Embora a “cadeia borromeana” tenha a possibilidade
de várias ortografias, inclusive com um número
indefinido de anéis, para a Psicanálise, vou insistir:
ela se constitui através dessa ortografia mínima
dos três “nós”, onde se deve acrescentar, ainda,

um adicional à estrutura, que é a noção do Tempo,
para se avaliar, de uma maneira mais rigorosa, que
efeitos ela pode produzir sobre o Sujeito.
Numa outra olhada sobre a escritura da cadeia
borromeana, a partir de três “nós”, pode-se
identificar, de imediato, uma série de invariantes
topológicos, sendo que, em primeiro lugar, vou
considerar os Buracos que ela contém. Uma noção
que não é simples de se definir, pois um orifício
em si mesmo não é suficiente para constitui-lo
e, assim, em virtude das múltiplas imagens a que
um buraco possa estar associado, é algo que a
intuição não dá conta e, assim, para defini-lo, será
necessário que se recorra à Topologia12.
Dessa maneira, nessa escritura da cadeia
borromeana, podem ser identificados quatro
buracos, sendo um deles no Imaginár io, onde
se inscreve a noção do Corpo, das paixões do Ser
(amor, ódio e ignorância) e, ainda, a função de
menos phi (-φ), que se identifica como a castração
imaginária. Um buraco no Real, que guarda
o enunciado lógico de uma não escritura da
“proporção sexual” e, ainda, onde se inscreve o
gozo de “a-vida” e o gozo de “a-morte”. Um buraco
no Simbólico, que Lacan relacionou como o
“verdadeiro buraco”, que guarda uma relação
com o “recalque primário” (ürverdrangt); e, ainda,
como um fato de estrutura, trata-se de um lugar
que não guarda uma totalidade dos significantes,
pois existe “ao menos um” que cumpre a função
de estar fora, que é expulso do todo, como o
significante UM (S1), que passa a representar
o Sujeito. Aqui, ainda, inscreve-se a noção dos
Gozos, do Desejo, dos valores da Cultura,
entre muitas outras condições simbólicas que
compõem a existência do Sujeito. Existe, ainda,
um buraco no “coração” da cadeia borromeana
que Lacan, num primeiro momento, o concebeu
como o resultado da sobreposição dos três
buracos anteriores, chegando a defini-lo como
um “triplo buraco”. Em seguida, ele o formalizou
a partir de uma “foraclusão primitiva”, que ao
produzir um “buraco”, ele se tornaria causa, para
o próprio enlaçamento destas três dimensões
do Real, Simbólico e Imaginário, possibilitando
essa escritura borromeana. Nesse lugar, Lacan
inscreveu, de início, o “objeto pequeno (a)” que, por
definição, embora seja sem substância, ele passava
a se constituir como a própria essência do Sujeito,
como seu “único Dasein”. Mais adiante, em seu
ensino, Lacan propôs uma reciprocidade total
entre o Sujeito e o objeto, trazendo consequências
importantes para a prática e a teoria analítica.
Assim, o Sujeito passou a ocupar esse “ponto-

buraco”, na cadeia borromeana, sob a função de um
“artesão”, sendo concebido como “uma resposta do
Real” e que se tornaria responsável por produzir
seus próprios artesanatos, inclusive a inventar o
Saber inconsciente, que o determina (Fig. 4).

Fig. 4

Em seguida, Lacan transmudou essa modalidade
Impossível do Real para uma modalidade Necessária,
isto é, como “aquilo que não para de se escrever” e, assim,
o Sujeito tende a se repetir, de diferentes maneiras,
para se mostrar durante uma análise, inventando
“truques”, para preencher o buraco, onde não se
pode escrever a “proporção sexual”, isso que faz
“trou-matisme”13. Um neologismo que contempla a
noção do “traumatismo” e do “buraco” (“trou”), sem
o qual não se pode escrever a cadeia borromeana
e nem mesmo fazer “qualquer outra coisa”, como
dizia Lacan. Todavia, há uma sutileza em torno deste
enunciado, pois ao se falar da cadeia borromeana,
além do buraco, é preciso se levar em conta a presença
de duas outras noções que se presentificam nela: a
Consistência e a Ex-sistência. Em relação à Consistência,
Lacan não a utiliza a partir de um ponto de vista
lógico-matemático que venha corresponder à noção
de uma não contradição, num determinado sistema,
em que para se afirmar que um sistema é consistente
é necessário que todas as proposições apareçam
aí, como válidas, ou seja, que não se consiga provar,
ao mesmo tempo, a existência de A e a existência
de não A. Assim, ele vai desenvolver essa noção da
Consistência a partir de sua etimologia, através de um
significante, que deriva do verbo latino, “consistere”
(“se manter junto”, “se sustentar junto”). Uma
condição que está presente na própria estrutura da
linguagem, quando se institui uma possibilidade de
que os objetos do mundo possam estar mantidos
num mesmo lugar.
Para a Psicanálise, no entanto, o que vai nos interessar
é essa propriedade da cadeia borromeana, não só de se
constituir através dos enlaçamentos das categorias
do Real, Simbólico e Imaginário, mas, também, sob
Lacan, J., Sem. XXIV, L’insu que sait de l’une-bévue s’aile à mourre, aula
de 18/01/77.
13
Lacan, J., Sem. XXI, Les non-dupes errent, aula de 19/02/74.
12

Por fim, a noção da Ex-sistência, que passou a ser
definida, em função da própria cadeia borromeana
e em relação à Consistência e ao Buraco. Trata-se de
uma noção que, embora tenha emergido de um
campo filosófico-religioso, Lacan, mais uma vez,
para desenvolvê-lo, utilizou de sua etimologia,
através do significante, que vem do latim, “exsistere”,
composto de “ex” (“fora”) e “sistere”, que deriva de
“stare”, isto é, como algo que conota uma “posição de
estabilidade”, ou ainda, que define uma posição de
“estar de pé”. Além disso, ele procurou estabelecer
um outro sentido para a “Ex-sistência”, concebendo-a
como uma noção que instituísse limites e viesse
reafirmar esse axioma de que na Psicanálise não
existem conjuntos universais e completos. Portanto,
essa “noção de Ex-sistência”, quando passa a operar na
prática analítica, ela está implicada ao que é “Ex”, isto
é, o que se mantém “fora do lugar”, “fora de um conjunto”,
que gira “em torno de...” e, sobretudo, como algo
que gira em volta da própria “Consistência”, fazendo
“intervalo”. Assim, trata-se de uma função que institui
um limite, que impede a existência de uma totalidade
e que se opõe à categoria do particular, sobretudo,
como uma noção introduzida numa equivalência
ao Gozo e, como tal, está além do sentido. Com
efeito, ao passo que o sentido gira em volta, o gozo

costuras, transformando as três consistências, numa só,
como um “nó em trevo” (“noeud en trefle”) (Fig. 5).

Vou retomar, em seguida, a escritura da cadeia
borromeana com os três anéis, para considerar que
Lacan, num primeiro momento, inscreveu no
“coração” da cadeia borromeana o objeto pequeno
(a), atribuindo-lhe entre outros valores, o “centro da
subjetividade do Sujeito”. Esta referência que já havia
sido formulada deste o seminário “Mais, Ainda” (Sem.
XX), vem revelar não só uma reciprocidade entre o
Sujeito e o objeto, mas de que a cadeia borromeana
é a própria estrutura do Sujeito e, assim, levando-o a
afirmar que “a estrutura é o nó (e) o sujeito é o objeto”.

Fig. 5

Nesta ortografia da cadeia borromeana pode-se
considerar, ainda, as interseções das três consistências:
uma delas, entre o Simbólico e o Real, que vai ser
nomeada de gozo fálico (GΦ). Só para lembrar,
o Falo não alude ao órgão sexual masculino, e sua
significação nunca determina o objeto que causa
seus deslizamentos, assim, cada vez que se pensa tê-lo
encontrado como um objeto causa do desejo, “não
é isso” de que se trata. Além disso, a satisfação que se
manifesta através do gozo fálico afeta o Sujeito numa
condição anômala, identificada por Lacan como
um gozo “fora corpo”, que vai possibilitar diferentes
suplências de gozo. Na interseção entre o Imaginário e
o Real localiza-se o gozo do Outro (GA), um gozo “fora
linguagem” e, portanto, implicado ao gozo do Corpo.
Por fim, entre o Simbólico e o Imaginário, inscrevese o “gozo-sentido”, revelando esta condição, que
mesmo através do sentido, ele não é completo e, dessa
maneira, faz gozar; assim, no seminário “Le Sinthome”
(XXIII), realizado no ano seguinte ao RSI, Lacan
alude à homofonia existente entre “jouissance”, “jouïssens” e “jouis-sens” (gozo, eu ouço-sentido e gozo-sentido),
reafirmando essa noção do Gozo, no sentido, como
“Jouis-sens”.
Lacan propôs, ainda, que se poderia produzir
uma determinada operação topológica na cadeia
borromeana, instituindo uma continuidade entre
o Real, o Simbólico e o Imaginário, através de cortes e
Lacan, J., Sem. XXII, RSI, aula de 17/12/74. Edição não comercial da
Association Freudienne Internationale, Julho de 2002 (a tradução é por
minha conta).
15
Lacan, J., L'Étourdit, Scilicet, n 4.

Esta transformação das três dimensões em uma só
determinaria uma espécie de gel imaginário, que foi
identificado por Lacan como a escritura da Paranoia16.
Essa condição que revela uma exacerbação imaginária
define também um encurtamento simbólico, com
consequências na própria estrutura linguageira e,
também, com efeitos do Real. Uma condição trinitária
que, de muitas maneiras, anula qualquer alteridade
com o Outro, que nem mesmo existe.
Aqui, ainda, rompendo com a inibição, vou sugerir
uma outra leitura em relação ao “nó em trevo”. Esta
continuidade, que num certo momento se realiza
entre as dimensões do Real, Simbólico e Imaginário, não
define só a Paranoia, mas vem presentificar, também,
uma condição estrutural do Sujeito, que é seu “núcleo
paranoico” que se desdobra, no geral, na “medida comum”,
na estrutura de base do Sujeito, que está implicada,
também, à própria noção da personalidade, que se
presentifica como uma “identificação objetivante”, que
vai servir como objeto de conhecimento para o Outro.
Todavia, embora o paranoico esteja implicado a essa
“medida comum”, para que se possa formalizar a estrutura
do paranoico, como psicótico, será necessário que,
além dessa condição de base, da estrutura, ocorra,
também, a presença da foraclusão do Significante Nome
do Pai e, ainda, de uma regressão tópica ao Estádio do
Espelho.
Olhando mais de perto o centro da cadeia borromeana,
identifica-se uma estrutura mais elementar que o “nó
em trevo”, de uma escritura mais simples, formada por
traços, três traços unários que vão construir o Triskel
(Fig. 6). É o ponto de partida, o elemento de base para
se escrever a estrutura borromeana e, aonde Lacan, de
início, situou o objeto pequeno (a), causa do desejo.

14

Fig. 6
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se fundamenta como aquilo que está fora do sentido
e, dessa maneira, a “Ex-sistência” se direciona para esta
condição de que se existe algo que faz Buraco no Real,
há no Imaginário e, sobretudo, no Simbólico. Lacan vai
reafirmar, em outros momentos, uma equivalência
entre a “Ex-sistência” e o Real, já que ambos são
colocados nessa categoria comum, do “ab-sens”. Por
fim, vou axiomatizar esta condição de que a cadeia
borromeana contém, ao mesmo tempo, um Buraco,
uma Consistência e uma Ex-sistência.
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essa condição singular de fazer imagens que, mesmo
nem sempre evidentes, cada um se situa nelas, e isso
remete às noções de superfície e forma. A partir daí,
Lacan considerou que a cadeia borromeana teria
uma consistência do Imaginário. Em seguida, após
estabelecer essa condição da cadeia borromeana ser
construída por anéis, fios, ou cordas, de ser “planada”
numa superfície adequada, em nosso espaço comum,
e que, na prática da análise, ela pode e deve ser
manipulada a cada momento, possibilitando diversas
escrituras, diferentes daquelas concebidas através
da “precipitação de significantes”; isso possibilitou
uma outra inferência, em que Lacan veio afirmar
que a cadeia borromeana tem uma consistência do
Simbólico. Obedecendo, ainda, a uma certa “intuição
imaginária” e considerando que nessa estrutura
borromeana, onde o Imaginário, o Simbólico e o Real
estarão sempre enlaçados, “de três fazendo Um”, ele
axiomatizou que a partir dessa duplicação do Real e
de uma materialidade que se inaugura da linguagem
e que se propõe à manipulação, a cadeia borromeana
teria uma consistência do Real14. Como um
desdobramento dessas proposições, Lacan propôs
que a noção da Consistência, mostrada através
do Simbólico, do Real e, sobretudo, do Imaginário,
enlaçados como um “nó de escritos”, lógico, gramatical
e homofônico15, tornava a cadeia borromeana como
algo a ser manipulado e reescrito a cada momento de
uma análise.
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Ainda, para reafirmar a importância que a noção do
buraco adquiriu para a psicanálise, Lacan tratou o
Triskel a partir de uma paráfrase, “Fiat Trou” (“Faça
Buraco”), e colocou, neste lugar, algo que já havia
identificado desde o seminário sobre a Identificação
, como “turbilhão”. Naquela ocasião, o concebeu
como um ponto central que era colocado “além
do nó imaginário, do fantasma fundamental”, por
onde deveria sair o objeto (a). A partir da topologia
borromeana, a noção de “turbilhão” passou a se
constituir, como algo que além de reter o objeto (a),
outras coisas vêm aí “turbilhonar” (“à tourbillonner”)
e, em seguida, desaparecem, até mesmo, como o
inconsciente.
Dando sequência à importância da cadeia borromeana,
na Psicanálise, Lacan vai propor algumas questões
sobre clínica. Assim, no seminário “Os não-tolos
vagueiam” (Sem. XXI), após estabilizar a escritura
da cadeia borromeana, com três “nós”, ele referiu, de
início, um comentário sobre a “loucura”, em que se
falta um destes anéis de barbante, “o sujeito se torna
verdadeiramente louco”18 e, em seguida, voltou a
falar da “Paranoia”, nos termos que referi acima,
aludindo ao nó em trevo. Continua afirmando que,
para as “neuroses”, deveria ocorrer a separação de
um dos anéis, enquanto os outros dois fariam um
enodamento olímpico; assim, se a liberação fosse do
Simbólico, corresponderia à Histeria e se ocorresse
no Imaginário, contemplaria a Neurose Obsessiva.
Aqui, gostaria de levantar uma questão, pois quando
a cadeia borromeana adquire o estatuto de estrutura,
para a Psicanálise, e Lacan o diz, com todas as letras,
que o “nó bo é a estrutura”, esta condição que propôs
para a loucura e para as neuroses, deve ser olhada com
alguma reserva, pois não preserva as propriedades da
cadeia borromeana.
Constituída pela linguagem e na linguagem, a
escritura da cadeia borromeana é algo permanente
e que não se desfaz, possibilitando, ainda, diversas
proposições que afetam o Sujeito, na análise, através
de combinatórias do RSI19. Assim, levando-se
em conta os dois tipos de orientação da escrita, se
levogira ou dextrogira, pode-se determinar algumas
combinações possíveis e os efeitos que vêm causar
sobre o Sujeito. Dessa maneira, tomando-se como
referência a escritura RSI, o título do seminário
XXII, Lacan escreve na cadeia borromeana, numa
das primeiras aulas, “os três de Freud”: “a Inibição, o
Sintoma e a Angústia”.
Lacan, J., Sem. XXIII, Le Sinthome, aula de 16/12/75. Edição não
comercial da Association Lacanienne Internationale.
17
Lacan, J., Sem. IX, A Identificação, aula de 23/05/62.
18
Lacan, J., Sem. XXI, Os não-tolos vagueiam, aula de 11/12/73.
Edição não comercial do Espaço Moebius.

Guardando essa condição de que, na Psicanálise em
Intenção, o Real sempre antecipa o Simbólico, podese identificar várias combinações do Imaginário,
do Real e do Simbólico, na cadeia borromeana. Aqui,
mantendo-se uma orientação levogira, que Lacan
chegou a identificar como a “boa série”, pode-se
identificar:
- IS (R) – o que do Imaginário que vai pertencer
ao Simbólico (I∈S), que Lacan nomeou de o
simbolicamente Imaginário. Assim, quando o
Imaginário fica impossibilitado de penetrar até o
final, no buraco do Simbólico, determina-se uma falta
de sentido nos elementos e funções do Corpo, e o
Sujeito passa a ser visitado por fenômenos inibitórios,
portanto, essa condição define a Inibição.
- RI (S) - o que do Real vai pertencer ao Imaginário
(R∈I), isto é, o imaginariamente Real. Assim, essa
intrusão do Real, no Imaginário, vai produzir a
Angústia.
- SR (I) - aquilo do Simbólico que vai pertencer ao Real
(S∈R), ou mesmo, o realmente Simbólico, onde essa
“inchação” do Simbólico, no Real, vai contemplar a
noção do Sintoma. Com efeito, se o Sintoma foi lido,
num primeiro momento da Psicanálise, como uma
metáfora, como algo que representa o Sujeito, para
outro significante, mais tarde, ainda, essa noção do
Sintoma, no Discurso Analítico, vai corresponder a
algo que se desenvolve, numa Análise em Intenção, a
partir desse “laço social” a dois, formado a através da
relação entre o analista e o analisante, sob a condição
de mais-gozar, no lugar da Produção, no Discurso
do Analista. Com o desenvolvimento da cadeia
borromeana, o Sintoma passa a ser concebido como
um sinal de algo que não anda bem no Real, mas que
protege o Sujeito, tornando-se o melhor que o Sujeito
pode fazer, para viver.
Em seguida, obedecendo a uma leitura de orientação
dextrogira do RSI, na cadeia borromeana, pode-se
identificar:
- IR (S) – o que do Imaginário vai pertencer ao
Real (I∈R), isto é, o realmente Imaginário, que
vai corresponder às representações pré-conscientes.
Vou considerar, ainda, que esse enraizamento do
Imaginário no Real vai possibilitar algum sentido
no Real e que pode sinalizar para as doenças somáticas,
ou melhor, para o que Lacan nomeou como “falhas
epistemo-somáticas”.
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- SI (R) - aquilo do Simbólico que vai pertencer ao
Imaginário (S∈I), como o imaginariamente Simbólico.
Essa inclusão de algo do Simbólico, no Imaginário,

é que a partir do efeito das jaculações isoladas dos
significantes, passa-se a evocar aquilo que de sonoro
impregna “Aslínguas” (“L’élangues”), um neologismo
criado por Philippe Sollers, quando comentou
sobre as várias línguas que Joyce havia enxertado no
inglês, ao longo de suas obras. Lacan o incorporou,
considerando a composição de “élan” (impulso,
tendência) e “langues” (línguas), nesse significante que
faz homofonia com “les langues” (“as línguas”) e que
se torna capaz de produzir equívocos que visam o
Real. Lacan utiliza para esse neologismo, “L’élangues”,
uma composição. Pode-se considerar que o Sujeito,
na análise, a partir do que diz e das escanções que se
mostram em sua fala, vai estar colocado diante de
faltas que o intimam a inventar dizeres, até aquele que
o satisfaça, tratando de responder aos enigmas que
lhes são colocados por sua condição de falante, em
relação à vida, à morte, ao sexo e a própria dor de sua
existência. Enfim, essa condição em que o Simbólico
invade o Imaginário vai corresponder também
às formações onomatopeicas que constituem a
linguagem infantil, desde o primeiro momento
em que a criança recebe as palavras, como uma
extensão da linguagem e começa a repeti-las, para
dar continuidade à sua vida. Ainda, essa presença
do “imaginariamente Simbólico” tende a produzir
diferentes sentidos, no que se fala e, mesmo, no
que se escreve, possibilitando a Lacan relacioná-lo
à Linguisteria, que precisa da Psicanálise para ser
sustentada. Com efeito, esta questão se afirma na
escritura da cadeia borromeana, à medida que o efeito
de “sentido”, aparece localizado numa exterioridade,
em relação ao Real, na intersecção entre o Simbólico e
o Imaginário, condição que vai dar sentido à fala do
analisante, embora, incompleto.
Já finalizando, por hoje, Lacan estabelece, também,
uma equivalência entre a cadeia borromeana e essa
proposição de que “há do Um (“il y a d’l’Un”). Isso
realiza a “melhor metáfora ... de que procedemos do
Um” do três que faz UM20, como uma estrutura
singular para o Sujeito, determinada por essa estrutura
borromeana, que vai produzir efeitos de linguagem,
localizados e pontuais, durante toda sua existência.

A cadeia borromeana evoca, ainda, algo que não para
de não se escrever, já que essa relação do Sujeito com
o Real constitui-se numa condição que não lhe dá
tréguas e vem causar a origem de seus sofrimentos,
quer como a dor da existência, como causalidade
de seus sintomas, de seus impedimentos, de suas
inibições e embaraços, de suas manifestações
Pode-se encontrar uma parte deste desenvolvimento, no sem. XXIV,
L’insu que sait de l’une-bevue s’aile à mourre.
20
Lacan, J., Sem. XX, Encore, 15/05/73.
19

Não é excessivo dizer, portanto, que a cadeia
borromeana quando adquire o estatuto de estrutura
para a Psicanálise, o Sujeito vai estar submetido
aos efeitos do Real, do Simbólico e do Imaginário,
enlaçados numa estrutura uniana, que o intima a
fazer bordas em torno do Real e, sobretudo, a inventar
o saber inconsciente que o determina, para fazer frente
às diferentes posições de heteridade do Sujeito, como
neurótico, perverso, psicótico, a-viciado, ou mesmo,
em posições indefinidas e, ainda, como o grande
Outro não existe e não lhe pode dar qualquer garantia
do que “saber-fazer”, ele é intimado a inventar o saber
inconsciente, procurando fazer bordas em torno
do Real, para escrever suas respostas sobre a vida e a
morte, sobre o sexo, o gozo e sobretudo em relação
àquilo que vem se constituir como um “enigma do
Um”, que é a própria cadeia borromeana, minimizando
estes diferentes tipos de gozo que o afetam, de uma
maneira permanente, contínua, no que diz respeito à
vida e à morte, sobre o sexo, entre outras condições.
Se, assim, a Psicanálise se qualifica para criar
diferentes vias, dessa herança que o Sujeito recebe, ao
analista compete reinventar a Psicanálise que pratica,
para acompanhá-lo em suas errâncias.
Obrigado, por mais uma vez, aceitarem compartir
estas questões que tocam a prática analítica e nos
convocam a fazer a Psicanálise circular. Até uma
próxima vez.
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somáticas, entre outros. Assim, diante dessa
dimensão do Real da cadeia borromeana, o Sujeito
mantém-se marcado pelo “estigma de que o real não
se liga a nada”21 e sempre o relança em sua errância.
Este é o destino tragicômico de sua existência,
aprender o que fazer para minimizar efeitos dessa
estrutura que o habita e o devasta.
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Resumo
Este escrito visa marcar uma diferença entre
a presença do analista e a presença da pessoa
do analista, através de reflexões sobre a
transferência e o seu manejo, abordando o
uso da topologia na Psicanálise, não somente
referente ao enodamento das três dimensões:
Real, Simbólico e Imaginário; desde nossa
prática, propomos uma nova escritura para a
prática da psicanálise realizada na urgência e
na emergência dos tempos atuais, nomeada
de intenç(s)ão na extensão, como também
para a prática da psicanálise realizada através
dos gadgets, na qual se dá o transbordamento
da consistência do Imaginário em relação ao
Símbólico e ao Real.
Palavras-chave: Psicanálise em Intensão.
Psicanálise em Extensão. Transferência.

Abstract
This writing aims to mark a difference between
the analyst's presence and his presence as
a person. Through some reflections about
the transference and its management, and
using the topology in Psychoanalysis, not
only referring to the enodation of the three
dimensions: Real, Symbolic, and Imaginary;
from our practice, we propose a new scripture
to the practice of psychoanalysis, performed
in the urgency and emergence of current
times, named as intent(s)ion in the extension,
as well as for the practice of psychoanalysis
carried out through gadgets, in which occurs
the overflowing of the Imaginary consistency
over the Symbolic and the Real.
Keywords: Psychoanalysis in Intension.
Psychoanalysis in Extension. Transference.
1

Psicanalista, membro do Espaço Moebius Psicanálise

Interrogar-me

sobre um dos mais importantes
fundamentos da psicanálise - a transferência -, temme convocado a pensar sobre a posição daquele
que nos demanda uma análise, o analisante, ou
melhor o sujeito suportado no corpo do analisante,
e o lugar que o psicanalista ocupa ao desempenhar a
sua função; tarefa que tem sido árdua porque, entre
outros motivos, aqueles que lidam com a psicanálise
sabem que Lacan, depois do retorno que fez a Freud,
não manteve uma linearidade no seu ensino.
Muitos fundamentos que foram desenvolvidos num
determinado momento dos seus seminários, quando
confrontados com novas questões da sua clínica,
foram transformados e alguns foram até mesmo
abandonados. Para mim, era assim que Lacan dava
testemunho da sua prática, revelando, a todos aqueles
que quisessem ouvi-lo, a impossibilidade de qualquer
garantia de um saber definitivo, inflexível ou fechado
nele mesmo, ficando a cargo de cada analista que
pratica a psicanálise, reinventá-la a cada atendimento,
a cada vez que é convocado a dar testemunho da
sua prática, a cada vez que a interroga, e é por ela
interrogado.
Foi isso, a meu ver, o que ele fez ao introduzir
a topologia no seu ensino, sempre interessado
em descobrir como a psicanálise opera. Nós,
psicanalistas, somos, também, testemunhas do nosso
tempo, assim como Freud foi testemunha do tempo
dele. Esse fato gera consequências na nossa prática,
pois somos convocados a estarmos aptos, a estarmos
à altura de responder as angústias da nossa época.
Hoje, nos vemos à frente de um grande desafio, que
é a análise oferecida a partir dos Gadget. Gadget é
uma gíria tecnológica usada pra designar dispositivos
eletrônicos portáteis. Carinhosamente, são também
chamados de bugiganga ou engenhoca.
No final do ano passado, movidos pela transferência
de trabalho, elegemos no Espaço Moebius o tema
que seria o fio condutor para nosso estudo em
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2020 - “A Transferência e a prática psicanalítica,
hoje”. Para escolhê-lo, levamos em conta que, desde
os primórdios da Psicanálise, o que se passa entre o
analista e o analisante interroga a prática psicanalítica.
Naquela época, nos questionávamos sobre a
influência advinda do uso dos novos instrumentos
do mundo atual, como as novas ferramentas
tecnológicas. Era essa a questão em um momento
em que não imaginávamos o que estava por vir, não
imaginávamos que, um dia, nosso mundo iria parar,
e que iríamos nos ver impedidos, meio que pegos de
surpresa, por mais informados que estivéssemos, de
comparecer aos nossos consultórios. - Fiquem em
casa - eram as palavras de ordem!
Diferentemente de muitos colegas, eu não era
adepta aos atendimentos on-line. Sempre que me
via impedida de atender alguém que me demandava
uma análise, (aqui, abro um parêntese para dizer que
era, para mim, um impedimento ético) em função da
distância física, ou por morar em uma outra cidade,
ou porque ia estar ausente por motivo de viagem,
buscava indicar um colega de ofício na cidade onde
o analisante se encontrava. Essa também era minha
conduta com todos aqueles que moravam ou iam
morar em outras cidades e me demandaram uma
análise.
					
Lembro-me de alguns pedidos de análise on-line que,
naquela época, foram encaminhados; como eu disse,
havia para mim um impedimento ético, entendia que
não era possível realizar uma análise que não fosse
presencial, em função de algumas condições que,
naquela época, eu considerava necessárias. Uma delas
era o corpo a corpo analista/analisante. Nem mesmo
quando precisei me ausentar do consultório, pensei em
oferecer atendimento on-line, apesar de ter liberado
o WhatsApp, caso algum analisante precisasse entrar
em contato; o combinado era que seria algo pontual,
e não substituiria uma sessão; caso necessário, faria um
encaminhamento para um colega.
Recordo-me que já desisti de viajar ou adiei a viagem
em função de algumas situações muito delicadas que
alguns analisantes passavam, ossos do ofício. Esse
manejo da transferência me foi transmitido pela minha
analista Syra Tahin, quando eu era ainda sua analisante;
um manejo que tem a ver com o saber lidar com o
que acontece entre o par, analisante, este no lugar de
amante – Sujeito do desejo, e o analista no lugar de
semblante de objeto, lugar do amado, como Lacan
trabalhou no seminário 8. Seminário que foi cantado
em verso e prosa durante todo esse ano.
Depois da metáfora do amor ter se realizado, depois da
passagem do lugar de objeto para a posição de amante,

posição própria do sujeito desejante, é quando o
analisante vai poder se suportar no lugar de objeto causa
do desejo, rebotalho da humanidade, para aqueles que
lhe demandam uma análise: lugar do analista, do lugar
do Sujeito suposto ao Saber (função que nada tem a ver
com a pessoa do analista), o correlativo ao objeto a, e se
fazer presença para seu analisante. É isso que o analista
deve ao menos ter feito o candidato sentir. E é Lacan
que nos adverte: “Se com isso ele (o analisante) não for
levado ao entusiasmo, é bem possível que tenha havido
análise, mas analista, nenhuma chance.” (Lacan, 2003,
p. 313).
É dessa posição, que lhe é atribuída pelo analisante, que
o analista vai dar testemunho da sua presença. Presença
do analista, como disse Lacan no seminário 11, é uma
formação do inconsciente, e em nada tem a ver com a
pessoa do analista. É a isso que responde o objeto causa
do desejo, objeto pequeno a. O psicanalista se faz objeto
pequeno a. Ele se faz, entenda-se: se faz produzir.
Há uma passagem da minha análise que, quando
participava do pequeno grupo da Rede Escuta Saúde,
me retornou: eu experienciava uma situação de perda,
uma fatalidade que acabara de acontecer com um
membro, muito próximo e querido, da minha família.
Eu me encontrava fora de Salvador, no recesso de
São João. Retorno e solicito uma sessão. Deitada no
divã, começo a relatar o que tinha acontecido. Minha
analista, ao ouvir a minha fala, coloca a mão no meu
ombro, em silêncio, se fazendo presente, sem sair da sua
posição de analista. Um ato singelo, ato significante, ato
analítico, que fez, na minha análise, naquele momento
de profunda dor, toda diferença. Operou uma
mudança no meu discurso, uma pequena mutação
no espaço linear da frase, um singelo movimento... a
morte para amor te...
Bem, retomando, até antes dessa pandemia, entendia
que o consultório, o divã, a poltrona, o analista, na
posição de semblante de objeto, e o analisante, na
sua função sujeito, eram elementos invariantes para a
partida da análise em intenção. E a transferência o seu
pivô, afinal, em uma análise, tudo passa em torno da
transferência. Não há análise sem transferência, já nos
lembrava Porge, no seu trabalho apresentado na XXX
Jornada do Espaço Moebius (2020), citando Lacan,
no seminário A Angústia: “A transferência sem análise
é acting-out, o acting-out sem análise é transferência.”
(Lacan, J. 1962/63).
A transferência com análise é a nossa prática, digo eu: a
prática da psicanálise em intenç(s)ão.
Até então, pensava na presença dos gadgets, muitas
vezes presentes nas sessões, trazidos pelas mãos
dos jovens analisantes, e me questionava sobre sua

influência na direção do tratamento.
Sabemos que, na análise em intenção, cada caso é um
caso, e que temos de tratá-los nas suas singularidades,
nas suas interfaces. Assim, essas novas engenhocas
podiam ser trabalhadas como um novo elemento
que faria parte da sessão, e o analisante convidado a
falar sobre ele; podiam ser deixados do lado de fora,
podiam entrar na condição de não serem mexidos
ou olhados; cada combinado, cada conduta, cada
inserção fazendo parte do processo analítico.
Nos últimos anos, percebi que o fenômeno
WhatsApp passou a dominar os contatos, seja para
marcar uma sessão, seja para desmarcar, no entanto,
raramente, muito raramente mesmo, os gadgets são
usados de forma invasiva. Nesses meus muitos anos
de prática, nunca houve invasão de privacidade.
Charles Melman, psicanalista francês, relata, em uma
das conferências do seu livro “A prática da psicanálise
hoje”, que Lacan sempre defendeu a ideia de Freud
de que aquilo que organiza a relação do sujeito com
o mundo é uma perda fundamental, fundadora,
organizadora, definitiva e irrecuperável. Falta
responsável pela origem de um sujeito que não sabe o
que quer, não sabe o que faz, não sabe o diz, mas que,
afetado pelo saber inconsciente, precisa saber se virar
- savoir y faire -, saber lidar.
Tenho, ao logo desse ano, me interrogado, a partir dos
pontos levantados pelos colegas que, nesse dispositivo
da transmissão da psicanálise em extensão, deram
testemunho das suas práticas, apresentando suas
questões sobre a prática da psicanálise em intenç(s)ão
e em extensão. Para hoje, escolhi trazer para falar para
vocês alguns pontos que me instigaram a trabalhar
nesses últimos meses. Aqui, mais uma vez, não é sem
intenção que uso o termo produção de analista e não
formação, pois, como disse Lacan em 1973, quando
ele se ocupava em falar sobre a experiência do Passe e
da sua transmissão: “formação só as do inconsciente”.
Nessa ocasião, ele chama a atenção para o fato de se
fazer notar as coisas das quais ele não falava, entre elas
que não há formação analítica. Cito:
J a m a i s fa l e i d e fo r m a ç ã o
a n a l í t i c a , fa l e i d e fo r m a ç õ e s d o
i n c o n s c i e n t e . N ã o h á fo r m a ç ã o
analítica. Da análise se extrai
uma experiência em relação à
qual é inteiramente equivocado
que se a qualifique de didática.
A experiência não é didática.
L o g o, p o r q u e v o c ê s c r e e m q u e
eu tentei apagar inteiramente o
t e r m o d i d á t i c a e q u e e u fa l e i d e
psicanálise pura? (Lacan, 1973)

De acordo com suas colocações da época, o Passe
era o primeiro passo de algo em um estilo diferente,
em uma ordem que muito se aproximava do que ele
tinha pensado que especificava o discurso analítico,
aquele que ele tratou de especificar no seminário
17. Nas suas palavras, o Passe, em efeito, permitiria
a qualquer um que, ao chegar ao final da análise,
pensasse poder ser analista, a qualquer um que aí se
autorizasse de si mesmo, ou que estivesse próximo
de o fazer, de comunicar o que o fez se decidir, e se
engajar em um discurso onde, certamente, não é fácil
de ser o suporte.
Como estamos vendo, Passe e final de análise
são temas que estão enlaçados. Penso que não
me arrisco ao afirmar que não há Passe sem final
de análise, já que o Passe é o testemunho que o
analisante dá do final da sua análise e daquilo que o
fez decidir ser analista. Para Lacan, este dispositivo
se fez necessário porque, sendo o término da análise
marcado pela passagem do analisante a analista, esse
fim guardava em si uma ingenuidade sobre a qual
se colocava a questão de saber se a análise sozinha
era garantia suficiente. Constatada essa falta de
garantia, propõe este outro dispositivo com o qual
ele pensava poder saber o que levava alguém que, já
tendo passado pela experiência do inconsciente, a
querer receber pessoas que viessem lhe demandar
uma análise, chegando a sugerir, no seminário 25,
de 1978, que esse testemunho pudesse ser dado por
escrito. Desapontado com o que as instituições
de psicanálise estavam fazendo em nome do Passe
durante os últimos 10 anos, “passar por escrito”,
expressão que ele usou, teria, ao seu entender, uma
chance de estar um pouco mais perto do que se
pode atingir do Real, um pouco mais perto da sua
proposta inicial. (Escritos, p. 257 e 260; Sem 25, 10
de janeiro de 1978)

Anos antes, nas conferências “Sobre a experiência
do Passe”, de 1973 e "O sintoma", de 1975, ele já
tinha chamado a atenção para o fato de que tentou,
ao propor o Passe, evitar o retorno aos velhos
hábitos marcados pelo caráter magistral que sempre
se manifesta quando alguém está numa situação
como candidato, sugerindo assim, que o passante
fosse chamado de “um candidato” ou “cândido a”
[un candidat, ou candide-a] e que aquele que fosse
convocado para escutar não se colocasse como
o “rei na barriga”. Com receio de que isso viesse a
acontecer, solicita, expressamente, que os passadores
não fossem escolhidos senão entre os novatos e pelos
analistas deles, independentemente, sublinha, de seus
consentimentos. Era importante que o testemunho
não fosse endereçado ao que ele chamou “um velho
de guerra”.
Infelizmente, suas palavras, se escutadas, não foram
colocadas em prática pelas instituições de psicanálise
e Lacan confessa, na Carta de dissolução da sua
escola, em 1980: “eu fracassei, ou seja, me enrolei” (p.
319). Aliás, é muito interessante, ao ler esses textos,
perceber o quanto Lacan se dedicava às análises
daqueles que, já capturados pelo desejo de analista,
implicados na sua análise, garantiriam manter a
psicanálise no mundo. Ele mesmo se dedicava a essa
tarefa de forma árdua e solitária, como ele mesmo
disse, ele perseverava.
Mais uma vez, é Melman quem conta que os
analisantes e alunos de Lacan eram verdadeiros
militantes da causa lacaniana. Segundo esse autor,
Lacan esperava que seus alunos fossem militantes
desse procedimento extraordinário que ele
evidenciava, e que eles o apoiassem, é claro, nessa
subversão que ele sustentava com uma intrepidez e

Como dito, foi lendo a Proposição sobre o
psicanalista da Escola que me deparei com esses
dois termos aplicados à psicanálise: intenç(s)ão e
extensão. Operadores na produção do analista, que
coexistem à própria psicanálise e seu emprego na
civilização.
Uma questão que trouxe para pensar com vocês
é: sendo a psicanálise, enquanto campo, UNA,
(junção da palavra uma e única), é possível praticála de diversas maneiras, sendo que essas diferentes
maneiras estão diretamente ligadas ao estilo de
cada um que a pratica, desde quando o rigor e os
princípios freudolacanianos sejam seguidos? Uma
outra questão tem a ver com as diferentes formas
de praticar a psicanálise, mas que não se restringe a
elas: mesmo sendo a psicanálise UNA, o que visa a
psicanálise em intenç(s)ão é diferente do que visa
a psicanálise em extensão? Ou não, já que há uma
equivalência entre esses termos?
Para a primeira questão, fiz um retorno às
Conferências Introdutórias e às Novas Conferências
Introdutórias, nas quais Freud falava para os jovens
psicanalistas sobre a técnica que ele inventava. Dentre
elas, uma me chamou mais atenção: foi a XXXIV
– Explicações, Aplicações e Orientações (Freud,
1932). Depois de relatar situações incômodas,
nas quais a psicanalise é mencionada, sejam em
livros ou reuniões sociais, geralmente a partir de
comentários jocosos ou julgamentos desdenhosos e
difamatórios, pede aos analistas prudência, e sugere
que a melhor conduta nesses casos é não revelar o
conhecimento que já possuem acerca do assunto ou,
se o silêncio já não for mais possível, que apenas se
limitem a dizer que a psicanálise é um ramo especial
de conhecimento, muito difícil de entender e que
se ocupa de coisas sérias. Alerta que, se esses fatos
desagradáveis acontecem é por responsabilidade
também da psicanálise, pois aquilo que se encontra
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uma coragem, uma solidão, absolutamente notáveis.
Para aqueles que foram tocados pelo desejo do
analista, não bastava, em suas análises, chegar ao
ponto de interrompê-las por já se acreditarem felizes
por viver; assim, por dever ético, tinham que avançar
um pouco mais, ou nem tão pouco assim. Para
os militantes da causa psicanalítica, o objetivo da
análise era a produção do analista, garantindo assim,
a autenticidade da psicanálise, e sua existência no
mundo instigando seu avanço. Aí sim, poderíamos
dizer, que uma psicanálise teria alcançado o seu
fim. Fim enquanto finalidade, objetivo, e não
término, porque sabemos, desde Freud, que uma
análise é interminável. Esse é um dos seus princípios
fundamentais.
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Entendo por análise pura, a qual Lacan (1973)
se refere, análise em intenç(s)ão. Abro aqui um
parêntese para falar sobre o Passe, esse dispositivo
considerado como sendo o ato de testemunhar, que o
analisante dá para um colega, diante de um júri, da sua
passagem de analisante para analista; apenas chamarei
atenção para o fato de que, com esse dispositivo,
Lacan tentou romper com o modo sob o qual eram
apreciados, nas instituições psicanalíticas, aqueles
que eram reconhecidos como analistas. Segundo
o próprio inventor, sempre tinha lhe parecido que
esses reconhecimentos participavam das mesmas
leis da concorrência, que fazem com que a maior
parte dos grupos humanos funcione. E ele, com o
Passe, desejava romper com o até então estabelecido
nas instituições de psicanálise, propondo assim, um
outro modo de organização.
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na literatura e na sociedade é efeito posterior de um
julgamento precedente.
Como nas outras conferências, Freud aborda
pontos importantes sobre a prática da psicanálise
e não se abstém de dar vários conselhos aos jovens
médicos, na sua maioria, que estavam iniciando
nesse ofício. Afirma que a psicanálise é, para ele, uma
prática primus inter pares. Primus inter pares (PIP) é
uma expressão latina que pode ser traduzida como
primeiro entre iguais. Essa afirmação indica que, para
Freud, uma psicanálise tinha maior dignidade entre
outros tratamentos do mesmo nível.
Embora revelando-se satisfeito com o aumento do
número das análises, e reconhecendo a psicanálise
como “um método (único) entre os demais”,
percebemos um Freud comedido em torno do
progresso alcançado. Sabemos que é a prática que
nos interroga e nos faz avançar. É disso que depende
a sobrevivência da psicanálise no mundo. E Freud,
desde seu início, já sabia disso. Ao destacar o rigor da
prática, declara que a atividade psicanalítica é árdua e
exigente; acrescentando que não pode ser manejada
como “um par de óculos que se põe para ler e se tira
para sair a caminhar” (Freud, 1932, p. 167).
Não é tão fácil assim. Árdua, exigente, difícil, tanto
para o analista que, como sabemos, não deve ceder
ao seu desejo, quanto para o analisante que, no final
da análise, ou até mesmo no seu percurso, se percebe
sendo, tanto a mão que afaga como a que bate, tanto
a lágrima que corre quanto o riso que contagia, tanto
a água que apaga quanto o querosene que queima,
os lábios que beija quanto a boca que morde, tanto
o que fala de amor à vida quanto o que tem medo da
morte. Isso, conforme Lacan (2001), se o dizer, aquilo
que afeta o sujeito, ao ser jaculado, ficar esquecido
no que se diz naquilo que se ouve - a polifonia dos
significantes, os sons. O pior disso tudo é que não se
pode dizer tudo, o sujeito de que se trata aqui não é
o sujeito que pensa, é aquele que convidamos a dizer
o que lhe passa na cabeça; é com esses dizeres que
vamos realizar uma análise. Está aí a prova por onde,
na análise de qualquer um, por mais boba que lhe
pareça, um certo Real pode ser atingido. A análise,
essa prática de tagarelice, é, reconhecidamente, um
ato de fé. Fé no inconsciente.
Em relação à primeira questão, meus estudos e minha
prática me aquietaram, pelo menos por hora, porém,
a segunda continuou a me instigar, e foi dela que
tirei os dois pontos desse trabalho que, a meu ver,
interessa a todos aqueles que praticam a psicanálise;
são eles: a psicanálise em intenç(s)ão e a psicanálise
em extensão.

Vejam vocês, eu já afirmei que a psicanálise, enquanto
campo, é una, nesse sentido, não existem psicanálises
no plural, contudo, mesmo sendo uma, Lacan institui
esses dois termos em relação à psicanálise, dois
pontos de junção, em um momento muito particular
da sua trajetória e do seu ensino, pois foi quando
ele era acusado de não praticar a psicanálise “pura”,
ou seja, aquela que segue todas as regras colocadas
por Freud. Apesar de tudo e de todos, contra tudo
e todos, Lacan se dizia freudiano. Em 1980, em
Caracas, ele provoca: “Eu sou freudiano, vocês, se
quiserem, sejam lacanianos.”
Acompanhando a Proposição de 9 de outubro de
67, Lacan define a psicanálise em intenç(s)ão como
sendo a psicanálise que, na época, era chamada
de didática, a que é praticada por aqueles que,
tendo passado pela experiência do inconsciente,
são nomeados de psicanalistas pelos analisantes, e
desempenham essa função. Didática porque fazia
parte do tripé da produção do analista, como queria
Freud, análise pessoal, supervisão e estudo teórico.
Aliás, é muito interessante, ao ler Lacan, perceber
o quanto ele se dedicava às análises daqueles que, já
tomados pelo desejo do analista, implicados na sua
análise, garantiriam o avanço da psicanálise.
Para esses não bastava, em suas análises, chegar ao
ponto de interrompê-las por já se creem felizes
por viver, tinham que avançar um pouco mais,
ou nem tão pouco assim. Para esses, o objetivo
da análise didática era a produção do analista,
garantindo, assim, a autenticidade da psicanálise
e sua existência no mundo, instigando seu avanço.
Aí, sim, poderíamos dizer que uma psicanálise teria
alcançado o seu fim. Fim enquanto finalidade, e não
término, porque sabemos, desde Freud, que uma
análise é interminável. Esse é um dos seus princípios
fundamentais.
Como dito, foi lendo a Proposição sobre o
psicanalista da Escola que me deparei com esses
dois termos aplicados à psicanálise; operadores
na formação/produção do analista que
coexistem à própria psicanálise e seu emprego na
civilização. Nesse momento da leitura algo volta
a me inquietar: seriam essas, formas diferentes
de praticar a psicanálise? Uma em intensão e
outra em extensão? Lacan, nesse escrito, define:
a psicanálise em extensão como sendo tudo o que
resume a função da Escola, que ele estava fundando
naquele momento, “como presentificadora da
psicanálise no mundo”, e a psicanálise em intenç(s)
ão como não fazendo mais do que preparar
operadores para ela2.

As palavras intenção e intensão possuem o mesmo
som, ou seja, a mesma imagem acústica, mas grafias
diferentes. Elas representam o que chamamos de
palavras homônimas, e podem nos induzir ao erro
na hora de escrevermos um texto ou interpretálo. Intenção tem sua origem na palavra, em latim,
intentio, intensão tem sua origem na palavra, em latim,
intensio. A palavra intenção se refere a um propósito,
um plano, uma ideia, uma aspiração. Já a palavra
intensão se refere a um aumento de tensão, de força,
de energia. Intensificação3.
Encontrei, numa apresentação de uma instituição
de psicanálise, que a palavra intensão foi escrita por
Lacan com s, e não com ç, porque Lacan visava indicar
que a psicanálise, ou, melhor dizendo, o inconsciente
é inesgotável, sempre em tensão, com uma produção
que não cessa.
Por que Lacan nomeia a psicanálise pura de
psicanálise em intenç(s)ão? Será apenas porque a
psicanálise didática visa, no seu fim, a passagem do
analisante a analista? Ou será um contraponto com a
psicanálise em extensão? O in versus o ex?
No seminário RSI, na primeira aula, Lacan chama
atenção para o fato de o analista ser ao menos dois.
O analista para ter efeitos e o analista que esses
efeitos teorizam. Fiquei pensando se o analista,
para ter efeitos, não seria o analista na prática da
psicanálise em intenç(s)ão, e o analista, que esses
efeitos teorizam, não seria esse mesmo analista, mas
exercendo a psicanálise em extensão. Seriam essas
formas diferentes de praticar a Psicanálise? Sabemos
que a psicanálise em intenç(s)ão não faz nada mais do
que preparar operadores para a psicanálise, seja ela, ao
meu entender, em extensão ou em intenç(s)ão. Seria
esse um limite litoral entre essas diferentes práticas
da psicanálise? Sabemos também que existem
diferentes práticas terapêuticas que se dizem de
“orientação psicanalítica”, que pretendem tomar para
si a presentificação da psicanálise nos mais diferentes
âmbitos sociais. São chamadas de psicanálise
aplicada ou terapia com base na psicanálise. Se dizem
pautadas no argumento da psicanálise em extensão.
Lacan, na Proposição, de 9 de outubro de 1967
(2003), defendendo a causa psicanalítica, esse campo
que foi aberto por Freud, convida os analistas a
Na tradução para o português, Intenç(s)ão aparece grafada com s, e não
com ç. À primeira vista, a palavra “intensão”, escrita assim, com s, pode
nos parecer estranho. Imediatamente pensamos na palavra “intenção”,
escrita dessa maneira, com ç. Mas as duas formas estão corretas, com s e ç,
contudo, as duas palavras apresentam significados diferentes.
2

Exemplos: - “nunca foi minha intenção escrever um livro”, “o médico
verificou uma intensão na dor do paciente”, e “os meios de comunicação
informaram que haverá uma intensão do calor”.
3

Terapêuticas que não seguem o rigor da psicanálise
nem sua ética, não visam o sujeito do inconsciente
naquilo que ele se faz representar pelo seu pior,
não trabalham com o equívoco, com a lógica do
não-todo, não são as responsáveis por representar a
psicanálise no mundo.
Há alguns anos, recebi um rapaz no meu consultório
com uma demanda de supervisão. Entendo por
supervisão, um espaço no qual o analista vai para
falar dos efeitos que sofre do inconsciente, enquanto
está na função analista. Um espaço que visa
proteger aquele que está na posição de analisante.
Então, formado por uma faculdade de psicologia,
estudioso da psicanálise, como ele mesmo dizia,
por conta própria, não frequentava, nem nunca
tinha frequentado uma instituição: “às vezes ia a
uma palestra aqui, outra ali...”, mas isso quando o
tema interessava. Dizia-se praticante da psicanálise
aplicada. Perguntei-lhe o que era psicanálise
aplicada. Ele, então, relata que atendia pacientes
no seu consultório, tendo como referência a teoria
psicanalítica, e lista: o complexo de édipo, a sessão de
50 minutos, a interpretação os sonhos, o trauma etc.
Perguntei se ele fazia ou se já tinha feito análise. Ele
respondeu que não, que não considerava necessário,
pois ele se considerava “normal”.
Uma certa vez, conversando com colegas do Espaço
Moebius sobre o mau uso dos textos de Freud pelas
igrejas, e na época, por cursos de psicanálise que,
ao final, o aluno sai diplomado, perguntávamos se
procurados para supervisão, como deveríamos nos
posicionar. Na ocasião, entendemos, concordando
com um desses colegas, que deveríamos acolher
o pedido, pois assim estávamos “trabalhando pela
psicanálise”. Eu, nesse caso, não entendi dessa maneira,
e não aceitei o candidato à supervisão. Disse que
aceitaria se, primeiro, ele iniciasse a análise pessoal,
segundo, se se institucionalizasse. Que a supervisão
era um dos 3 operadores da produção do analista. É
claro que ele foi embora demonstrando indignação.
Anos depois, marco um horário para atendimento
e, para minha surpresa, era esse mesmo rapaz,
agora barbudo, me agradecendo. Relata o seu

Psicanalistas que atendem, nos seus consultórios,
àqueles que ainda não falam, ou que atendem
casais, que fazem supervisão de fonoaudiólogos, de
psicopedagogos, de pediatras; analistas que atuam
em instituições, em hospitais, em escolas, estariam
eles praticando a psicanálise em extensão? Penso que
sim, mas se e somente se, o rigor, a prudência, a lógica
e os princípios da psicanálise forem seguidos. Sendo
assim, a psicanálise em extensão é muito mais do que
a sua transmissão, é muito mais do que a transmissão
da clínica através dos seus recortes. A prática da
transmissão da clínica através de recortes teóricos ou
“vinhetas clínicas” faz parte da clínica, assim como a
clínica forma parte da transmissão, e a figura do oito
interior faz uma mostração disso que acabo de falar,
que aqui vou mostrar com duas cores:
- a clínica (volta pequena) e a transmissão (volta
grande), como disse, fazem parte da psicanálise em
extensão, assim como os seminários, as jornadas, os
carteis também; contudo, a psicanálise em extensão
não se limita a essas práticas, e tem um mais ainda se,
e somente se, aqueles que a praticam se mantiverem
na função analista. Função que, na psicanálise em
intenç(s)ão, não visa o bem do analisante, e não
visa o mal, visa o sujeito do inconsciente, sujeito
evanescente, que é representado pelo S1 entre outros
significantes e em nada se aproxima ao indivíduo.
E a psicanálise em intenç(s)ão na extensão? Esse termo
foi sugerido pelo colega, Luiz Alberto Tavares, para
o lugar de fala que um grupo de psicanalistas estava
oferecendo a todos aqueles que estavam à frente da
luta contra o COVID-19. Intenç(s)ão na extensão:
Uma singela amarração nos termos, um enlaçamento
que me permitiu, trabalhando com a escritura nodal,
propor essa cadeia composta por dois nós, a mesma
que Lacan sugeriu para o nó do fantasma:

É a chamada cadeia de Whitehead, nome do
matemático que formalizou esta cadeia de dois nós,
em 1934.Sua definição é: uma cadeia de dois nós,
enlaçados, de forma tal, que não se intersectam entre
si, e, mesmo enodados, permanecem independentes
um do outro; contudo, com uma manobra, por
transformação contínua, a rodela azul (psicanálise
em extensão) passa a ser o oito (psicanálise em
intenç(s)ão) e o oito passa a ser a rodela, pois esses
nós, o da intenç(s)ão e o da extensão, são equivalentes.
Equivalência é um princípio de interpretação. É
um termo de origem lógica. Segundo o psicanalista
Erik Porge (2014), abstrai-se o valor de sentido para
considerar o valor de relação.

Percebam que é diferente do oito interior que,
nos seminários 9 e 11, Lacan trabalha para fazer a
mostração da análise em intenç(s)ão - no qual ele
localiza as linhas da identificação, da transferência,
da repetição, do desejo e das voltas da demanda.
O próprio das relações da clínica e da sua transmissão
é que elas provêm do mesmo recorte, um corte na
falação. Ainda de acordo com Porge (2014), se a
clínica e sua transmissão resultam do mesmo corte, é
porque se trata de um corte que se recorta, um corte
de duas voltas, isto é, o que Lacan chamou de oito
interior correspondendo ao traçado de uma fita de
Moebius. Mas, observem, como não se efetua com a
tesoura mais que uma volta, o próprio corte define o
traçado do oito interior. Segundo Granon- Lanfort
(1996), no livro “A topologia de Jacques Lacan”, esse
paradoxo no qual Lacan apoiará uma das noções
centrais da “cura” analítica - a noção de interpretação
do lado do analisante - permite delimitar como
a intervenção do analista faz revelar o desejo do
analisante, mascarado em seu próprio dizer. Daí
o axioma - “a intervenção é o corte” - ganhar toda a
sua importância para o trabalho analítico. (Jeanne
Granon-Lafont,1996. p.32). Este corte é o próprio
ato. Ato significante.
Assim, a intervenção do analista, tendo efeito de
interpretação, é uma operação de corte que aponta
na direção do desejo do analisante. Aqui, faço
um parêntese: Se eu me permitisse ficar no que é
considerado o primeiro e segundo tempo do ensino
de Lacan para falar do enodamento da prática da
psicanálise em intenç(s)ão e extensão, penso que
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aborrecimento inicial, o efeito da minha recusa
em recebê-lo para supervisão, seu percurso pela
psicanálise a partir daquele dia: iniciou sua análise,
poucos meses depois se vinculou a uma instituição
de psicanálise daqui de Salvador; falou um pouco
dos seus atendimentos, que na próxima semana
estava indo continuar seus estudos fora do Brasil, e
que tinha marcado aquele horário para me dizer que
o fato de não tê-lo tomado para supervisão, naquele
momento, fez uma diferença na sua formação.
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denunciarem os desvios cometidos em nome da
psicanálise, e acrescenta que concessões como essas,
já denunciadas por Freud, só amortecem o progresso
da psicanálise. E adverte: Psicanálise pura, em
intenç(s)ão, não é uma terapêutica. Aqui ele já marca
sua posição em relação ao que propôs no texto Ato
de Fundação, no qual ele apresenta o funcionamento
da sua escola: um funcionamento que se firma na
experiência.
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não teria êxito, pois me faltaria alguns elementos
fundamentais para pensar a clínica e fazer a sua
mostração, um desses elemento é o Nó. Mas, como
eu não me permiti, mergulhei no que Harari (2003)
chamou de “terceira escansão do ensino de Lacan”, na
topologia da cadeia.
Como já foi dito, a clínica e sua transmissão - uma
das facetas da psicanálise em extensão) - não estão
numa relação de exterioridade, cada uma delimitada
em sua fronteira, é muito mais um limite litoral, elas
se enrolam uma na outra e se atravessam à maneira
de um plano projetivo submergido em um espaço
de 3 dimensões. Sabemos que é com esse objeto
topológico que Lacan, na Proposição de 9 de outubro
de 1967, apreende o enodamento da psicanálise
em intensão com a psicanálise em extensão, mas
a prática da psicanálise nomeada intenç(s)ão na
extensão é mais do que isso. É a prática da psicanálise
em intenç(s)ão praticada na urgência do seu tempo,
urgência que o analista não deve, por dever, recuar.
Se para o falasser (parletre), primeiro, vem o
Simbólico, na análise em intenção temos que nos
ater, primeiro, com a invasão de pedaços do Real
que afetam o sujeito, causando uma desordem na
estrutura. É essa desordem, que afeta o corpo, que
suporta o sujeito e o pensamento, que faz com que
nos demandem uma análise.
Marc Darmon, psicanalista francês, no seu livro
“Ensaios sobre a topologia lacaniana”, comenta que
reconstruir a psicanálise a partir da cadeia borromeana
parece ser o enjogo dos últimos seminários de Lacan.
Assim, vou me apropriar da escritura da cadeia do
amor proposta por Lacan no seminário 20, na qual o
Real abraça o Imaginário e o Simbólico (um abraço
de urso), para propor para vocês a mesma escritura
para a psicanálise praticada presencialmente. Afinal,
se é o amor, é o amor de transferência.

Entretanto, para a prática da análise online, proponho
a mesma cadeia, mas com uma pequena diferença:
nessa nova escritura, o Real abraça, assim como
na escritura da análise presencial, o Imaginário e o
Simbólico, contudo, diferente da escritura anterior,
temos um predomínio do Imaginário em relação a
dimensão do Simbólico, gerando consequências;

uma delas é que, quando o Imaginário, com o seu
grude, domina o setting analítico, a presença da
pessoa do analista entra em cena, o que causa efeitos
no discurso do analisante, um deles é a inibição,
invasão do Imaginário no campo do Simbólico;
causa também atuações, resistência (lembremos que
quando existe resistência, ela está do lado do analista).
Se me acompanham até aqui, percebam que não
se trata de uma posição privilegiada de uma das
dimensões em relação as outras, trata-se de um
predomínio de uma das dimensões em relação às
outras, causando efeitos, nesse caso, a dimensão do
Imaginário.
Ajuda-me muito pensar a clínica fazendo uso da
cadeia borromeana. Sigo Lacan (1978), quando ele
defendeu que a formalização matemática seria nosso
objetivo – E por quê? "Porque só ela é mathema, ou
seja, capaz de se transmitir integralmente." (aula de
10/01/1978).
Hoje, com o uso da internet para os atendimentos,
com a inauguração de um novo espaço-tempo, agora
virtual, a prática analítica tem sido muitas vezes
interrogada. (abro parênteses para chamar a atenção
para o uso da palavra virtual, que vem do latim
virtualis, derivado de virtus, força, potência, bastante
diferente do uso corrente, que a define como
pura e simples ausência de existência. A realidade
(presencial) supondo uma efetuação material, uma
presença tangível, enquanto o virtual não.)

Uma prática - que é a psicanálise em intenção, outra,
que é a conhecida por psicanálise em extensão,
e agora mais duas: a psicanálise em intenção na
extensão, com sua oferta contextualizada, com suas
particularidades que a diferencia da psicanálise em
intenção, como o tempo determinado e a gratuidade;
e a psicanálise on-line, com suas especificidades que a
diferenciam da psicanálise presencial?
Se para Lacan, a psicanálise em extensão se define
como aquilo que resume a função da Escola como
a que presentifica a psicanálise no mundo, e a
psicanálise em intenç(s)ão, como não fazendo mais
do que preparar operadores para ela, então, concluo
que, quem passou pela psicanálise em intenç(s)ão é
um operador da psicanálise, seja ela em intenç(s)ão ou
em extensão, assim como da psicanálise em intenção
na extensão e da psicanálise praticada através dos
gadgets. O analista é aquele que, por ter passado pela
experiência do inconsciente - condição necessária
para se suportar em uma posição de semblante de
objeto, posição que consiste em ocupar um lugar, ao
mesmo tempo que o deixa vago para que o desejo
do analisante se realize - sabe que nada sabe sobre a
meia verdade do analisante, sobre sua dor, sobre seus
sintomas; é fundamental, na sua posição, saber que,
para operar com o inconsciente, ele deve saber o que
fazer para ficar fora do alcance das armadilhas das
paixões: o amor, o ódio e a ignorância.

Com a pandemia veio o impedimento dos
atendimentos presenciais por um tempo maior do
que eu e meus analisantes esperávamos. E agora,
o que fazer? Foi uma jovem analisante que me
convocou a atendê-la on-line; novos acordos foram
firmados, alguns ajustes foram necessários, como
qual o aplicativo que iríamos usar, de que maneira,
e o pagamento, como seria? e o divã? Dentro
desse cenário, me vi convocada a trabalhar, muitas
vezes, na urgência e na emergência, no limite do
transbordamento do Real, em algumas situações;
já em outras, diante da exacerbação do Imaginário.
Imaginário que não se reduz à uma imagem, é muito
mais do que isso, É uma das consistências que,
enodado ao Real e ao Simbólico, compõe a estrutura
do falasser.

O analista deve saber o que fazer para ficar fora do
alcance das paixões porque, ao passar pela experiencia
da análise, alcançado o seu fim, sofreu uma mutação
na economia do seu desejo. Essa mutação é o que lhe
permite jogar na análise com o desejo de analista.
Um jogo que o analista joga como morto, ou numa
posição do morto, como no jogo de Bridge. No jogo
de Bridge, o morto é o parceiro do declarante.
Depois que o contrato for definido, a dupla que
deve cumpri-lo faz uma “divisão de trabalho”, cada
um dos parceiros assumindo uma função diferente:
um deles será o carteador, que comandará as cartas da
dupla (as suas e as do parceiro), e o outro, o morto, é
quem colocará suas cartas expostas na mesa para que
o seu parceiro jogue. Essa é a arte do analista: fazer o
analisante jogar. No entanto, mesmo jogando nessa
posição do morto, não seria mal que o analista dê certo
testemunho de que sabe o que está fazendo. Se ele faz
algo, que diga o que faz, que dê testemunho.

Hoje, ainda no tempo de compreender, me pergunto:
podemos pensar em quatro formas de praticar a
psicanálise? Falo praticar, pois, a psicanálise é uma,
aquela fundada por Freud em 1900, com seus
dispositivos invariantes, suas condições necessárias, sua
estética, sua ética, sua arte e suas pequenas etiquetas.

Acompanho Aurélio Souza (2003), quando ele diz
que a interpretação na psicanálise se afasta da estética
do sentido, visando produzir efeitos de Real. Na
análise, o sujeito submetido a seu dispositivo deve
usar de sua arte e de sua poiesis para inventar um
saber que venha “fibrar”, no Simbólico, estes pedaços

“Sou um hiato
Sílabas separadas
E sem acento.
Meu nome é meu lugar no mundo.
Hiância das sílabas dos sujeitos que ouço.
Entre causa e efeito
A filha do meio”

(a)final, como disse o poeta Manoel de Barros, “a
poesia é o verbo das palavras”.
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Terminando, trago para vocês um recorte clínico.
Antes, quero esclarecer que a analisante autorizou e,
como um presente, no presente da sessão que seguiu a
da interpretação do sonho no qual a palavra “assento”,
foi destacada como um elemento significante que a
conduziu, por homofonia, trabalhando com a letra,
à palavra acento. Do sonho do assento – acento que
falta para o nome próprio -, via o acento ausente; a
analisante vai, na sua cadência, descobrindo a métrica
e a rima da sua vida, escrevendo assim, a sua própria
poesia:
.

Vol. XXIII. Rio de Janeiro: Imago, 1996.
GRANON-LAFONT, Jeanne. A Topologia de
Jacques Lacan. Tradução autorizada da segunda
edição francesa, Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1996.
HARARI, R. (2003). As dissipações do inconsciente.
Porto Alegre: CMC Editora

REVISTA TOPOS, V. 17, ANO 2020 – ISSN 2675 - 7745

do Real (Lacan, 1973/1974). Real, que é o impossível
somente de escrever (não cessa de não se escrever)
mas, na análise, se mostra como possível, esperando
que se escreva. (Lacan, 1977/1978)

THATYANA PITAVY

A TELA DO PSICANALISTA

REVISTA TOPOS, V. 17, ANO 2020 – ISSN 2675 - 7745

| 62 | série de psicanálise

Resumo
Esse texto interroga os efeitos da pandemia do
Covid 19 na prática psicanalítica. Como isso
vem afetando o sujeito da psicanálise e as curas
analíticas? A generalização de consultas por
telefone e/ou por vídeo, quais os efeitos disso
na transferência, mas sobretudo qual é a nossa
posição ética frente a isso? Analisaremos essas
questões a partir de alguns exemplos clínicos.
Palavras-chave: Consultas por vídeo. Corpo.
Covid 19. Psicanálise. Transferência.

Abstract:
This text questions the effects of the covid-19
pandemic on psychoanalytic practice. How has
it been affecting the psychoanalysis subject and
the analytical cure? Does the widespread use of
video or cell phone sessions, in some ways, affect
the transference? But above all, what is our ethical
position about it? We intend to analyze all these
aspects from clinical examples.

Keywords: Corpo. Covid-19. Psychoanalysis.
Transference. video consultations.

A psicanálise, o psicanalista à prova do Covid19?
À prova de um real para todos! Então, a questão
é saber como a psicanálise e os psicanalistas estão
respondendo a essa realidade totalmente inédita que
estamos vivendo. Como isso vem afetando o sujeito
da psicanálise e as curas analíticas? Quais os efeitos
disso na transferência, mas sobretudo qual é a nossa
posição ética frente a isso?
Podemos dizer que em tempos normais as questões
éticas com as quais nos confrontamos não são
diferentes das questões éticas que estamos sendo
solicitados a responder atualmente. Ou seja, o
que fazer do nosso desejo de analista e do ato
psicanalítico? O psicanalista toma uma direção, ele
1

Psicanalista, membro do Espaço Moebius Psicanálise.

orienta, toma partido a cada vez que ele abre a boca,
mesmo quando ele não diz nada, já diz muito. Então,
de onde partimos? Para onde vamos? No seminário
da Ética, Lacan nos adverte, o desejo do psicanalista
é um não desejo de curar, sobretudo evitar as boas
intenções que visam o Bem do sujeito.
A partir daí, o que vai determinar a direção que
daremos a uma cura? É uma questão essencial, não
se trata de improvisar, devemos saber o que estamos
fazendo, o que se está fazendo aí. O fato é que, desde
o início desta pandemia, o exercício da psicanálise
tem se confrontado com certas mudanças, com
certos ajustes práticos e éticos que nem sempre são
evidentes, estamos avançando em um novo terreno.
O que perdemos, o que ganhamos com estes novos
arranjos técnicos: com as sessões por telefone e / ou
por vídeo?
Lembrando que apesar do re-confinamento aqui
em Paris, as consultas em presencial continuam
autorizadas pelo governo, já voltamos a atender
no consultório desde o mês de maio. Isso é
interessante, pois já fizemos essa experiência de
um confinamento estrito, de consultas somente
por telefone e por vídeo, mas desde o mês de
maio se estabeleceu algo de híbrido, pois vem-se
alternando, quer dizer que atendemos a maior parte
do tempo no consultório mas a cada vez que um
paciente se declara caso contato ou positivo do covid,
as consultas voltam a funcionar por telefone ou por
vídeo. Há também alguns pacientes que encontram
nessa crise sanitária uma forma de fazer as sessões
“à la carte”, segundo o cardápio do dia, alguns vêm
testando os limites... Temos, às vezes, de responder
em tempo real, pois as atuações têm sido mais
frequentes. Por exemplo: o analisante está atrasado
ou simplesmente está com preguiça de vir para a
sessão em presencial. Então, ele liga na hora exata
da sessão e diz: “podemos fazer essa sessão por
telefone?" Como respondemos a isso? Fazemos a
sessão assim de última hora por telefone? Marcamos
outro horário para ele vir até o consultório? Não
aceitamos esse arranjo e consideramos o fato de
que ele não veio até o consultório como uma sessão
“manquée”? Parece uma questão simples, mas não é.
Quem decide? Quem dirige a cura? O analisante?
O analista? O Covid?

Ou então, o caso de outra analisante, a fobia dela
é de ser portadora do Covid e contaminar sua avó,
seus colegas, sua analista... Ela me liga na véspera
da sessão e me diz, “eu toquei em uma porta de um
banheiro publico, talvez tenha tocado na minha
boca sem me dar conta, estou potencialmente
contaminada – você acha que eu devo vir fazer a
sessão em presencial?” Atualmente ela está cuidando
da sua avó. Encontraram um ninho de pulgas no
quarto da avó, ela me diz, “talvez as pulgas estejam
em mim, talvez seja portadora, você acha que devo
vir assim mesmo ou fazemos a sessão pelo telefone?”
A questão do contágio - contato, da transmissão e da
sua responsabilidade está no centro dessas atuações,
pois a cada vez ela espera que eu diga venha com seu
vírus potencial ou com as pulgas da sua avó, ela espera
que endosse o risco. Estamos trabalhando, mas não é
simples de manobrar isso na cura. Transmitir equivale
aqui a contaminar.
Eu diria que todo um campo se abriu para nós. Existem
colegas preocupados com o futuro da psicanálise
dita virtual, que negam os impossíveis que essa crise
sanitária impõe, que não aceitam sessões por telefone
ou por vídeo ou se recusam aos ensinos por zoom.
Que perguntam se devemos generalizar essas práticas?
Durante o Covid ou depois do Covid? Vale a pergunta:
será que essas práticas devem ser consideradas virtuais?
O que significa virtual? “Virtual é um adjetivo (que
pode ser substantivado: o virtual) usado para designar
o que é apenas “em potencial”, sem efeito real.
A tela do psicanalista, o que quero dizer é que não
temos mais escolha, estamos em total imersão, pois
se é assim, vamos mergulhar e responder da melhor
forma possível aí onde estamos sendo chamados.
Explorar este novo continente pode ser algo que
venha sincronizar a psicanálise com o seu tempo, ano
2020. Um mundo hoje dito digital, numérico, virtual,
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codificado, estranho, mas incrivelmente moderno e
no qual nós vivemos. Da minha parte, sigo em frente
sem muito medo e muitas vezes surpresa, tanto essa
nova realidade, me parece abrir novas possibilidades
de trabalhos e novas leituras clínicas. De forma
paradoxal, o que estamos vivendo é um verdadeiro
deslocamento, isso vem nos exigindo de engajar
nosso corpo e nosso imaginário de forma diferente.

cena fantasmática se produziu no sujeito provocando
efeitos reais no corpo: “ele ficou vermelho como um
pimentão, e deu um branco”. Isso continuou também
fora dela, mais de uma outra forma: pois, pouco
tempo depois, ele me anuncia que uma mulher deu
em cima dele, na verdade era uma amiga de quem
ele nunca tinha ousado se aproximar e que ele pode
beijá-la, tocá-la... Parece magia!

Se na tela a imagem pode aparecer como achatada,
estática ou como em forma de espelho, é importante
ressaltar que o imaginário lacaniano/borromeano
é outra coisa que uma imagem falante para retomar
essa expressão de Christiane Lacote. Uma vez imerso
na experiência, o que vemos é que não é essa imagem
falante que está operando, mesmo se ela conta no
dispositivo, pois ela é um suporte, aparece suportando
a função Eu do sujeito, ela aparece suportando o
corpo, vai servir também a dar uma certa consistência
ao fantasma. Isso dito, devemos levar em conta que
as dimensões operantes do discurso do analista
continuam sendo RSI, Real, Simbólico e Imaginário,
é daí que ele opera, daí que ele orienta uma cura, é
aí que o seu desejo se amarra. Sem esse instrumento
técnico que é a topologia da cadeia borromeana,
fica muito difícil de entender como, nesse mundo,
o imaginário não se reduz à uma imagem, nem ao
virtual, mas a uma consistência que vai se servir
do real e do simbólico para ex-sistir. O imaginário
borromeano, é um imaginário operatório, levar isso
em conta pode nos ajudar a praticar essas sessões sem
muita apreensão. O que vem se inventando na tela do
psicanalista produz efeitos simbólicos, imaginários e
reais.

Vivemos também um período de suspensões, tensões
e medos. Um clima de final de mundo no ar... A
pessoa do analista também pode ter medo por sua
vida, e isso também não é sem efeito na cura. Foime relatado o caso de uma analista experiente, já de
uma certa idade, que durante o confinamento de
março (confinamento estrito aqui), seguiu fazendo
as sessões por telefone e pedia aos seus analisantes
de vir escorregar por debaixo da porta o pagamento
das sessões em dinheiro. Isto foi interpretado
pela analisante – que a analista tinha medo de ser
contaminada, tinha medo por sua vida, mas que não
hesitava em fazer correr riscos aos seus analisantes,
pois eles tinham que vir até a casa da analista passar
o dinheiro por debaixo da porta. Em outras palavras,
a analista exigia de ser paga sem correr qualquer
risco, fazendo a economia do seu corpo e sem querer
perder nada. Pois não aceitava os pagamentos on-line
ou o envio de cheques ou mesmo esperar o fim do
confinamento para acertar as contas. O fato é que
a analisante não suportou a imposição da analista,
não suportou essa cena de se abaixar/rebaixar
para passar o dinheiro por debaixo da porta. Uma
passagem ao ato se sucedeu a isso: rompimento
radical e irreversível da cura. Isto é para dizer-lhes
que os fantasmas continuam agindo, a transferência
continua produzindo efeitos. Os fantasmas
aparecem aqui deslocados, no sentido de que eles vão
se mostrar fora do divã, fora do consultório. Mas eles
continuam amarrados, articulados à transferência. O
ponto que me parece importante a sublinhar é que se
há analista, o espaço da transferência será preservado
nestes novos dispositivos, mas com essa tendência à
possíveis escorregos. Em razão desse deslocamento,
os riscos de actings-out e de passagens ao ato são
mais frequentes tanto do lado do analista como do
analisante.

Outro dia, tive um paciente que estava confinado,
pois ele era um caso contato como dizemos aqui
(tinha que ficar 7 dias isolado em casa – tempo de
incubação). Ele me pede pela primeira vez de fazer
uma sessão por vídeo. Na hora da sessão, eu ligo
pelo whatsapp (sempre sou eu que ligo quando
se trata de uma sessão por telefone ou por vídeo),
então no momento em que ligo para ele e que minha
imagem aparece na tela do seu telefone, eu entro no
seu íntimo, ele fica vermelho como um pimentão,
embaraçado, e me pede: “por favor, você pode
me ajudar, não sei o que dizer – deu um branco.”
Proponho de desligar a câmara e fazer a sessão por
telefone, se isso lhe parece mais confortável... Ele
me diz: “não, podemos continuar assim.” Pouco à
pouco, ele foi podendo falar. É um homem de 40
anos com uma inibição sexual importante, pois ainda
é virgem. Então, entre essa imagem de uma mulher
que entra em sua casa, e o tempo que foi necessário
para que a imagem se ajuste ao simbólico, ao lugar da
transferência, à função analista, neste intervalo, uma

É verdade que a tela do psicanalista não dá ao corpo
toda sua consistência de corpo, do que um corpo
pode conter, acolher, expressar, mostrar, ameaçar....
Claro que perdemos uma parte dessa presença, dessa
incarnação de um corpo falante - O que é um corpo?
Essa superfície imaginariamente real, que além disso
fala! Lacan faz aqui um deslocamento, pois não é do
falaser que ele está fazendo referência. Cito Lacan: “o
real, eu diria, é o mistério do corpo falante”, está no

Seminário Encore, é uma referência ao enodamento
da cadeia borromeana. Mesmo se Lacan dá ao corpo
o privilégio do imaginário, me parece que esse real que
é o mistério do corpo falante, do corpo encarnado
por letras e por fonemas, isso é o mistério mesmo
do corpo vivo, do real da vida. Isso é interessante
pois nas consultas por telefone ou por vídeo a vida
está amarrada aí no real da vida, pois em tempos de
pandemia, podemos dizer que se a sessão se mantém
é porque nem analista, nem analisante não morreram
do Covid. O que se perde é a presença física do casal
analista-analisante atado a este lugar que é o divã
do psicanalista. O divã como lugar fixo, regressivo,
icônico, fantasmático, é verdade, se perde isso...
Este lugar/objeto onde o desejo de um reverbera a
demanda do outro. Um pequeno exemplo do que
se perde: há um ano venho recebendo uma jovem
de 21 anos, uma moça brilhante, para quem tudo dá
certo sem que ela precise fazer grandes esforços. O
seu sintoma é justamente o medo de vir se confrontar
com uma possível castração, e é por causa disso que
ela prefere não tentar nada de novo, prefere correr
poucos riscos. Recentemente propus que ela passasse
para o divã. Para a minha surpresa, ele me diz a frase
seguinte:
“Tenho idade suficiente para isso?”
Não é uma questão banal, a partir de que idade
nos tornamos responsáveis pelo que dizemos?
Responsáveis do nosso inconsciente? Responsáveis
da nossa posição de sujeito?
É verdade que perdemos isso no dispositivo por vídeo
ou por telefone, esse corpo a corpo da transferência, a
entrada em analise e a passagem ao divã.
Para concluir, eu diria que essa crise sanitária é
um acordar. Tenho a impressão de que isso nos
impõe um outro olhar. Há em tudo isso um novo
impulso, mesmo si o atual é incerto e que o futuro é
opaco, apesar de tudo isso, vivemos um momento
de abertura, isso não acontece todos os dias, essa
possibilidade real de retificar, de inventar, de se
autorizar fazer de outra forma.
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Resumo
Neste texto, abordamos a noção de clivagem,
fazendo um percurso pela obra de Freud, Lacan e
psicanalistas contemporâneos, correlacionando-a
à prevalência do discurso perverso ou mesmo à
perversidade, e sua incidência no aparecimento
de acting-outs, passagens ao ato, depressões
e mesmo os denominados sintomas-out,
que comparecem em algumas composições
familiares, na modernidade.
Palavras-chave: Clivagem. Modernidade.
Transferência.

Abstract
In this text, we approach the notion of cleavage,
making a journey in the works of Freud, Lacan,
and contemporary psychoanalysts, correlating it
to the prevalence of perverse discourse or even
perversity, and its incidence in the appearance of
acting-outs, passages to the act, depressions, and
even the so-called symptom-out,
which appear in some family compositions, in
modernity.
Keywords: Cleavage. Modernity. Transference.

Fiquei a me indagar por que manter o termo
modernidade nessa intervenção se transitamos na
pós-modernidade, ou na modernidade líquida –
como nos diz Bauman – ou seja, nessa sociedade
atual marcada pela liquidez, volatilidade e fluidez.
Refletimos se isso dever-se-ia ao fato de termos
tomado como ponto de partida o livro de Chemama,
Clivagem e modernidade, em cujo texto, já de início,
ele se faz essa mesma indagação. Mas apostamos no
desafio do título e deixamos correr as elaborações.
Psicanalista, membro do Espaço Moebius Psicanálise.
Freud, S. – As neuropsicoses de defesa, Ed. Standard Brasileira, Vol III,
pag. 59, IMAGO Editora, [1976].
3
Freud. S. – op. cit. pag. 71.
1
2

Por que enfocarmos, hoje, o mecanismo da
clivagem? Bom, nós sabemos que o analista coloca
sempre suas questões a partir das dificuldades que
lhe vêm da clínica, atento, evidentemente, à escuta da
estrutura discursiva da atualidade, que é o reflexo do
social que nos circunda. Assim, contemplando tais
convocatórias, deparamo-nos com as elaborações
de Jean-Marie Forget que, enfocando a adolescência,
aponta aspectos cruciais para a clínica na atualidade.
Na verdade, poderíamos dizer que a presente reflexão
é fruto de um contraponto entre os avanços desse
autor e as elaborações de outros colegas da ALI nos
Grands Séminaires sobre o tema Perversion... ou quoi?
O termo clivagem, oriundo do alemão Spaltung,
traduzido no inglês por splitting, ou clivage em
francês, tem o significado de separação, fenda, divisão,
desdobramento. Vamos constatar que já em 1894,
no artigo As psiconeuroses de defesa2 , Freud ressaltava a
Spaltung do Eu, Ichspaltung, ligada tanto às neuroses –
apontando aí ao mecanismo do recalque, Verdrangung, o
que nos indica os tempos modernos da época do início
da psicanálise – quanto a uma espécie mais enérgica e
eficaz de defesa, diz Freud, quando “o eu rejeita a idéia
incompatível juntamente com seu afeto e comportase como se a idéia jamais lhe tivesse ocorrido”3. Nesta
teríamos então o mecanismo da forclusão, Verwerfung.
Todavia, só em 1927, ou seja, 30 anos mais tarde, no
artigo sobre o fetichismo, a clivagem vai ser relacionada
especificamente com o mecanismo da Verleugnung:
a recusa, ou desmentido, mecanismo específico da
perversão, que contempla uma atitude de renegação
quanto à castração na mulher.4 Dado que ele especifica
melhor em seguida, em seu texto de 1938, onde o termo
clivagem é alçado a título de artigo, Die Ichspaltung im
abwehrvorgang, traduzido em português por Divisão
do eu nos processos de defesa. Nesse texto, a clivagem vai
ser referida por Freud como uma solução bastante
engenhosa diante de uma dificuldade; solução que
permite que duas atitudes opostas sejam mantidas
pelo eu, sem que estas entrem sequer em conflito, e
portanto sem efeito sintomático. Tal artifício permite,
por um lado, que a pulsão encontre satisfação e, por
outro, mostra um respeito apropriado pela realidade5.
Desse modo, a história nos revela então que esse termo

“clivagem” não é apenas exclusivo da estrutura perversa.6
Por outro lado, temos ainda, com Lacan, a clivagem
enquanto Spaltung do Sujeito. Sujeito este, portanto,
cindido, evanescente, e enquanto tal, por efeito de
corte, constituído como desejante. Assim, dividido
entre um sujeito da enunciação e um sujeito do
enunciado, podemos distinguir no Ich freudiano o eu
(função imagnária), do sujeito (efeito do simbólico),
constatando que na clivagem trata-se menos do eu
como função de síntese do que do sujeito em sua
relação com a lei.
Ressaltava recentemente Tyszler que ‘na atualidade, a
clivagem está por toda parte’. Fato que é amplamente
confirmado pela observação da lida diária. Tal
mecanismo faz-se presente inclusive em discursos
políticos os mais variados e em declarações dos nossos
representantes maiores! Todavia, para nós o importante
é verificar qual a estrutura subjacente na qual funciona
a clivagem. Isso leva-nos a constatar o quanto ela está
articulada ao mecanismo da Verleugnung no contexto
da sociedade atual, sendo este, conforme nos diz JeanPierre Lebrun, a resposta induzida no sujeito pelas
condições da pós-modernidade.
Assim, se a psicanálise iniciou por uma clivagem ligada
ao recalcamento – época então da modernidade, com
Freud – hoje, na pós-modernidade, temos a clivagem
ligada à Verleugnung, ao desmentido, à recusa. Logo,
consequentemente, se outrora os analisantes buscavam
a análise para se liberar dos elementos recalcados e
assumir seu desejo, hoje, na pós-modernidade, eles
procuram a análise por vezes buscando saber ‘o que
desejar’ , e qual o objeto que lhe seria plenamente
satisfatório.
Destaca, Freud: “... o fetiche é um substituto do pênis da mulher (da mãe)
em que o menininho outrora acreditou e que – por razões que nos são
familiares – não deseja abandonar”. Freud, S. – Fetichismo, Ed. Standard
Brasileira, Vol XXI, Imago Editora, [1976], p. 180.
5
“Devo confessar que se trata de uma solução bastante engenhosa da
dificuldade. Ambas as partes na disputa obtêm sua cota...”, Freud, S., em A
divisão do eu no processo de defesa, Ed. Standard Brasileira, Vol XXIII,
Imago Editora, [1976] pag. 309.
6
“Todo esse processo nos parece tão estranho porque tomamos por certa
a natureza sintética dos processos do ego. Quanto a isso estamos porém
claramente em falta. A função sintética do ego, embora seja de importância
tão extraordinária, está sujeita a condições particulares e exposta a grande
número de distúrbios”. Freud, S., op. cit. p. 310.
4

“O desejo, que é o fautor dessa fenda do sujeito, sem dúvida
se conformaria em se dizer vontade de gozo.” Lacan,
Escritos.

Todavia, considerando ainda as outras estruturas,
na maioria dos casos em que o termo de clivagem
do eu é utilizado nos trabalhos psicanalíticos, a
despeito das diferenças de teorização, este termo
corresponde a situações em que uma parte do real
terá sido abordada « negligentemente », camuflada
pelo simbólico, sem produzir divisão do sujeito (seja
um luto não concretizado, um incesto eludido, uma
perda elidida, não simbolizada, etc)13

E asim, nessa breve reflexão sobre a perversão,
atentamos então ao que nos diz Forget: a relação com
o Outro reduz-se apenas ao plano imaginário: o sujeito
se esforça por regular sua imagem sobre o que faz gozar a
mãe e depois o outro11 . Ressaltamos portanto, aqui, a
utilização do triângulo imaginário na perversão, o
que vai nos permitir marcar sua diferenciação face
à perversidade, facilmente delimitada no grafo do
desejo.
Entretanto, podemos em contrapartida, salientar
o que nos diz Lacan no início do seminário sobre a
transferência: “Se a sociedade acarreta, por seu efeito
de censura, uma forma de desagregação que se chama
a neurose, é num sentido contrário de elaboração, de
construção, de sublimação – digamos o termo – que
se pode conceber a perversão quando ela é efeito da
cultura”12. Isso alude ao fato de que nós, psicanalistas,
teríamos os meios de tratar da perversão sem cair
Cacciali, Jean-Luc – Perversion... ou addition? em Grands Séminaire de
l’ALI, 25 février, 2020, www.freud-lacan.com.
8
Aspecto ressaltado por J-J Tyszler, em Actualité du fantasme dans la
psychanalyse, Éditions Stilus, Paris, 2019.
9
Ver ainda, textos das intervenções feitas na jornada Kant com Sade, Lyon,
2019, www.freud-lacan.com.
10
Em seu texto L’éthique du pervers, J-Paul Beaumont observa que,
referindo-se ao perverso, Lacan não fala de desejo, mas de vontade de gozo.
Cf. www.freud-lacan.com.
11
Forget, J-M. – L’Adolescent face à ses actes... et aux autres, Éditions Éres,
2005.
12
Lacan, J. – A transferência, Jorge Zahar Editor, Rio de Janeiro, 1992,
Lição de 23 dse novembro de 1960. Citação posta em exergue por R.
Chemama, em Extensão e Paradoxo da Perversão, inédito.

– De que se defende o perverso ?
– Da castração do Outro e, consequentemente, de
que ele não existe senão na divisão. É visando a escapar
dessa divisão de sujeito, spaltung, que o perverso
recorre à clivagem, ao desmentido, a Verleugnung.

Chemama, em sua recente conferência sobre o tema As
perversões ou o que?... ressalta que é preciso não confundir:
o fantasma perverso, com a perversão polimorfa
da criança, ou com a perversão polimorfa em jogo
ocasionalmente no ato sexual, nem com a perversão
enquanto estrutura. Mas aí acrescentaríamos, com
Forget, é preciso diferenciar, ainda, da perversidade14.
Ressalta Forget que a perversidade alude a manifestações
sintomáticas de aparência perversa, que estão presentes
nessa pos-modernidade, mas que não correspondem a
uma estrutura perversa. Conforme sublinha Lebrun15:
“A negatividade – ou a castração em Forget – não é mais o
que funda o laço social, mas o que, ao contrário, os sujeitos
juntos renegam. O que, no entanto, de modo algum implica
que os próprios sujeitos tenham a título individual se tornado
verdadeiramente perversos.”
Aqui nós fomos capturados pelos avanços e a
originalidade de Jean-Marie Forget, poderíamos dizer
até, por uma certa ousadia esclarecedora, quando ele
aponta a clivagem no grafo do desejo, e nele ressalta a
perversão.

onde o mecanismo da clivagem vai estar presente em
uma relação parental que aponta ao desmentido. Esse
é o ponto que nos parece de extrema importância
ressaltar ao contemplar a clínica do adolescente ou
dos adultos jovens, na atualidade, principalmente
na escuta de analisantes com sintomas e/ou atos
específicos, cuja distinção minuciosa Forget
discrimina com acuidade. Não se trata aqui de
perversidade do adolescente, mas daquilo que circula
numa composição familiar que o circunda, ancorada
numa clivagem que denuncia uma lógica que elude a
castração do Outro.

Contemplando então o grafo do desejo, podemos
indicar, na base do grafo, a adesão ao eixo imaginário
que percorre o trajeto entre entre m-i(a)-A, na perversão,
e a clivagem, o corte, que incide na parte superior, onde
teríamos o trajeto $<>a - d, que deixa de fora a castração
do Outro, S(Ⱥ) e o desejo, na perversidade.
Seria então como efeito da cultura que teríamos, hoje, a
clivagem vagando ao longo das composições familiares
‘pósmodernas’, fruto da perversão comum, onde
encontramos os ditos casamentos abertos, ou diversas
variações de uniões mantidas sobretudo por uma lógica
de grupo e não por uma lógica do desejo? Será que
teríamos então os casamentos que não são casamentos,
camuflados à ‘moda antiga’, como ressalta Forget, ou, em
alguns casos, em um desmentido posto inclusive como
condição para que se efetue o pseudo casamento, ou
ainda, buscando ancorar no poliamorismo?
Aqui cabe entretanto ressaltar duas observações que
Lacan nos deixa:

7

1- No sem. RSI ele nos diz: “Um pai só tem direito ao
respeito, ou ao amor, se o dito amor, o dito respeito,
for – vocês não vão acreditar em suas orelhas – perClivagem J-M Forget

Sublinha Forget que a perversidade não é um
relacionamento perverso, mas um relacionamento

Lacan descreve a estrutura do sujeito como efeito dessa clivagem, mas
também de um enodamento específico dos tres registros.
14
Forget, J-M – L’adolescent face à ses actes… et sux autres, Éditions Éres,
Paris, 2005.
15
Aspecto ressaltado por J-P, Lebrun em A Perversão Comum, Companhia de Freud, Rio de Janeiro, 2008, p.39.
13
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numa vertente moralizadora, que mais deprecia do
que descreve. É importante poder falar disso sem ser
fisgado imediatamente por um julgamento crítico,
ou de valor. Atentando então às elaborações de
Lacan em sua releitura de Freud indagamos:
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Considerando ainda, com Lacan, a distinção dos 3
registros – RSI – e ancorando portanto na estrutura
borromeana, indagamos: nesse diálogo entre o
imaginário e o simbólico, nessa dinâmica entre o
sujeito, o eu e a lei, será que haveria, na atualidade,
uma decepção ante os impasses do desejo , ante suas
limitações, ou tratar-se-ia de estar movido por uma
vontade a mais de gozo? São questões pertinentes que
nos remetem à atual elaboração dos colegas da ALI,
no ciclo das grandes conferências . Caberia então
observarmos, voltando a Lacan, certa diferenciação
entre desejo e vontade quanto à perversão10:
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versamente orientado, quer dizer tiver feito de uma
mulher, objeto pequeno a, que causa seu desejo.
Mas o que essa mulher acolhe não tem nada a ver
com a questão! Ela se ocupa desses outros objetos
a que são as crianças junto a quem o pai, entretanto,
intervém.”16
2- Em Os não-tolos vagueiam, Lacan ressaltra “...não
basta que aquela que encarna o Outro enquanto tal,
a saber, a mãe... para carregar esse Nome... não basta
que ela fale. A mãe por quem a palavra se transmite, é
reduzida, esse Nome, ao Não: o não que diz o pai. É
precisamente esse não do pai, que só é não a nível do
dizer, e que se cunha pela voz da mãe ao dizer ‘Não’ a
um certo número de interdições.”17
Eu diria que essas duas observações que Lacan nos
deixa seriam balisas que delimitam a composição
do casal parental regido pela lei do desejo. Assim os
limites estão dados, agora o que cada um vai fazer com
isso ou para onde vai deslizar é uma questão singular
: se o que os une é o desejo, por um objeto perdido
ante uma falta radical, falta que é de estrutura, ou
se o que os une é um objeto de consumo. Todavia
cabe ressaltrar que o jovem adolescente está num
momento em que para acolher e padecer o $(Ⱥ) – o
real que o invade e aí se presentifica no simbólico –
ele precisa do esteio das figuras parentais.
Entretanto, vamos observar certas composições
familiares nas quais prevalece o discurso perverso
ou, poderíamos dizer, a perversidade, onde teríamos
situações em que:
- um dos pais é estruturalmente perverso; ou
- a estruturação do casal parental faz-se por um
gozo partilhado [a partir da neurose de cada um,
faracluindo a castração]; ou
- a relação entre os pais se faz sob um modo
homossexuado;
- ou ainda, se não se trata de nenhuma dessas
hipóteses, mas sim de uma situação peculiar,
uma perda, um luto não simbolizado, ou uma
situação singular qualquer cuja simbolização não
se efetivou, e se foracluiu a castração, evitandose repassar a falta de estrutura. São Situações
em que o sofrimento do jovem pode passar
desapercebido… E, retomando o grafo do desejo,
Forget diferencia e explicita o circuito cumprido
no recurso ao acting-out ou na saída propiciada
pelo sintoma-out.
Todas essas hipóteses são contempladas ainda numa
elaboração preciosa de Lacan, ao final do seminário
sobre a Transferência, onde ele ressalta a questão

elaborações e interlocução dos colegas: única mola
que nos permite manter aceso o desejo de analista.
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Então, para concluir, não podemos esquecer,
enodados à nossa teorização, o que Melman nos
lembra: que o Outro, para nós, é um lugar vazio.
Que, do inconsciente temos apenas uma escritura
que permanecerá para nós sempre não toda. Este
é o traço comum, faltante, que nos permite nos
reunirmos contemplando, não uma filiação a um
ancestral que requer de nós obediência às leis, mas
contemplando a essa lacuna; através desse Real
que nos convoca a avançar sempre, mais um passo
adiante.
Habitada então por esse lugar vazio, só resta a mim,
sempre, uma questão, e um passo a mais a ser dado,
pelo qual só tenho a agradecer ao Espaço Moebius
e à Association Lacanienne Internationale pelas
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Resumo
Este artigo trata do conceito de transferência,
tendo em vista as formas de o sujeito responder,
sintomaticamente, no laço social em tempos
de novas tecnologias e redes sociais. Busca-se
circunscrever um regime de gozo contumaz,
com destaque para sintomas depressivos,
angústias, fadigas crônicas, culpa e desesperança.
Partindo da premissa de que há uma distinção
entre o dispositivo analítico e sua disposição,
apresentam-se os desafios da transferência em
âmbito virtual, em face desta sintomatologia de
tempos de grande aceleração.
Palavras-chave: Gozo. Psicanálise. Tecnologia.
Transferência. Sintoma.

Abstract
This article deals with the transference concept
in psychoanalysis, considering how the subject,
symptomatically, responds to the social bonds
around new technologies and social networks.
There exists an attempt to circumscribe a regime
of constant enjoyment, highlighting depressive
traits, anguish, chronic fatigue, guilt, and
helplessness. From the point of view that there
is a distinction between the analytic dispositive
and its disposition, challenges present themselves
within the virtual transference, given the great
acceleration of current times.
Keywords:
Enjoyment.
Psychoanalysis.
Technology. Transference. Symptom.

Vivemos

num momento de grande aceleração

da vida, exigências de alto desempenho e relações
de consumo como regra de um regime contumaz
de gozo. Aqui, o gozo contumaz é uma espécie de
primo teimoso do “mais ainda” lacaniano, também
com um equívoco sonoro sugestivo: “conto mais”.
Trata-se de um gozo que carreia, forçosamente,
Caio Rodrigues de Mattos Filho é psicólogo e psicanalista em Salvador.
Professor e supervisor clínico do serviço-escola do Centro Universitário
UNISBA. Doutor em teoria psicanalítica (UFRJ/Paris VIII).
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uma contabilidade insistente, incessante, exaustiva.
E a insistência, ela é um predicado da lógica do
simbólico. A insistência simbólica em contraposição
à consistência imaginária e à ex-sistência real.
No âmbito deste gozo contumaz contemporâneo,
nosso interesse psicanalítico interroga o sujeito e
suas formas de responder, sintomaticamente, no laço
social, no tempo veloz das novas tecnologias, das
redes sociais de comunicação virtual etc. Até a prática
psicanalítica vem sofrendo flexões contundentes,
inéditas, com novas disposições, sobretudo depois
desse isolamento forçado da pandemia do Covid-19.
O que se passa com o dispositivo analítico e a
transferência, numa disposição virtual, é uma entre
tantas questões que se colocam na pandemia e nos
novos tempos.
No que se refere à prática psicanalítica, parece
importante manter uma diferença fundamental
entre o dispositivo analítico e a sua disposição. O
dispositivo é o mesmo de sempre, inventado por
Freud: um analista que sustenta um discurso em sua
oferta de análise – o discurso analítico –, suportando
a posição de semblante de objeto causa do desejo, e
dirigindo um tratamento pautado na suposição de
saber ao inconsciente do analisante, que fala em livre
associação. A topologia desse dispositivo analítico,
aprendemos a situá-la a partir do RSI lacaniano. A
trama simbólica na fala livre do analisante, na qual a
verdade fala, insiste, se repete e se elabora. Quanto ao
real, ele é o impossível dizer do pathos do sujeito, e exsiste na presença privilegiada dos objetos da demanda,
seio e fezes, e dos objetos do desejo, voz e olhar, que
suportam a transferência na condição de objetos nãointercambiáveis da pulsão. De sua parte, o imaginário
dá consistência interpessoal ao laço analítico, dá corpo
aos impulsos, pinta as cores do afeto. Em particular,
manifesta-se nos efeitos de amor e ódio da resistência,
que Freud observou de forma pronunciada, desde
cedo, no imaginário da transferência.
Assim, o dispositivo analítico e o seu fundamento
da transferência têm uma topologia real, simbólica
e imaginária repleta de consequências. Mesmo não

sendo orientada explicitamente por esta topologia
do RSI, a disposição freudiana clássica da cena
analítica já considerava a complexidade de nuanças
da transferência. Não é à toa que sua disposição
se manteve no tempo, a despeito das adaptações
ocorridas com a técnica analítica, a depender do seu
público e de certos contextos.
Tradicionalmente, o dispositivo analítico tem sido
mantido num cenário de gabinete, usualmente a
portas fechadas e trancado a chave; um analista
sentado em sua poltrona ou cadeira, usualmente
fora do campo de visão do paciente (mas não fora
do registro do olhar); e o analisante deitado no divã
ou sofá, falando livremente, sem ver o analista e,
nas melhores situações, até se esquecendo de sua

Com relação ao consultório, como nos diz Lacan
no seu Seminário, livro 8, A transferência, em sua
condição de recinto fechado onde dois corpos se
encontram confinados ao abrigo de toda indiscrição,
o consultório analítico instaura uma situação que
deve passar ao largo da consulta médica e do leito
de amor, onde a relação entre os corpos é pactuada
de forma diferente. Para que a situação analítica se
instaure, cuidamos de que o acesso ao corpo seja,
geralmente, sacrificado. Não é incomum, por isso,
o comentário queixoso de que o analista é frio ou
impessoal por não cumprimentar com abraços, ou
contatos físicos e muito afetuosos.
Ainda assim, diz-nos Lacan,
a cela analítica, mesmo confortável, não
é nada menos que um leito de amor, e
isso se deve ao fato de que, apesar de
todos os esforços feitos para reduzi-la
ao denominador comum da situação (a
analítica), com toda a ressonância que
podemos dar a este termo familiar, não é
senão uma situação por vir (LACAN, 1992,
p. 22).

E ele segue com uma provocação curiosa, afirmando
que Freud enfatizou, por diversas vezes, a posição
clandestina do assunto do amor na sociedade.
De fato, Freud denunciava a falta de franqueza e a
hipocrisia, inclusive dos cientistas e médicos, em
relação ao tema da sexualidade. Pois bem, Lacan
entendia que, diante dessa posição clandestina do
amor, observada por Freud, seria importante apreciar
“porque e como, no quadro mais protegido de todos,
o do consultório analítico, a posição do amor se torna
ainda mais paradoxal” (idem, p. 23).
Conhecemos as histórias dos desafios transferenciais
enfrentados por Freud com os neuróticos, quando
ainda fundava a transferência analítica e seu manejo.
Adoecidos de suas capacidades de amar e trabalhar,
Freud não recuou de oferecer aos seus pacientes o
leito de amor analítico, mas com a condição de não
corresponder ao amor de transferência. Não é à
toa que, no início, uma análise deve converter uma
neurose comum numa neurose de transferência. Em
outros termos, a análise converte uma neurose numa
neurose de amor, fazendo bascular o compromisso
com a neurose (amor pela neurose) para o
compromisso neurótico de amor com o analista,

Se lembramos do caso de Anna O., ali onde
Breuer sucumbiu aos efeitos perigosos do amor
transferencial, no tratamento ainda catártico e
hipnótico, Freud não recuou diante de Eros e
substituiu a hipnose e a catarse pela análise em livre
associação, observando que o amor é um efeito
inevitável da suposição de saber no tratamento. Freud
(1996b) observou que o tratamento avança por causa
e a despeito do amor transferencial – e nisso reside o
paradoxo do consultório como um recinto fechado
onde dois corpos se encontram confinados ao abrigo
de toda indiscrição, e onde a decência extrema
faz com que a tentação que esse confinamento
provocaria em qualquer outra ocupação seja menor
no consultório de um analista do que alhures, desde
que o analista não se faça presa desse amor, de seu
caráter de resistência, e tampouco se sinta imune aos
seus efeitos. Freud (1996d) nos desaconselha a baixar
a guarda diante de Eros.
A particularidade do laço analítico é que, nele, o
analisante aprende que não satisfaz seus apetites.
Na melhor hipótese, como diz Lacan (1998), o
sujeito organiza seu menu na análise: aquilo que lhe
resta desejar: caviar, que seja. E para que o menu se
organize, o analista precisa, acrescenta Lacan, fazer da
distância entre o objeto a e o significante do ideal do
eu – que baliza o jogo imaginário das identificações
e do amor de transferência – a mola fundamental da
operação analítica.
Com a realidade atual dos atendimentos virtuais,
questões se colocam acerca da transferência e
do laço analítico. Por exemplo, o que muda se
a dinâmica da transferência não é levada mais
para o leito de amor do consultório, onde a
posição do amor se torna mais paradoxal, posto
que o sujeito trata de sua capacidade de amar
ali onde dois corpos se isolam, se confinam,
mas não têm acesso um ao corpo do outro? Isso
modifica as disposições para a resistência? Altera
a atualização da realidade do inconsciente? O
que muda se os corpos não se confinam mais no
mesmo gabinete?
Numa análise virtual, mudam os efeitos da voz
e do olhar, o semblante de objeto? Já há quem
postule que, virtualmente, on-line, o analista
é antes simulacro, e não semblante. Em vez
do “parecer” e do “representar”, próprios do
semblante, teríamos o engodo dos simulacros
on-line, que fazem obstáculos ao saber segundo
Francis Bacon? Desde o grego Demócrito,

simulacro ou ídolo são imagens corpóreas que
induzem as sensações e o pensamento (MORA,
2001).
A abstinência da satisfação dos apetites é a mesma sem
a presença dos corpos que se abstêm? Ou a presença
dos corpos é prescindível numa psicanálise, sem
maiores consequências? Há efeitos em analisar alguém
que você nunca encontrou pessoalmente?
Durante os primeiros meses de trabalho virtual na
pandemia do Covid-19, dei início a novas análises
e segui conduzindo outras mais antigas, algumas,
inclusive, com viradas analíticas notáveis nesta
pandemia. A interface virtual tem se me mostrado
um meio onde a análise pode avançar. Observei
lutos sendo elaborados, impasses neuróticos tendo
desdobramentos. Em consonância com isso, não pude
deixar de lembrar de que, ao menos dois dos principais
trabalhos teóricos relevantes de Freud sobre o tema
do luto – “Sobre a transitoriedade da vida” e “Luto e
melancolia” – foram escritos durante a primeira guerra
mundial. Tempo de devastação, morte, perdas e lutos.
Também não me passaram despercebidos alguns
modos peculiares de a resistência se manifestar
no atendimento virtual. Como bem assinalava o
mestre Freud, tudo que atrapalha a análise deve
ser contabilizado na conta da resistência. Sinais de
internet interrompendo associações, necessidade de
confirmação de que o analista está escutando o que o
paciente diz durante a sessão, ameaças à privacidade,
e até interpretações inusitadas de uma significação
advinda do “grande Outro da tecnologia”. A resistência
se agarra ao que tem à mão. E mesmo situações
curiosas de superação da resistência, recordação e
elaboração de determinado assunto por conta de o
vídeo da câmera desligar. “Não sei se conseguiria dizer
isso com a câmera ligada”, disse um analisante. E as
sessões já transcorriam sem o face a face, mas com a
câmera ligada.
As novidades da revolução tecnológica pela qual
passamos nos afeta em muitos níveis. Essa nova
disposição do dispositivo analítico é apenas uma
que se fez premente com a situação da pandemia
e a possibilidade que a tecnologia nos traz de fazer
nosso trabalho de maneira remota. Mas é de se
notar que os avanços tecnológicos também têm
tido repercussão nos laços sociais e nos sintomas.
O regime de gozo contumaz tem representado
uma aceleração assustadora na vida das pessoas, um
crescimento do mal-estar e de quadros neuróticos
com sintomas depressivos, manifestações
pronunciadas de angústias, fadigas crônicas, culpa
e desesperança, desrealizações e ideações suicidas.
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que segue o tratamento até o seu declínio com a
dessuposição de saber do fim da análise.
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presença. Da cena analítica, o divã remonta à técnica
hipnótica e pré-psicanalítica de Freud, mas tendo
adquirido função ética e técnica na psicanálise,
privilegiando a fala livre e a voz em detrimento da
captura imaginária do sentido compartilhado. O
olhar em detrimento da visão.
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Não é novidade a ambivalência dos ganhos com
os avanços tecnológicos. Freud já era muito lúcido
quanto a isso quando, há noventa anos, escreveu O
mal-estar na civilização e problematizou o insucesso do
programa humano da felicidade. Diz-nos Freud que
este programa se desenvolve em muitas frentes, sendo
todas, no mínimo, limitadas e insatisfatórias, quando
não, inversamente, produtoras de infelicidade. Ora,
a felicidade é um problema da economia da libido, e
esse regime de gozo contumaz contemporâneo nos
leva a sublinhar três frentes de busca da felicidade entre
as destacadas por Freud (1996e): a busca da satisfação
irrestrita das pulsões, que coloca o gozo na frente da
cautela, acarretando o próprio castigo; os métodos
de influência sobre o corpo, sendo a intoxicação
química o mais grosseiro e eficaz; o engajamento na
comunidade com o auxílio da ciência (tecnologia) que
domina a natureza.
Hoje, vislumbramos essa tríade freudiana montada
na aceleração da vida, no laço social ligado à lógica
da intoxicação química e no poder de gozo oferecido
pela ciência e sua tecnologia. No que tange aos
tóxicos e seus abusos, é notável como a terminologia
referida a eles – adição, vício e toxicidade –, não
tem mais seu uso restrito às substâncias químicas.
Curiosamente, a neurociência encontrou equivalência
de neuroimagem entre a “recompensa cerebral” da
drogadição e a de comportamentos impulsivos,
como o vício do jogo, levando o DSM-5 a criar a
categoria de “transtornos de adição e relacionados a
substâncias”, incluindo “transtorno por jogo” como
uma “adição comportamental”, na mesma classe da
adição por substâncias (APA, 2014). Em paralelo
com isso, não bastasse o poder que move o tráfico de
drogas, a indústria farmacêutica, de bebidas e fumo, a
terminologia do abuso das drogas entrou no glossário
da problemática dos laços sociais, das discussões de
gênero etc. Laços sociais são hoje qualificados também
por toxicidade: a relação amorosa pode ser tóxica,
a masculinidade pode ser tóxica, ou seja, aspectos
identitários e do desejo postos na lógica do gozo
tóxico. Sem entrar no mérito dessas ideias de relações
tóxicas, é relevante observar que a terminologia da
lógica “da ruptura do pacto do faz-pipi” – é assim
que Lacan (1975) se refere à falência da castração na
drogadição – define o gozo em amplitude nunca vista
antes.
Se associamos a lógica do gozo tóxico com o
problema da aceleração da vida, parece que tocamos
numa espécie de calcanhar de Aquiles do sujeito no
capitalismo. Seguindo a ideia lacaniana de que Marx
inventou o sintoma, e seguindo sua homologia entre a
mais-valia do trabalhador e o mais-de-gozar do sujeito,
temos clareza de que a aceleração da vida, com o

avanço tecnológico, não se presta apenas ao domínio
sobre a natureza. Ele força os limites de Eros no sentido
do gozo da pulsão de morte. As drogas são sexolíticas. A
lógica da intoxicação é mortífera.
Não é novidade a aceleração associada ao capitalismo.
O problema do tempo e da economia de gozo. Entre
a Física, a Economia política e a Psicanálise. Einstein
e a relatividade do tempo-espaço; Marx e a lógica
da economia capitalista; Freud, a sexualidade e o
inconsciente. Entre os séculos XVII e XIX, uma nova
ordem institucional se estabeleceu com o capitalismo,
e um modo adaptativo de vida, marcado por formas
econômicas consuetudinárias, pelo discurso do
mestre regendo os laços sociais estáveis, deu lugar à
economia capitalista, não apenas estruturalmente
direcionada à continuação ininterrupta da circulação
de capitais, mas à aceleração e ao impulso da espiral de
crescimento: compulsão ao crescimento, aceleração
técnica e compulsão à inovação. Como diziam Marx
e Engels em seu Manifesto Comunista,
o contínuo revolvimento da produção,
a ininterrupta convulsão de todos os
estados sociais, a infinita insegurança e
movimento distinguem a época burguesa
de todas as outras. Todas as relações
fixas, enferrujadas, com seu séquito
de representações e visões de mundo
herdadas são desfeitas, todo o recémconstruído envelhece antes mesmo de
poder calcificar. Tudo o que é estável e
permanente se evapora, todo o sagrado é
profanado (MARX; ENGELS, 2010 p. 37-38).

O mestre que assegura, administra e transmite
o saber estabelecido, herdado e revelado, é
substituído pelo cientista que desenvolve e recria
o conhecimento, sob o crivo da falsificabilidade
científica. Os sistemas filosóficos totalizantes têm
em Hegel sua última figura. Todo conhecimento
é fragmentário e passível de revisão. A teoria do
cosmos é um impasse, não há unificação. Tempos do
significante, do saber não sabido do inconsciente.
Alargadas as bases da razão cartesiana, do penso,
logo existo, até o sujeito se evanesce na materialidade
significante. Sou onde não me penso. Penso onde não
estou é a torção freudiana no método cartesiano,
como nos ensina Lacan (1998).
Nada de tradição. Nada de mestres, de autoridades
absolutas. Cientistas, desamparados como
Einstein, concebem os dados da probabilidade, e
horrorizados duvidam que Deus jogue dados. Ele
deve ser sutil. Enquanto isso, Freud inventa um laço
social onde o analista joga o jogo de semblante de
mestre do saber suposto.
Inovação e superação são a ordem. Compulsão pelo

novo. O novo pelo novo. Por toda parte, inclusive nas
artes. Aliás,
a característica específica da arte e da
literatura modernas se encontra no fato
de nelas não se tratar mais de imitação
de dadas efetividades naturais ou sociais,
do cumprimento das leis artísticas formais
legadas pela tradição, ou do atingimento
das diretrizes estabelecidas pelos ‘antigos
mestres’; antes, se trata nelas de inovação,
originalidade e superação” (ROSA, 2019,
p.20).

Nada de se submeter aos critérios da tradição. O
imperativo de gozo é inovar e superar.
Inerente a essa compulsão pela novidade está o
princípio de guerra da concorrência. Acelerar,
inovar, crescer, disputar, superar. Não se espera
que as economias e os PIBs nacionais cresçam
incondicionalmente sempre? Mas, para quê mesmo?
Os movimentos em favor do meio ambiente
mostram as ameaças ao planeta, mostram aonde o
gozo acelerado do planeta leva esse “Deus de prótese”
que o homem se tornou. “Deus de prótese” é uma
expressão de Freud em O mal-estar na Civilização.
No passado, já vimos surgir muitas ideias futuristas
entre os defensores do progresso técnico: ideias de
que os avanços racionais na eficiência tecnológica
nos economizariam tempo e trabalho. Viveríamos
o ócio criativo com excessos massivos de tempo,
porque as máquinas e as tecnologias nos poupariam
esforços. Ledo engano. Nas sociedades atuais, a
velocidade da vida aumentou, como também a falta
de tempo.
Temos, então, um aparente paradoxo: embora a
tecnologia permita ganhar muito tempo em quase
todos os campos da vida social, cada dia mais
dispomos de menos tempo. O mantra da falta de
tempo se banalizou. E
a sensação é de angústia ante a
impossibilidade de dar conta de um
presente cada vez mais repleto de prazos
e informações. Note-se que boa parte
dos problemas psicológicos registrados,
a exemplo do esgotamento conhecido
como síndrome de burnout, não decorrem
apenas do fato de se ter mais trabalho;
são antes motivados pela ausência de
horizonte: corre-se mais rápido para
permanecer no mesmo lugar, num
perigoso estado de ‘paralisia frenética.’
(ROSA, 2019, p. 01)

Quando do seu artigo “Moral sexual civilizada
e doença nervosa moderna” (1908), Freud vivia
um capitalismo em transformação, como o
que vivemos. Ele o descreveu de forma atual,

A aceleração e o gozo contumaz galopam a metonímia
significante. É sempre outra coisa. A coisa líquida de
Bauman é o sucedâneo do que se desmancha no ar
com Marx. Fluidez metonímica da vida, um convite
à deriva do gozo sem basta. Velocidade e incertezas.
Uma velocidade com risco de fadiga e paralisia
frenética.
Isso nos reconduz à questão da suposição do saber ao
Outro e da transferência. Sendo o saber falho, então o
S(Ⱥ) lacaniano é o legítimo significante que escreve
a falta de significante na incompletude do (gozo do)
Outro. No esteio da aceleração e do furo de saber no
gozo, temos os riscos de sucumbir ao gozo tóxico. Na
sintomatologia dita contemporânea, temos as muitas
modalidades de angústia e de sintomas tais quais
aqueles que Freud definiu como neurose tóxica em seu
texto sobre a moral sexual civilizada. Diferentemente
das histerias, que somatizam um conflito psíquico, a
neurose tóxica, no campo das neuroses de angústia,
comporta uma insuficiência psíquica da qual surgem
processos somáticos anormais. Angústia e gozo no
corpo. Gozo do Outro.
A questão do S(Ⱥ) ganha plena significação na
experiência do neurótico, que não mascara o
conflito subjetivo no nível da lógica, pois, diz-nos
Lacan (2008), o pensamento falha onde o jogo
significante é regrado. Na carta 46 a Fliess, Freud
(1996) se referiu a uma espécie de compromisso
irracional que o sintoma representa, análogo a um
erro de pensamento. Para o neurótico, este “erro
de pensamento” corresponde ao fato de que ele
experimenta a falha significante do Outro no nível da
falta de significado: s(Ⱥ). Basta lembrarmos de que o

Esta tensão estrutural entre a demanda e o desejo nos
permite situar muitas coisas do capitalismo de muita
velocidade, na interface do sintoma com o saber e
o gozo. Em seu livro “A lentidão”, ainda nos idos de
1995, Milan Kundera já escrevia:
a velocidade é a forma de êxtase que a
revolução técnica deu de presente ao
homem. Ao contrário do motociclista, quem
corre a pé está sempre presente em seu
corpo, forçado sempre a pensar em suas
bolhas, em seu fôlego; quando corre, sente
seu peso, sua idade, consciente mais do
que nunca de si mesmo e do tempo de sua
vida. Tudo muda quando o homem delega
a uma máquina a faculdade de ser veloz: a
partir de então seu próprio corpo fica fora
do jogo e ele se entrega a uma velocidade
que é incorpórea, imaterial, velocidade pura,
velocidade em si mesma. Velocidade êxtase.
Curiosa aliança: a fria impossibilidade da
técnica e as chamas do êxtase (KUNDERA,
1995, pp. 07-08).

Em psicanálise, sabemos que o inconsciente
é o trabalhador ideal. Ele não descansa, e suas
manifestações, essencialmente políticas, não se dão
senão no seio do laço social. Alguns exemplos de
sofrimentos contemporâneos estão ligados à queixa
da aceleração da vida, à precarização do trabalho e
ao massacre da fadiga nas pessoas. Isso aparece nos
diagnósticos de vícios de toda ordem, de depressões,
pânicos, FPS etc.
A velocidade técnica, o frenesi da aceleração e a
multiplicação das possibilidades ideais na Polis
(a pressa, a idealização, as demandas infinitas e
as promessas de gozo) suscitam o acirramento
dos imperativos superegoicos de desempenho,
reconhecimento e gozo contumaz, tensionando
a já estrutural e tensa relação entre o eu e os
ideiais do eu, e constituindo campo propício
para a produção de fundos depressivos na vida
de tanta gente. Basta lembrarmos de que Lacan
(1999) definiu a depressão como uma espécie
de covardia moral, no sentido da prostração
impotente e inconsciente do eu, em face do
abismo estabelecido frente aos ideais do eu.
A aceleração e o imperativo de gozo da vida têm
paralisado a capacidade de decidir das pessoas,
conjugando o imediatismo do gozo inútil (afinal,
o ofício do gozo é ser inútil mesmo) com o
tumulto das idealizações. E quando a oferta é
transbordante, o risco é a dialética demanda/
desejo descarrilar, desdobrar-se em extravios do
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O incremento das comunicações resultante
da rede telegráfica e telefônica que
envolve o mundo alteram completamente
as condições do comércio. Tudo é pressa
e agitação. A noite é aproveitada para
viajar, o dia para negócios, e até mesmo
as viagens de recreio colocam em tensão
o sistema nervoso [...] As transformações
ocorridas nas últimas décadas nas
condições políticas e sociais das
nações civilizadas acarretam grandes
mudanças nas atividades profissionais
dos indivíduos, em sua posição pessoal e
propriedade – tudo isso à custa do sistema
nervoso, que deve atender ao aumento
das exigências sociais e econômicas
com um maior dispêndio de energia, do
qual frequentemente tem insuficientes
oportunidades de recuperar-se (FREUD,
1996a, p. 172).

neurótico identifica a falta do Outro com a demanda
do Outro: demanda da castração dele, o neurótico.
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destacando a relação entre as transformações do
laço social e o sintoma a sacrificar nosso corpo
enquanto extensão dessa vertigem social:
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desejo, seja sob a forma de inibição neurótica
das decisões, seja pela via viscosa e frenética da
multiplicação dos pães e dos gozos.
Acontece que, na impossibilidade do gozo total,
na falha do saber, o mais-de-gozar é um mais com
sinal de menos. Mais de promessa, menos do
que deixa a desejar. E o que vemos é justamente
o extravio do desejo de uma paralisia frenética.
Por isso, interessa-nos a divertida afirmação do
mestre Nelson Rodrigues: “acho a velocidade um
prazer de cretinos. Ainda conservo o deleite dos
bondes que não chegam nunca”. O deleite dos
“bondes que não chegam nunca” como o gozo
esperado, que “deixa a desejar”, goza da vida se
deleitando com a promessa do futuro: tempo do
desejo. O presente maciço do carpe diem hodierno
é o imperativo do gozo idiota, vociferado pelo
professor infantil do filme “Sociedade dos poetas
mortos”. A satisfação obtida nunca coincide com a
satisfação pretendida, diz-nos Freud em “Além do
princípio do prazer. Trata-se do bonde chamado
desejo. Nele trilhamos a ética analítica do bemdizer.
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O ADOLESCENTE NO ENTREDUAS-MORTES: O ATO SUICIDA NA
CLÍNICA PSICANALÍTICA
Sheyla Machado1
O que essa resposta, enfim, significa para a nossa
disciplina?

Resumo
Discute-se a questão do ato suicida na clínica
psicanalítica com adolescentes, destacando a
dimensão ética da intervenção do analista como
distinta da ética que orienta outros campos do
saber. Ressaltam-se as relações entre a ética da
psicanálise como fundamento do manejo clínico
do risco de suicídio e os pressupostos teóricos
da pulsão de morte e do ato em suas vinculações
com o significante.

No livro Suicídio e alma, James Hillman1 discute o
suicídio a partir de quatro disciplinas que são aquelas
de referência quando se trata do debate acerca do
suicídio: a sociologia, o direito, a religião e a medicina.
Para este autor cada disciplina aborda o suicídio a
partir de um conjunto de ideias que se relacionam
com o campo teórico mais amplo ou modelo de
pensamento utilizado pela referida disciplina, o que
ele designa como sua metáfora básica. Sem aprofundar tais metáforas, vamos situá-las rapidamente na
medida em que atravessam a reflexão sobre a ação
necessária diante do risco do ato suicida.

Palavras-chave: Adolescência. Ato. Ética. Psicanálise. Pulsão de morte. Suicídio.

Abstract
The adolescent in between-two-deaths: the suicidal act in the psychoanalytic clinic
The issue of the suicidal act in psychoanalytic clinic with adolescents is discussed, highlighting the
ethical dimension of the analyst’s intervention, as
distinct from the ethics that guides other fields of
knowledge. The relations between psychoanalysis’s ethics as a basis for the clinical management
of the risk of suicide and the theoretical assumptions of the death drive and the act in its links with
the significant are highlighted.
Keywords: Act. Adolescense. Death drive. Ethics. Psychoanalysis. Suicide.

A problemática do suicídio é hoje uma realidade
presente para todos aqueles que se ocupam do
mal-estar na adolescência. Trata-se de um tema difícil não só pelos riscos que comporta, pela variedade
dos discursos que convoca, mas também em função
do apelo que faz à condição humana. Ao longo da
Psicanalista membro do Espaço Moebius Psicanálise – Salvador-BA;
e-mail: ssmachado@uol.com.br
1

história, o suicídio caminhou de solução filosófica
na Antiguidade clássica, a índice de patologia grave
nas sociedades modernas. Onde quer que surja, coloca questões éticas importantes, tanto no que diz
respeito à ação do sujeito que realiza o ato suicida,
quanto daquele que o acompanha.
Para o psicanalista a questão também se coloca.
O que fazer diante de um sujeito que, no limiar
da idade adulta, vem anunciar seus pensamentos
de morte, sua vontade de morrer, sua intenção de
se matar, seu projeto para tirar a própria vida, ou
que vem falar de suas tentativas prévias de suicídio? Podemos responder de imediato: há que se
trabalhar no sentido da preservação da vida. Mas
como essa resposta se articula com as metas da psicanálise? De que forma se coaduna com sua ética?

Para a sociologia, cuja metáfora básica tem como
eixo a sociedade, o suicídio foi definido, a partir
do trabalho pioneiro de Durkheim. Cito Hillman:
O suicídio é uma tendência coletiva do organismo social, com existência própria, manifestando-se através
da cobrança de um tributo anual. Preenchendo certas
condições, um indivíduo torna-se suicida e então faz uma
tentativa.2
Tais condições consistem num movimento em direção ao isolamento individual que leva à tendência
suicida. Logo, as ações de prevenção visam à recondução do indivíduo de volta às referências grupais
que foram rompidas.
Na perspectiva histórica do direito, o suicídio, segundo este autor, foi considerado criminoso por três
das grandes tradições sobre as quais repousa a justiça
ocidental: os direitos romano, canônico e inglês.
Visão que justificou medidas retaliativas ao longo
da história como o confisco de bens. Hoje, o sobrevivente de um pacto suicida é ainda em muitos países
considerado criminoso. A lógica aqui implícita é a da
ruptura unilateral do contrato social, como se a vida
não pertencesse ao sujeito, mas ao Estado.

E a psicanálise? De que modo se posiciona acerca
do suicídio? Conhecemos a reflexão de Freud apresentada no debate acerca do suicídio realizado pelo
Círculo de Viena, em 1910. Diz Freud: “Não se pode
esquecer que o suicídio não é nada mais que uma
saída, uma ação, um término dos conflitos psíquicos
e que se trata de explicar o caráter do ato e como o
suicida leva a termo a resistência contra o ato suicida”.3
Lacan refere-se ao ato suicida no contexto de sua
exposição sobre o ato analítico. Para ele, o ato se distingue da ação ou da motricidade por seu caráter significante e pelo fato de ser essencialmente um ato falho, na medida em que a ruptura que ele comporta for
pontual, caso em que ao desaparecimento do sujeito
se seguirá sua reaparição como uma nova inscrição
significante. O suicídio seria então a exceção que
confirma a regra, sendo o único ato bem sucedido4
na medida em que alcança, em caráter irremediável, o
“nada querer saber disso” e a consequente extinção do
sujeito e do Outro.
A partir dessas referências, substituímos a expressão
geral “problemática do suicídio”, por ato suicida. Isso
é de extrema importância uma vez que, do ponto de
vista de uma clínica do sujeito, trata-se, antes de tudo,
de averiguar seu ato.
Mas, antes de entrarmos nos meandros do
suicídio enquanto ato, proponho a questão:
que ética comanda a ação do analista face o ato
suicida? Essa pode parecer uma questão ociosa,
do tipo que suscita uma resposta óbvia, mas,
dependendo da perspectiva que adotamos, o
óbvio pode se dividir em duas direções divergentes. Vejamos.
Do ponto de vista do analista, só uma ética é
possível: a ética da psicanálise, a qual conduz a
bem dizer o desejo a partir de um sujeito dividido pela linguagem.

Isto significa que, no limite, o analista não pode desejar o que quer que seja para seu paciente, não pode
desejar seu bem, sequer que ele, aquele sujeito particular, faça uma análise ou vá até o fim de sua análise.
O Desejo do Analista como operador permite no
máximo criar as condições para que uma análise vá
adiante.
Pergunto então: pode o analista, enquanto analista,
desejar que seu paciente viva? Pode desejar salvar
a vida de seu analisante? A resposta não é tão fácil
quanto pode parecer. Pode-se dizer, por exemplo, que o analista não permanece todo o tempo na
posição de semblante de objeto, mas pode transitar
por outras posições, ao longo de uma análise.
E aqui temos a segunda possibilidade de resposta
à pergunta feita acima sobre a ética que comanda a
ação do analista face o risco do ato suicida: diante do
risco da morte há que se agir no sentido da preservação da vida, o que nos situa do lado da ética médica.
Temos, portanto, duas respostas igualmente óbvias à
mesma questão. Uma do lado da psicanálise, outra do
lado da medicina.
Durval Checchinato5, na apresentação que faz do livro ‘Nos limites da transferência’, refere que a presença do
risco de suicídio na clínica psicanalítica pode produzir,
para alguns, uma espécie de parêntese na análise, ocasionando intervenções outras como, por exemplo, o
recurso precipitado a uma intervenção psiquiátrica ou
internação, em substituição, ainda que momentânea,
da análise. Haveria aqui, talvez, uma transferência da responsabilidade própria ao analista à instância médica?
O que trago para a reflexão é se, sim ou não, cabe ao
analista nesse ponto de tensão máxima de sua experiência, renunciar à ética da psicanálise e atuar no sentido
da preservação da vida, sem atentar para a importância
de igualmente preservar a análise e por consequência
o sujeito.
Em outras palavras, pode o sujeito esperar? Será viável,
possível até, uma vida amputada do sujeito? Não é pos-

sível um sujeito sem a sustentação da vida. Por outro
lado, não será justamente o sujeito, na medida em que
exige um corpo, aquele que melhor pode defender a
vida? Num momento extremo em que a vida está por
um fio, não é justamente aí que a convocação do sujeito
se faz mais necessária?
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O que há de comum entre as quatro perspectivas
consideradas é que o ato suicida produz uma ruptura
nas metáforas básicas que fundamentam cada uma
dessas disciplinas. O suicídio seria assim o avesso de
suas proposições fundamentais exigindo uma ação
direta de combate e prevenção.

Uma ética que implica sustentar um dispositivo no qual o único desejo que cabe do lado do
analista é aquele que foi designado por Lacan
como Desejo do Analista, o qual não se refere ao
analista como um sujeito de desejo. Trata-se ao
contrário de um operador que, na estrutura de
uma análise, põe em causa o desejo como tal,
desejo puro, que não é desejo de nenhum objeto, mas que permite ao analista sustentar o lugar
de semblante de objeto a, causa do desejo, desejo
este que deve advir do lado do analisante.

Se existem respostas para essas questões, devem ser
buscadas no caso a caso. Mas hoje creio que para
enfrentar essa clínica é imprescindível estar advertido quanto a elas. São questões que remetem diretamente a outra, imanente a essa clínica: de quem é a
responsabilidade pela vida? A quem pertence e quem
responde por ela? A família, Deus, o Estado, o médico, o psicanalista ou o sujeito? Uma jovem com algumas tentativas de suicídio, diz numa sessão: “não quero
mais viver, porque minha vida pertence ao estado, porque
vocês não me deixam morrer?”
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A perspectiva religiosa assenta, por sua vez, sobre
a ideia de um Deus criador a quem devemos a vida
e sua ruptura intencional é considerada, em linhas
gerais, como o mais alto grau do pecado do orgulho. Já para a medicina a metáfora básica situa-se na
preservação da vida como valor fundamental, o que
obriga a um esforço contínuo no sentido do seu prolongamento o máximo possível.

Há perigo quando o analista é situado juntamente
com a família e o psiquiatra no lugar daqueles que a
querem viva, que lutam por sua vida para além dela
mesma. Cumpre então sair desse lugar, para não ver
elevar-se o risco de uma atuação suicida por parte de
um sujeito que goza de pôr sua vida em jogo como
moeda de troca a cada vez que tem que negociar as
exigências do Outro, bem como suas próprias demandas. Trata-se então, para o analista, de recusar esse
lugar e, num certo sentido, lhe devolver sua própria
vida. Devolver ao sujeito a responsabilidade por sua
vida é uma forma de escolher o sujeito e, ao mesmo
tempo, fazer valer a ética da psicanálise.
Seja como for, ao contrário de outras disciplinas, a
dimensão mortífera voltada contra o próprio sujeito,
longe de contrariar a metáfora básica da psicanálise,
tem em relação à nossa disciplina uma afinidade fundamental.
Com a psicanálise, é possível afirmar que toda vida
humana transcorre no entre-duas-mortes. Essa é uma
expressão que surge no ensino de Lacan6, a partir
do seminário A ética da psicanálise – Livro VII, a
propósito da posição de Antígona, filha de Édipo,
colocada como está no estreito espaço entre a morte
simbólica e a morte real.
Neste trabalho, vamos nos servir dessa expressão para
indicar o ponto essencial da perspectiva psicanalítica
sobre a condição do falasser, de Freud e Lacan. Nesse
sentido, cito uma passagem do seminário A identificação, Livro IX, Lição XXI, de Lacan:
E cada um sabe que tudo o que queremos
possuir...pelo desejo e não pela satisfação
de uma necessidade, nos escapa e nos esquiva....não possuímos nada diz o sermão
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moralista, porque existe a morte. Outra
escamoteação, o que nos promove aqui
no nível do fato da morte real, não é o que
está em questão. Não foi em vão que durante um longo ano, os fiz passear nesse
espaço que meus ouvintes qualificaram de
entre-duas-mortes. A supressão da morte
real não resolveria nada, nesse assunto de
se esquivar do objeto do desejo, porque se
trata de outra morte, aquela que faz com
que mesmo que não fôssemos mortais, se
tivéssemos a promessa da vida eterna, a
questão fica sempre aberta se essa vida
eterna....não fosse concebível como uma
forma de morrer eternamente. Ela o é certamente, pois que é nossa condição cotidiana... porque é assim, se a psicanálise tem
um sentido e se Freud não foi um louco pois
é isso que designa esse ponto dito do instinto de morte.7

Em Freud, temos, portanto, a pulsão de morte, um
conceito extraído a partir da análise do fato clínico da
compulsão à repetição. A pulsão de morte é situada
num primeiro momento numa oposição à pulsão de
vida representada pelas pulsões sexuais. Vale ressaltar que essa oposição não significa necessariamente
uma oposição no sentido ontológico como se duas
forças surgidas de dois campos distintos e antagônicos se defrontassem no sujeito. Embora, inicialmente,
Freud lance mão de noções extraídas da biologia para
cercar esse novo conceito, isso se modifica e, na carta
que escreve em resposta a Einstein, sobre as razões
da guerra, ele próprio vai se referir à nova teoria das
pulsões como sua mitologia8. De fato, a pulsão de
morte pode ser entendida, na psicanálise, como um
mito poético que contorna o impossível de dizer.
Aqui adentramos o real lacaniano.
Ao contrário de uma irredutível oposição, Freud
aproxima e entrelaça as duas ordens de pulsões ao
dizer que a vida nada mais é que um detour em direção
à morte e que, em certo sentido, está a seu serviço9.
Dessa proposição de Freud, duas consequências
podem ser extraídas. A primeira coloca a morte no
princípio, assim como no final da vida, inaugurando
a ideia que será sintetizada décadas depois por Lacan
na expressão entre-duas-mortes. A segunda consequência foi elaborada por Lacan ao propor que a rigor não existe pulsão de morte e pulsão sexual como
uma dualidade irredutível. A pulsão é única e em sua
essência é sempre pulsão de morte.
Deste modo, a polaridade ontológica desaparece em
benefício da polaridade nos modos como a pulsão se
apresenta como sintetiza Garcia Roza10 em seu livro
Acaso e repetição em psicanálise. Nessa perspectiva, a pulsão sexual corresponde a um tratamento da
pulsão de morte no qual aquilo que foi miticamente
perdido na origem vai ser buscado no campo do

Outro, através da libido, definida por Lacan11 como
o órgão da pulsão.
A leitura de um entrelaçamento em lugar de uma
oposição simples deve a Lacan sua mais importante
elaboração. Seu feito brilhante foi articular toda a dialética pulsional freudiana ao campo da linguagem e
da teoria do significante.
Com efeito, a palavra mata a coisa, o que no plano
lógico institui a Coisa não como um referente em
relação ao significante, mas como um ex-sistente. O
significante não representa propriamente nada, mas é
o que virá se colocar no lugar do furo central.
No plano da subjetividade humana, isso implica a
divisão do sujeito entre algo que pode ser localizado
na cadeia significante como efeito de representação
e algo que permanece fora dela como puro ser, sem
qualquer atributo a menos que, no plano lógico, esse
atributo seja exatamente nada, ser nada. Em outras
palavras, é a linguagem que na dupla operação original, institui ao mesmo tempo o simbólico e o real.
O detour da vida freudiano se tornará, em Lacan, uma
tentativa mais ou menos bem sucedida de amarração
dos registros real, simbólico e imaginário em torno
daquilo que nunca se amarra inteiramente, pois que
é estruturalmente furado.
A pulsão de morte como perda, furo, nada, objeto
a ou o real lacaniano perpassa, portanto, o fundo da
vida do falasser, produzindo efeitos de gozo diversos
ou “pequenas mortes” cotidianas. Já a morte final,
como o ato que interrompe a vida, não seria ela a face
não articulada, mas articulável do real? No final das
contas não será a morte real de todo vivente, desde
que ele seja humano, quer a chamemos destino, acaso, acidente ou vontade, o efeito articulável em ato do
que é inarticulado?
Se o real nos acossa pela vida afora produzindo encontros traumáticos contingentes, singulares a cada
sujeito, para o adolescente a singularidade se delineia
como figura sob o fundo de um encontro marcado
com a passagem da infância à idade adulta.
A infância não está tampouco imune ao encontro
com o real, o sintoma infantil está aí para atestar, e
o próprio ato suicida na infância o reafirma. Mas
nesse caso, o Outro – Outro primordial e Outro da
lei – como campo de sustentação do sujeito parece
ser, salvo exceções, suficientemente consistente para
dar contorno à estrutura. Esse é o papel do Édipo. E
afinal, há sempre a fantasia da satisfação adiada, e a
possibilidade de uma promessa de futuro sob a forma
do ‘quando eu crescer’.

Para o adolescente, o futuro chegou, ou melhor, presente, passado e futuro se engavetam no tempo de
concluir. Aquele Outro que lhe foi, até então, ofertado pela cultura, não pode mais sustentá-lo. Doravante, a cada sujeito, seu próprio Outro. Entre o que
não é mais e o que ainda não é, o que se exige é um ato,
no verdadeiro sentido da palavra.
Um ato é o que mata o sujeito possibilitando o advento
de outro sujeito, produto de uma nova inscrição. Entre
as características do ato, Lacan12 inclui, ainda, a indiferença quanto às suas consequências, o que é passível
de verificação apenas no só-depois. Equivale, portanto,
a lançar-se no abismo, sem garantia de sustentação pelo
Outro, cuja falha no saber não pode, ainda, ser sustentada. Nesse sentido, todo adolescente se deve um ato que
resulte na morte simbólica tanto do sujeito sustentado
no corpo da criança que foi, como dos Outros parentais
infantis.
Enquanto esse verdadeiro ato não se decide, o sujeito
oscila entre a angústia da invasão do real, sob a forma do
nada que ele é, e a alienação ao discurso de um Outro
qualquer, no qual ele mascara no sendo, o nada que de
fato é. Aqui o sintoma não se constitui como um ato
de fala, só restando o recurso do agir, uma versão do
ato que, em que pese estar inserido na linguagem, vem
substituir a fala.
Sobre o adolescente, duas notas de Freud são precisas.
Nos Três ensaios13, ele afirma que a principal tarefa da
adolescência é o desligamento da autoridade parental. Já no debate acerca do suicídio, ele aponta para a
importância de os mestres escolares proverem a sustentação dos jovens. São duas contribuições que se articulam intimamente. Já Martine Lerude14, no texto ‘Mas o
que é que constitui então autoridade?’ afirma que a adolescência é “um processo singular de mutação subjetiva, que se
situa na conjunção do indivíduo e do coletivo, do psíquico e do
social e que ademais, dá conta de questionamentos específicos
de nossa sociedade.”
Quanto ao coletivo, merece consideração a forma
particular que o mal-estar na cultura se ordena na sociedade moderna, a partir do discurso capitalista e do
avanço tecnológico, com destaque para a competição
desenfreada e a exigência contínua por performances
espetaculares em todos os campos da vida, atestada pela
busca de likes.
Tal regime de gozo implica numa corrupção da função
do ideal em seu critério sublimatório em benefício do
caráter superegóico que transforma todo encontro com
os sucedâneos do objeto, seja no registro da fruição ou
da renúncia, em sentimento de culpa, criando, em ambos os casos, um caldo de cultura da pulsão de morte.

Tudo isso contribui para fazer do desligamento dos
pais uma tarefa de difícil execução. Por outro lado, a
convocação nesse sentido se faz seja do lado do social, seja do lado do corpo que indica claramente que
é chegado o momento de concluir. Nessas condições
o desligamento das figuras parentais pode ficar a
meio caminho ou se fazer aborto, no duplo sentido
da palavra. O lugar do Outro, instância simbólica,
se degrada numa relação imaginária onde o desligamento se transforma numa tentativa permanente de
ruptura violenta, ensejando um incremento do ódio
ora voltado para o casal parental, ora para si mesmo,
mais frequentemente em ambas as direções.
Aqui podem surgir inúmeras manifestações autodestrutivas sem necessariamente implicar na tentativa
deliberada de pôr fim à própria vida. Cabe então
perguntar o que franqueia esse limite em que a contradança com o gozo mortífero se torna dança deliberada com a morte real? Será apenas uma questão
de intensidade da angústia? Um desequilíbrio nas
condições do gozo?
Talvez essa questão aponte para a complexidade do
ato suicida em suas múltiplas conexões com outros
campos do saber. Do ponto de vista social podemos
pensar que o ato suicida é uma das formas discursivas contemporâneas do sofrimento, que se coloca à
disposição de sujeitos impossibilitados de significar
de outra forma as exigências da adolescência como
o encontro com o Outro sexo e a responsabilidade
do ato. Nessa equação, o crescente valor dado à vida,
que acompanha o individualismo contemporâneo,
precisa ser levado em consideração. De fato, a vida é
tomada hoje como o soberano bem e o dever maior.
Não estamos mais no tempo em que valia a pena
morrer pela pátria, pela honra, pelo amor perdido ou
pela devoção a Deus. Hoje todos os gozos são possíveis desde que se proteja a vida. Nada justifica tirar
a própria vida a não ser, talvez, mostrar que ela nada
vale. Diante da vida como o supremo bem, a máxima
transgressão é votar-lhe desprezo.
E quanto à psicanálise? O que pensar dessa antecipação da segunda morte que o adolescente decreta
para si mesmo? Em outras palavras, qual a função
da morte real na dinâmica mortífera da condição
humana? Está claro que não se trata aqui da morte
biológica em sim mesma, mas de sua conjunção com

Na clínica do suicídio é importante distinguir entre
duas dimensões do ato: a tentativa de suicídio como
o agir freudiano, também chamado acting-out e a
passagem ao ato.
No primeiro caso, o sujeito encena sua morte diante
do Outro, ao qual se dirige constituindo um apelo.
Trata-se de um agir no lugar da fala e é, portanto, compatível com a manutenção da transferência, podendo
ser retomado no curso do tratamento. A maior parte
das tentativas de suicídio entre adolescentes pode ser
colocada sob a rubrica do acting-out, o que oferece
ao analista uma margem de manobra maior, ainda
que não seja possível, nem prudente subestimar os
riscos de qualquer tentativa de suicídio. Na passagem
ao ato, a incidência do objeto a se faz presente numa
angústia insondável que só um ato parece ser capaz
de encaminhar. Nesse caso, sujeito e Outro desaparecem, pois, identificado ao nada que habita o fundo
de cada um, o sujeito se precipita para fora da cadeia
simbólica. Nesse caso, não se trata de um apelo ao
Outro, mas antes de uma desistência, o “não quero
saber nada disso” que atua contra a manutenção da
transferência, o que eleva muito o risco de um desenlace fatal.
Vale ressaltar que nos dois casos a aproximação
do gozo mortífero reafirma o paradoxo de uma
solução que tem como horizonte o aniquilamento
do sujeito como último recurso de inscrição significante. Se a palavra mata a coisa, quem sabe a
coisa morta possa criar a palavra? Se o ato implica
a morte do sujeito, se ele fracassa, no significante
morte, não estaria dada a via para a inscrição de
um novo sujeito? Com isso, entramos no manejo clínico do risco de suicídio. A transferência
analítica – enquanto atualização da estrutura tridimensional do sujeito – é o campo privilegiado
capaz de sustentar os desdobramentos da clínica
do suicídio. Na literatura médica sobre o tema encontramos que quem quer se matar, pensa, planeja e, de um jeito ou de outro, fala sobre isso. Não
seria esse falar sobre a própria morte justamente
uma tentativa de simbolizar, de dar contorno ao
buraco do real?
Fazer passar a morte do ato à palavra na transferência, sustentar a possibilidade do morrer na análise
para não morrer na vida, fazer da morte um significante que permita ao sujeito continuar vivo, assim
podemos definir a tarefa do analista nessa clínica.
Para concluir, retomo o texto Jacques Lacan: observações sobre seu conceito de passagem ao ato, de

Jacques-Alain Miller, no qual ele diz: Já vi, e talvez
vocês também, Lacan em Sainte-Anne, em certas apresentações de pacientes, considerar que acabariam encontrando
seu destino de desaparição15. Essa passagem tem o sentido de uma advertência que faz eco à interrogação
sobre a dimensão ética do trabalho analítico com
pacientes com risco de suicídio.
A ética da psicanálise é a ética do bem-dizer. É desse
lugar que o analista tem um papel importante a cumprir nessa clínica tão difícil. Seguir os passos de um
adolescente através das tramas e dos traumas que
ele pode produzir no entre-duas-mortes, de modo a
ampliar o máximo possível o tempo que o separa do
encontro marcado. Sabendo, por outro lado, que o
possível só o sujeito pode definir.
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a dimensão do ato, ou seja, das formas como a morte
real é apanhada na conjuntura do significante.
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Além disso, diante da dificuldade de encontrar do
lado da cultura, possibilidades autênticas de inscrição
de sua diferença enquanto um a mais no laço social,
só resta aderir aos fenômenos de massa que apostam,
não no singular do sujeito, mas no particular dos subgrupos sociais, as chamadas minorias.
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SIMPLESMENTE, SABER-FAZER
Zeila Torezan1

Resumo
Este trabalho objetiva apresentar uma breve
leitura a respeito da proposição lacaniana do saberfazer, com o foco no lado do analista. Partindo da
noção do saber do psicanalista como atrelado
ao impossível da relação sexual e à inexistência,
no sentido lógico do termo, indaga-se: o saber
do psicanalista possibilita, habilita, o saber-fazer?
Nesta direção, são feitos alguns desdobramentos
e articulações com o conceito de ato analítico
rumo à leitura moebiana da proposição em
questão.
Palavras chave: Clínica psicanalítica. Desejo do
analista. Saber.

Abstract
Simply, savoir-faire
This paper aims to present a brief reading about
the Lacanian proposition of savoir-faire focusing
on the analyst's point of view. Starting from
the notion of the psychoanalyst's knowledge
(savoir) as linked to the impossible of the sexual
relationship and to the inexistence, in the
logical sense of the term, one wonders: does the
psychoanalyst's knowledge (savoir) enable the
savoir-faire? In this direction, some developments
and articulations are made with the concept of an
analytical act towards the moebian reading of the
proposition in question.
Keywords: Psychoanalytic clinic. The analyst's
desire. Knowledge.

Estava

às voltas com leituras, pesquisas e
caraminholas para a produção deste trabalho,
quando vivi uma genuína experiência de unheimlich,
o estranho bateu à minha porta e eu abri. Me explico:
procurava o arquivo de um texto que lembrava,
vagamente, ter salvo no drive e me deparei com outro,
intitulado A simples inexistência. Impactada, intrigada
e atraída pela palavra “simples” (em função de sua
derivação em advérbio compor o título do presente
trabalho), cliquei no arquivo sem ter a menor ideia do
Psicanalista membro da Associação Livre - Psicanálise em Londrina.
Email: zeilatorezan@gmail.com
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que encontraria. Surpresa: meu nome como autora.
O texto era meu e fora publicado um ano atrás no
primeiro número da Revista ALPL (Torezan, 2018),
do qual fui editora. Ou seja, não apenas escrevi o
texto como encerramento de um cartel, mas também
revisei, editei, li e reli mil vezes o dito cujo. Como era
possível, ao ler o nome do arquivo, não saber que se
tratava de um artigo de minha autoria? Como não
me lembrei da existência desse trabalho quando
nomeei o atual? Ele tornou-se, de fato, simplesmente
inexistente.
Superado o pavor momentâneo, fruto de unheimlich,
de estar sendo assolada por algum tipo de loucura ou
debilidade e sequencialmente confortada pela crença
no l’une bévue, no inconsciente-equívoco, reli A simples
inexistência pela milésima primeira vez, com a
certeza antecipada de que os dois trabalhos estariam
articulados de alguma maneira. Uma vez que o saberfazer que concerne a uma análise ou a um analista
não tem nada a ver com memória, rememoração,
conhecimento ou aplicação técnica de um saber que
produz um fazer, estava confiante de que o melhor
era não resistir e seguir a pista fornecida por meu
equívoco (l’une bévue). Advertida, porém, de que
seguir essa pista não levaria à equivalência entre saberfazer e saber inconsciente, S2, saber binário, fruto da
articulação significante e produtor de uma verdade
como enunciação.

Reencontrei no artigo a busca por uma relação entre
a formulação lacaniana sobre a não relação sexual e o
saber do psicanalista, questão que se desenhou ao
longo da leitura do Seminário 19 (Lacan, 2011) em
conjunto com O Saber do psicanalista (Lacan, 1997),
ambos ministrados concomitantemente. O texto
apresenta um breve recorrido sobre as fórmulas
da sexuação, com ênfase na fundamentação lógica
como o caminho escolhido por Lacan para retirar a
sexuação dos determinismos biológico ou cultural.
As posições sexuadas homem e mulher indicam
haver duas diferentes modalidades de gozo, duas
formas de se posicionar e lidar com o impossível da
relação sexual. Através de um recorte do trabalho
sobre o Um, extensamente realizado nos referidos
seminários, enfatizei a dimensão real do Um (uniano),
para a qual Lacan (2011) escreve há do um (Yad’lun),
fundamentando-o na inexistência (o um fundado no
zero), aquele que existe por não ser. Trata-se, ainda,
do saber sobre a impossibilidade do dois se fundir
em um ou do um ser fundado por dois. Na sequência,
lembrei que o ato de passagem de analisante à analista
grafa esse impossível da relação sexual, o impossível
da igualdade, da harmonia entre os sexos ou da
unidade. Escriturar, demonstrar, tocar, ou melhor,
fazer-se tocar, grafar-se por esse impossível, é também
da ordem de um saber, não de S2, repito, mas desse
saber denominado “saber do psicanalista”, saber
fundado na inexistência, assim como o uniano. Então,
hoje acrescento, o saber do psicanalista é da ordem de
um saber no Real.
Existir por não ser, escritura do impossível da relação
sexual, simples inexistência no sentido lógico do
termo, característica do saber do psicanalista, permite
suportar a impostura do saber suposto ao analista,
saber suposto e associado às projeções fantasmáticas
de seus analisantes. O ato de passagem de analisante
a analista, a travessia do fantasma, produz o trânsito
do “eu não penso” ao “eu não sou”, desser, não sou
mais o objeto que suportaria a inteireza do Outro,
objeto mais de gozar. Grafar-se pelo impossível da
relação sexual é da ordem de um saber lidar com o
que restou da articulação significante, saber sobre o
objeto a que compõe o fantasma de cada um de nós.
Um saber que opera mais além da análise que aponta
para uma forma de viver a pulsão, podemos dizer,
um destino pulsional. Saber sobre o objeto, insisto,

Assim, mesmo sem ter outrora enunciado o termo
saber-fazer, percebo que já falava dele naquele artigo,
pois o saber do psicanalista está relacionado ao saberfazer do lado do analista. Me parece possível a leitura
de que Lacan chegou ao saber-fazer, em especial no
Seminário 24 (Lacan, sd) onde o final de análise é
proposto como saber-fazer aí com seu inconsciente,
saber-fazer aí com seu sinthome, a partir do antes
enunciado como saber do psicanalista. Vejam, se o
resultado de uma análise é um devir analista, o saberfazer como final de análise está atrelado ao saber do
psicanalista, esse que advém como final de análise.
Bem, atrelado não é transformado ou equivalente e
se entendo que o conceito de saber do psicanalista
antecede o saber-fazer, por qual razão empregar
um novo termo onde se associa ao verbo saber um
segundo verbo, o fazer?
De início, chamo a atenção de vocês para a maneira
como o termo é escrito, na forma de uma locução,
onde duas ou mais palavras combinadas possuem
uma única função. Isso implica haver entre elas uma
inexorável articulação, uma inseparibilidade, são
duas palavras que compõem uma função. Além
disso, elas estão numa ordem específica e unidas/
separadas por um traço de união. Assim, saber-fazer
não pode ser transformado graficamente em saber e
fazer ou em fazer e saber (ou fazer-saber), não é um
saber que leva a um fazer e não é fazer um saber. Não
existem equivalências ou modificações possíveis,
trata-se, insisto, simplesmente, de saber-fazer. Então,
simplesmente (através do “simples”) e saber-fazer (pela
relação ao saber do psicanalista) já estavam presentes
no texto esquecido, onde o saber do psicanalista era
dito. Que se diga, fica esquecido atrás do que se diz
no que se ouve.
Com essas cartas na mesa, retomo a aposta feita
acima de que o saber do psicanalista habilita o
saber-fazer; reescrevendo-a ou desenvolvendo-a da
seguinte forma: o saber do psicanalista habilita o seu
fazer e, assim, se compõe o saber-fazer. Ainda dito de
outra forma, o saber em ato no final de análise opera
como fazer na medida em que viabiliza o desejo do
analista e a sustentação da função analista. Pareceme aceitável formalizar, assim, um saber em ato que
suporta, habilita, sustenta ou impulsiona um fazer
que não é da ordem da técnica ou da ação motora,

Bem, atribuir ao saber-fazer uma dimensão de ato nos
leva a pensar o saber-fazer articulado às intervenções
do analista que compõem o ato analítico, onde a
tarefa é do analisante e o ato, ainda que do lado do
analista, não é de sua autoria e só é sancionado a
posteriori. Vale lembrar que o ato sempre comporta
uma ponta significante, implica que algo novo
comece e que a fórmula do ato psicanalítico foi
proposta por Lacan (2001) através de uma poesia
(Uma razão/ À une raison) que aponta tanto para
a razão (raison) como ratio (divisão) quanto para a
sonoridade, a ressonância (raison). Nessa direção,
para além do campo da significação, torna-se
fundamental também acompanhar e contemplar
na escuta os efeitos de sentido no não-sentido (pas
de sens). Assim, as homofonias, as sonoridades,
as ressonâncias mais diversas e produzidas em
transferência são material de trabalho tanto quanto a
metáfora, o lapso e o ato falho ou os deslizamentos
metonímicos da livre associação. Contemplar
efeitos de sentido naquilo que é não-sentido (pas
de sens) produz um afastamento ou descolagem do
significante do gozo sintomático, a fim de que o
sujeito possa se representar e gozar também de outras
maneiras.
Ainda no para além do campo da significação e
caminhando com a ideia de que as intervenções do
analista se associam ao saber-fazer, proponho um salto
de quase dez anos, para reencontramos na última aula
do Seminário 24 (Lacan, sd) uma articulação direta
da prática analítica como próxima à poesia naquilo
que ela comporta de efeito não apenas de sentido,
mas de buraco (não-sentido, pas de sens). Ali, Lacan
parte de mais uma poesia (tal qual no seminário do
Ato Analítico) e, com neologismos, jogos de sons e
escrita, sonoridades e equívocos, cria um significante
novo que faz alusão ao analista poeta ou, melhor, a
uma po-ética: pouâte (poète), pouâte-assez (poète-assez).
Uma pequena poesia de Léon-Paul Fargue - (18761947) foi referência para Lacan na criação desse
neologismo aludindo ao analista poeta:
Air du poète
Au pays de Papouasie
J'ai caressé la Pouasie...
La grâce que je vous souhaite
C'est de n'être pas Papouète.

Pelo caminho até aqui, acredito ser possível dizer que
o saber-fazer é da ordem do que podemos chamar de
estilo de um analista (no sentido daquilo que corta e
não de um “jeito de ser” como, às vezes, se propaga),
onde a abertura à surpresa é necessária e fundamental
para que a escuta vá além do campo da significação e
dê um passo em direção ao não-sentido (pas de sens),
quebrando cristalizações. Nessa direção do deixarse surpreender, no seminário Problemas cruciais da
psicanálise, Lacan (2006) indica que o analista aprende
com o analisante como fazer:
Trazer o paciente a seu fantasma original,
não é fazê-lo aprender: é aprender dele
como fazer. O objeto a e sua relação, em um
caso determinado, a divisão do sujeito é o
paciente que sabe fazer e nós estamos no
lugar dos resultados na medida em que os
favorecemos. (Lacan, 19 maio 1965).

Deixar-se surpreender para favorecer os resultados
das equações que são as análises que conduzimos
parece cair bem com o conceito de saber-fazer.
Ressalva seja feita, favorecer resultados é aqui o
avesso de encontrar soluções, repostas normativas
e/ou adaptativas. Favorecer resultados é facilitar o
curso da operação (da tarefa) que, como indicado
na citação acima, é o analisante quem sabe fazê-la. E,
ainda, favorecer resultados é viabilizar a passagem de
analisante à analista, é chegar ao analista como devir.
Isso não significa que o analista, como resultado de
uma análise, porte um saber-fazer, o que equivaleria à
redução do saber-fazer a um compilado de regras de
como fazer. Entretanto, as regras existem (associação
livre e atenção flutuante) e elas devem favorecer os
resultados. Além das regras e mesmo associados a
elas, considero haver alguns outros elementos, como
estar sempre aberto à surpresa, que operam como
favorecedores de resultados. E, avalio, o que opera
como favorecedor de resultados em uma análise
compõe, em alguma medida, o saber-fazer.
Além do deixar-se surpreender, já escutei algumas
vezes de Aurélio Souza (a respeito de numa citação
de Lacan de que não me recordo para referenciar)
que prudência e tolerância são dois elementos
essenciais em nossa prática. Concordo plenamente
e os considero favorecedores de resultados, pois
viabilizam a dosagem da angústia e o tato necessários
para acompanharmos o tempo de cada analisante,
bem como encontrarmos/criarmos as intervenções
mais favoráveis ao trabalho.
A disponibilidade é outro elemento que avalio como
crucial ao saber-fazer para favorecer resultados. Estar
disponível é interessar-nos, genuinamente, pelas
transferências das quais fazemos parte, é responder

| 83 | série de psicanálise

mas, também, do ato. Um saber que não é da ordem
da articulação significante, mas sim da escritura do
Real, da grafia do impossível da relação sexual, onde
a verdade opera não como enunciação, mas como
mostração da não relação sexual, saber-fazer aí com o
impossível.
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que permite suportar as projeções fantasmáticas dos
analisantes na direção da cura. Saber do psicanalista
que possibilita sustentar o desejo do analista e dirigir
a cura. Portanto, pergunto: o saber do psicanalista
possibilita, habilita, o saber-fazer? Faço essa aposta,
conceitual e clinicamente, se é que podemos fazer tal
separação.
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por elas. A disponibilidade, mais do que facilitadora
da fala, é uma das condições para o necessário giro dos
discursos ao longo de uma análise. Creio que muitos
outros elementos possam compor essa lista como
favorecedores de resultados. Proponho um último à
guisa de finalização desse texto e de fidelidade à pista
fornecida pelo meu esquecimento, pelo l’une bévue,
inconsciente-equívoco: a simplicidade, presente na
“simples inexistência” do analista (do texto esquecido)
e no atual “simplesmente, saber-fazer”.
Na busca de descartar a ideia de uma mera obsessão
pelo simples ou algumas indesejáveis articulações
(humildade, modéstia, vulgaridade, desvalia) recorro
à etimologia. Para os antigos, Simplex (simples) era a
visão límpida, não comprometida, do real, que estava
associada à prudentia, como capacidade de tomar
decisões acertadas. Plica em latim é dobra, face, prega.
Algo envolto em dobras é com-plicado. Explicar é
tirar para fora das plicas, das dobras. Simplicidade
vem de semel (um, único) plica (dobra): uma só face
ou o que foi dobrado uma única vez e não apresenta
dificuldades para ser aberto. Também a palavra
chegar (pl = ch) vem de plicar. Quando o navio atinge
o destino, a ordem é plicar, dobrar velas porque
chegamos. Daí, aplicar uma prova é fazê-la chegar
ao aluno ou aplicar uma injeção é fazê-la chegar ao
músculo. Ou, implicado é algo ou alguém que está
nas dobras do caso (Lauand, 2012).
Visão não comprometida do real e associada à
prudência (simplex) pode ser lida, paradoxalmente,
na direção do comprometimento do saber-fazer com
o impossível da relação sexual, comprometimento
com o real. E ainda, a associação do simplex à
prudência me leva à tolerância e prudência do
analista como elementos que compõem o saber-fazer
como favorecedores de resultados. Uma só face ou
dobra me remete à banda de moebius e à garrafa de
Klein. A primeira, caracterizada por ter uma só face a
partir de uma semi-torção. A segunda, marcada pela
continuidade entre exterior e exterior (uma só face),
é uma superfície sem bordas, também formada a
partir do prolongamento, da extensão de uma banda
de moebius. Assim, a simplicidade como elemento
favorecedor de resultados, como compondo o saberfazer, aponta para continuidade topológica, para
a inseparabilidade do saber-fazer. “Simplesmente,
saber-fazer” indica que o saber-fazer opera ao modo
simples (advérbio de modo) no sentido de uma só
face que a etimologia traz. Na mesma direção, a
derivação de plicar para chegar implica (coloca nas
dobras) a simplicidade com a chegada aos resultados,
chegada ao ato de passagem de analisante a analista,
chegada ao saber-fazer com a não relação sexual
no final de análise. “Simplesmente, saber-fazer”

poderia ser reescrito como “moebianamente, saberfazer”, caminho de chegada por uma única face. E
como para nós, analistas, o final é só o começo, a
chegada se torna ponto de partida. Saber-fazer leva,
simplesmente, moebianamente, ao saber-fazer. Muito
obrigada por chegarem até aqui comigo, com o
desejo de que iniciemos uma nova partida.
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Resumo
Diante da influência de novas tecnológicas no
mundo, cada vez mais, presente no dia a dia de
nossa clínica, nós, analistas, questionávamos
sobre o atendimento online e seus efeitos na
nossa prática. Esse ano, nos deparamos com a
pandemia da Covid-19, na qual fomos forçados
a atender nossos analisantes via videoconferência.
Essa situação nos fez pensar se uma análise
em intenção2 seria possível e se o manejo da
transferência sofreria mudanças importantes
em face da nova realidade. Mais ainda, nos
questionamos se o atendimento online seria hoje,
e no pós-pandemia, uma prática para todos.
Quais seriam os efeitos dessa modalidade de
atendimento? Vale ressaltar que os pressupostos
teóricos e éticos da psicanálise embasam a nossa
prática e é, através deles, que buscamos refletir
nesse texto sobre qual seria o verdadeiro lugar
do analista. Entre a insistência e a persistência, o
que pode o analista, na sua clínica, diante das (a)
diversidades do seu tempo?
Palavras-chave: Análise em intenção. Análise
online. Transferência.

Abstract
The influence of new technologies in the world,
which is increasingly present in the day-to-day,
associated with the covid-19 pandemic, has been
challenged us, in our clinic, to wonder about
online care and its effects. This year, due to that,
we had to see our patients online. This situation
has made us wonder if it would be possible to
carry out the psychoanalysis in intention and
whether the transfer management would undergo
significant changes in the face of this reality. Also,
whether online care would be a practice for
everyone today and in the post-pandemic, what
would be the effects of this online service? It is
worth mentioning that the theoretical and ethical
assumptions of psychoanalysis are the basis of our
practice, in which we seek to reflect, in this text,
what would be the real place of the analyst and
what we, analysts, can do, in our clinic, in the face
of the (a)diversity of our time.
Keywords : Analysis in intention. Analysis online.
Transfer.
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Com os avanços das tecnologias e da internet,
observamos que, nas últimas décadas, as “engenhocas
eletrônicas” entraram em franca velocidade em
nossas vidas e na nossa clínica, seja pelo pagamento
das sessões de análise, via transferência bancária
online, ou pela comunicação facilitada e imediatista,
a qualquer hora, inclusive de madrugada, por
WhatsApp. Podemos afirmar que os atendimentos
online reduzem a distância física nas grandes cidades
e permitem o atendimento até mesmo em viagens,
assegurando a não interrupção da análise. Entretanto,
alguns desses usos eram pontuais até agora, e,
embora já se notasse alguns profissionais em franco
atendimento online, o atendimento presencial era
ainda algo relevante na nossa clínica. Apesar de já
nos termos interrogado sobre a funcionalidade do
atendimento online, os efeitos e suas consequências
no contexto da análise, o tema escolhido para
nossos estudos esse ano - A Transferência e a Prática
da Psicanálise, hoje - em 2020, tornou-se evidente a
necessidade de reavaliar a nossa prática.
Iniciamos, esse ano, surpreendidos por uma
pandemia trazida por um vírus novo e altamente
contagioso – o coronavírus – que, dependendo da
resposta imunológica de cada um, poderá nos levar

à morte. Essa condição traz certas mudanças de
paradigmas no mundo, já que nos deparamos com
novos desafios e impossibilidades para a humanidade
e, consequentemente, com o desmoronamento das
certezas alcançadas em várias áreas do conhecimento.
Por conta disso, passamos todos ao confinamento em
nossas casas, respeitando regras de distanciamento,
evitando aglomerações, com controle de ocupação
em espaços fechados e do uso de máscaras. Estas
são proteções que ainda estão ao nosso alcance na
tentativa de redução do risco de contágio, mas não
é a salvação. Aguardamos ainda uma vacina eficiente
que poderá frear essa “peste”.
Nós nos interrogamos: o que fazer neste contexto
para manter o tratamento dos pacientes, equalizando
os pressupostos da nossa prática? Desde sempre,
diante da Psicanálise, e por fazer parte dela, estávamos
advertidos a não nos submetermos às rápidas
mudanças da sociedade em detrimento da nossa
práxis. Hoje, atendemos a maioria ou totalidade
dos analisantes no espaço virtual, por isso, o tema
escolhido não poderia ser mais assertivo. Porém,
o que antes era exceção hoje se torna regra, e nos
questionamos: no futuro pós-pandemia, essa prática
de atendimentos online será instituída?
Percebi muitas dificuldades, medos e certo cansaço
por parte dos colegas analistas em se adaptar,
de início, à prática online. Questionamo-nos
sobre os efeitos desta mudança em nossa prática,
principalmente com relação à transferência – se
essa se constituiria ou sofreria os efeitos nesse novo
contexto. Neste momento, é importante buscar na
psicanálise o fundamento teórico e ético que rege
o nosso ofício diante da prática. Foi isto que os
nossos antecessores fizeram e é isso que devemos
fazer hoje.
Inicialmente, notamos uma mudança no layout do
consultório. Até antes da pandemia, muito pouco se
havia modificado em relação ao primeiro consultório
de Freud, como podemos verificar no registro do
fotógrafo Edmund Engelman, quando Freud se
arrumava para deixar Viena rumo a Inglaterra, devido
ao regime nazista (outro momento inimaginável da

O divã como lugar de fala atravessou todos os
psicanalistas desde Freud. Ele inicialmente relatou o
uso do divã por questões pessoais, por não suportar
ser olhado oito horas ou mais por dia, pelo paciente.
Porém, a seguir, revela que o seu rosto visto pelo
paciente poderia sugerir interpretações ou influenciálo na sua fala. O uso se devia a querer dissolver, de certo
modo, a prevalência do imaginário na transferência:
“Insisto neste procedimento, contudo, pois seu
propósito e resultado é impedir que a transferência
se misture imperceptivelmente às associações do
paciente e isolar a transferência e permitir-lhe que
apareça no devido tempo, nitidamente definida
como resistência” (Freud, 1969 [1913], p. 176).
Mesmo Lacan, propondo novas leituras da teoria
e prática clínica, manteve o divã. No Seminário XI,
ele diria que “o plano de reciprocidade do olhar e ser
olhado é, mais que nenhum outro, para o sujeito, o
mais propício ao álibi” (Lacan [1985] 2008. p.81). O
divã seria um corte do olho-a-olho. Este se tornaria
uma condição necessária para marcar o início da
análise, quando o paciente, após as entrevistas iniciais,
era convidado a deitar-se no divã e falar sob efeito da
transferência. O seu uso se tornava um ato analítico.
Hoje, no atendimento online, os nossos consultórios
estão formatados não mais no divã e poltrona, e sim
em duas telas digitais, de celular ou de computador,
onde a imagem é o que prevalece, de forma especular,
priorizando-se os rostos. O analisante e o analista
se veem em dupla o tempo todo, quando estão em
chamada de videoconferência, ou a voz prevalece
sem imagem, quando na chamada telefônica. Há
uma impregnação imaginária nessa condição.
Aqueles que iniciam pela primeira vez a análise por
videoconferência desconhecem o divã e seu efeito. É
possível começar uma análise em intenção?
Há, de fato, uma distância física no atendimento
online, mas, paradoxalmente, há uma maior
proximidade entre o analista e o analisante. Passamos
a ver aspectos pessoais dos ambientes do analista
e do analisante que não faziam parte do ambiente
impessoal ou “neutro” do consultório, pois mostraria
algo de maior proximidade para o analisante, que de
certo modo poderia vir a interferir na transferência.
O analista deve estar advertido do efeito dessa
realidade imaginativa neste novo contexto.

Podemos verificar, no campo simbólico, a
interferência dos efeitos das falhas de conexão
de internet, trazendo prejuízo à fala do sujeito e,
consequentemente, à escuta do analista. Os fonemas,
os significantes e as letras, privilegiados e trabalhados
em análise, se perdem com os delays e quedas de
conexão, que atrapalham a cadência da fala. Não
raro, o que se percebe são distorções e ecos do que
se fala e do que se ouve. São palavras cortadas, não
pela intervenção do analista, mas por uma oscilação
da internet ou por interferência de outras pessoas ou
barulhos no ambiente da casa.
O silêncio do analista, muitas vezes, é perdido como
efeito em ato, e quando é duradouro, o analisante
questiona se o analista está ali. Essas intervenções
do analista (o corte, as pontuações, o silêncio)
passam a ser mais cautelosas, diante do exposto, nos
atendimentos online. Lacan chama a atenção que,
quando o analista interpreta, muitas vezes o sujeito
pode não reconhecer as interpretações como suas. O
analista corre o risco de fazê-lo com a predominância
do imaginário, e o efeito disso só pode ser verificado
“no só depois''. Para Lacan, a arte de interpretar
não está do lado do analista, mas é um saber do
paciente. Mesmo inconsciente, o saber é construído
pelo paciente em efeito da presença do analista, no
dispositivo da análise.
Busco Freud para pensar nas mudanças do setting
analítico e no que pode o analista. Se nos remetemos
ao início de sua clínica, Freud passou a utilizar algumas
técnicas que depois foram descartadas e outras que
ousou aprimorar. Lembramos que, no início, ele foi
influenciado pelos seus colegas franceses, em torno
dos anos de 1885, e se utilizou do método de sugestão
hipnótico direcionado ao tratamento das histéricas
e, ao retornar a Viena, experimentou a técnica com
alguns pacientes. Também Freud foi influenciado por
Breuer para utilizar o método catártico, revelando ao
amigo a eficiência dessa técnica no tratamento de
uma paciente, a famosa Anna O.
Freud abandonou então a hipnose, considerando-a
inútil e sem sentido, tendo essa mudança o feito dar

um passo à frente, levando à adoção da técnica de
associação livre. O paciente agora se deita no divã,
e o psicanalista se coloca sentado numa poltrona
atrás dele, se utilizando da técnica de pressão na
testa – segundo Freud, um pequeno artifício, mas
que poderia ser outro –, que dissocia a atenção do
paciente de sua busca e reflexão conscientes.
Na Psicoterapia da Histeria, Freud irá dizer que “o
não saber dos histéricos era, pois, em verdade, um
mais ou menos consciente não querer saber, e a tarefa
do terapeuta consistia em vencer essa resistência à
associação por meio de um trabalho psíquico. Tal ação
se dá em primeiro lugar por insistência, pelo emprego
de uma coação psíquica para dirigir a atenção dos
doentes para os rastros de ideias buscados... Por ora,
detenho-me ainda na insistência. Com o simples
assegurar – você sabe, sim, diga-o, logo lhe ocorrerá
– não se avança muito. Mesmo nos doentes que se
acham em concentração, o fio se rompe algumas
frases depois. Mas não se deve esquecer que, aqui,
trata-se sempre de uma comparação quantitativa,
da luta entre motivos diversamente fortes ou
intensos. A insistência de um médico estranho e sem
conhecimento da coisa não pode rivalizar em poder
com a “resistência à associação” numa histeria grave.
É preciso buscar meios mais enérgicos” (Freud, 2016
[1893-1895], p. 379).
Seja lá qual fosse a imagem ou o pensamento que
viesse à mente dos pacientes, após a pressão em suas
cabeças, eles estariam de alguma forma vinculados
à ideia buscada. Seguir – ou melhor, insistir em tal
cadeia associativa de ideias – era o que o médico
fazia. No entanto, o método da pressão na testa e da
concentração, ainda que partisse de um pressuposto
associativo da mente, não era de nenhuma maneira
livre.
Como toda clínica psicanalítica requer cautela,
o atendimento de cada paciente é único e nós
inovamos sempre a cada momento. Com a paciente
Emmy, Freud aprendeu uma lição prática: quando a
interrogava insistentemente, ela se aborrecia e pedia
rispidamente que ele parasse de lhe perguntar e a
deixasse contar o que tinha a dizer, mesmo que fosse
repetitivo e tedioso e que ele não ganhasse nada com
essa condução.
Com o caso de Elizabeth, ele comparava a técnica
com a de escavar uma cidade soterrada, através
das associações livres. Freud, nesse caso, se dá
conta dos silêncios da paciente, e se vê diante da
resistência. Com Lucy, Freud continua com o
método da associação livre e se mantém um ouvinte
extremamente ativo, interpretando rapidamente

| 87 | série de psicanálise

Além disso, não temos mais o contato presencial
do corpo físico, e isso tem efeitos em nossa prática.
Sabemos que a presença do analista corresponde a
uma função, e não à presentificação do corpo físico.
Mas, na imagem da tela, o corpo sofre uma mudança
importante, já que fica emprestado por pedaço de
um corpo (rosto, seu olhar e sua voz). Mesmo assim,
o corpo é contabilizado, sempre conta, e nessa
condição online exige mais do analista ao se fazer
presença, mesmo na ausência e/ou vice-versa.
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história). Sem perceber, a foto do seu consultório
se tornou um marco, sendo uma referência para a
maioria dos consultórios atuais, com a disposição do
divã e a poltrona do analista. Esse divã acompanhou
Freud até os seus últimos momentos, se tornando um
símbolo da Psicanálise.
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as confissões da paciente com rapidez e ceticismo.
Mas, aos poucos, se deu conta da passividade alerta
do psicanalista, que mais tarde iria dar o nome de
atenção flutuante. Na sua clínica com as histéricas,
Freud foi construindo uma teoria e descrevendo em
linhas gerais a técnica psicanalítica.

da relação entre as letras (quadrípode): $, a, S1 e S2;
e os lugares de quatro pontos equidistantes: agente/
semblante, da verdade, do outro – o gozo e o da
produção – o mais de gozar. Os 4 discursos – do
mestre, do universitário, do histérico e do analista –
são organizados e mantidos por uma etiqueta (ética)
indissolúvel e indestrutível e constituem um certo
laço social entre o analista e o analisante, lugar e
função. Lacan irá dizer que “o Real é absolutamente
não abordável, exceto por uma via matemática, a
saber, como referência para o fato de que não há
outra via senão pelo discurso analítico” (Lacan,
2000-2001[1971-1972], p.38). Neste discurso, o
analista deve ocupar o lugar de agente, como função,
ele se faz semblante de (a), fazendo surgir o sujeito,
em transferência. O Sujeito é um complemento
necessário à função do analista.

Após mais de um século de psicanálise, observamos
que construções teóricas daqueles que nos
precederam são principalmente ressaltadas diante
das inovações realizadas em sua prática. É uma prática
que – nos adverte Freud – pode ser comparada ao
jogo de xadrez, o qual podemos ler no manual o
início e o final do jogo, mas as possibilidades de
jogadas se abrem infinitamente, impossibilitando
qualquer descrição deste tipo. O analista deve saber
como fazê-lo para iniciar e se manter no jogo.
O sujeito, por sua vez, ao iniciar sua análise, faz sua
escolha por um analista, atribuindo a ele um valor de
saber, no lugar do Outro (A), que fará resolver um
enigma de sua vida ou um sofrimento que o atordoa.
Cabe ao analista não se identificar com essa posição
de saber, nem de compreender o analisante, e, sim, se
colocar em posição da ignorância de que “não sabe”.
A análise se instala nesse mal-entendido, e é aí que é
possível a transferência se constituir.
O analista é alguém a quem se fala livremente – Freud
traz essa ideia da livre associação: “fale o que vier à sua
mente”. Porém, o sujeito convidado a falar na análise
não mostra naquilo que diz, por dizer a verdade,
uma liberdade muito grande. Pois quando falamos,
“nada é mais temível do que dizer algo que pode ser
verdadeiro”, há algo que fica no indizível, que falta.
Embora o analisante busque sempre um sentido
no que diz, a fala não é completa e nem mesmo o
completa – é uma meia-verdade, há algo que sempre
escapa, que tem um valor de gozo, e esse algo é da
ordem do real.
Por outro lado, Lacan afirma que, quando o
analista oferece a escuta, ele não o faz do lugar de
compreender e, no momento preciso de intervir,
não o faz em função de uma situação pessoal. “O
analista deve conhecer o verdadeiro lugar em que se
produz. Seja por um silêncio, ali onde ele é o Outro
(A), ou por anular sua própria existência, ali onde é
o outro (a), em ambos os casos, e sob as respectivas
incidências do simbólico e do imaginário, ele deve
presentificar a morte” (Lacan, 1998 [1955], p. 431).
No “Seminário 8: A Transferência”, Lacan nos fala de
um amor transferencial, afirmando que existe, entre
o par amante-amado, uma disparidade. O amante
(erastês) é aquele que ama: ama aquilo que lhe falta

Para Aurélio Souza, o Sujeito suposto ao saber
sempre nos convida a ocupar o lugar do analista
para saber como lidar diante dos efeitos do Real,
nossa função de a-nalista é a única via que permite
ao Sujeito saber lidar com seus gozos, sintomas,
angústias e faltas.
Diante do meu título, é importante aqui alcançá-lo,
pois foi dado antes mesmo de ter construído o texto:
“O lugar do analista: entre a insistência e a persistência”.
Utilizo-me de duas unidades léxicas: insistência
e persistência, que no dicionário são sinônimos,
porém, na semântica, elas têm homossemia parcial.
Ou seja, podem ocasionalmente ter significados
diferentes dependendo da situação textual em que
apareça. Quando eu digo que o sujeito insiste em
realizar tal tarefa, tenho como ideia que ele teima em
algo, que ele é repetitivo e intermitente. Mas quando
eu digo que o sujeito persiste em tal tarefa, a ideia é
que ele tem firmeza, constância, ele perdura.
e que procura achar na pessoa amada, ele é o ser
desejante. Já o amado (erômenos) é aquele que tem
alguma coisa, mas que não sabe o que tem. “O que
falta a um, não é o que existe escondido no outro”.
Essa disparidade equivale ao par analista e analisante.
Em análise, a relação do ser falante se dá entre sujeito
e objeto, ou melhor, em função de sujeito e função
de objeto. Cito Lacan: “Se a transferência retira
sua virtude do ser reconduzida a realidade da qual
o analista é o representante, e se se trata de fazer
o Objeto amadurecer na estufa de uma situação
confinada, já não resta ao analisado senão um objeto,
se nos permitem a expressão “em que fincar os dentes”,
e este é o analista” (Lacan, 1998 [1958], p. 613).
Com os discursos radicais, Lacan irá, através dos
matemas, dar uma consistência de Real, se utilizando

Se pensarmos que, na topologia do significante, o
Sujeito é representado por um significante-mestre
(S1) para outro significante (S2), ou, como depois
nos diz Lacan, para outros significantes, dando ideia
de rede. Assim, temos essa condição de estrutura em
que o significante S1 intervém sobre S2, produzindo
a queda do objeto (a). Esse objeto estando fora da
cadeia do significante, a orienta. Uma condição
linguageira que instaura o Sujeito na ordem simbólica
e o objeto se torna sempre a causa do seu desejo. Na
lógica do gozo, no Seminário 20, Lacan irá colocar
a reciprocidade entre o sujeito e o objeto (a) (Lacan,
1985 [1972-1973], p. 172).
Portanto, o objeto (a) está sempre, perdido, fora
da cadeia de significante e, por isso, não tem um
significante que o determine. Uso disto para fazer

Falar do analista é então falar de um ofício do
impossível, não conclusivo, na dimensão do Real,
que nos direciona para esta tendência inacabada,
e que aí, a meu ver, está o que nos impulsiona e nos
fisga como analistas. Portanto, me dirijo aos colegas
psicanalistas, neste momento atual, para afirmar que é
possível o exercício do nosso ofício em atendimento
online. Podemos ser insistentes como foi Freud,
que não desistiu e nem se acovardou diante das
dificuldades que se apresentavam, inovando sempre,
mas também podemos ser persistentes, como nos
direcionou Lacan, por nos mostrar como sobreviver,
renovar e continuar a existir como analista. Ambos
nos mostraram a relevância de conservar a Psicanálise
com o rigor e a ética de nossa prática, mesmo diante
das adversidades do nosso tempo.
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pensar também que o lugar do analista não existe, e
por isso não existe um significante que o represente.
O lugar do analista, na condição simbólica, é sempre
entre dois, no intervalo. Aqui me utilizo da insistência
e da persistência, mas poderia ser qualquer outro que
nos é caro: cautela, prudência, tolerância, invenção,
inovação, pois sabemos que essa condição discursiva
de análise não é suficiente, não se trata apenas de
uma posição com efeito significante. Na análise em
intenção, o analista, na função de semblante de (a),
abstém da sua consistência de ser, não cede ao seu
desejo, ao seu gozo, para que seja possível operar em
transferência um Sujeito numa posição de sempre
desejante. Isso permitirá que a análise em intenção
opere, não apenas nas dimensões do imaginário e
simbólico, mas também na dimensão do real.
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Resumo

escuta, por exemplo, se deparar com a barreira do nãosaber sobre o sexo.

Este escrito interroga sobre a posição da psicanálise
no Brasil em relação a uma certa lacuna diante do
que ouve na clínica ou diante da percepção do que
está encarnado no discurso, e a contrapartida em
termos de prognósticos de quadros sociopolíticos
que irrompem sem as necessárias elaborações à
altura do legado freudiano e sem a observância do
alcance do postulado de Lacan “O Inconsciente é
a política”.

Por conta disso, a verdade assume facetas distantes
da configuração do absoluto, muito pelo contrário, já
que sabemos da disjunção entre saber e verdade, mas
isto justamente por perceber a posição legitimada pela
clínica diante da impossibilidade de saber sobre o sexo
e a morte. Contudo, “sabemos” que no percurso de
uma análise, ou seja, na condição transferencial, se abre
a possibilidade da construção de uma determinada
verdade ou meia-verdade, relacionada às posições do
sujeito diante de seu próprio desejo e gozo.

Palavras-chave:
Sociopolítica.

Discurso.

Psicanálise.

Abstract
This writing questions the position of
psychoanalysis in Brazil regarding a certain gap
in the face of what it hears in the clinic, or in the
perception of what is incarnated in the discourse,
and the counterpart in terms of prognoses of
sociopolitical conditions that occur, without the
necessary elaborations at the height of the Freudian
legacy, and without the observance of the scope of
Lacan's postulate, "The Unconscious is politics".
Keywords:
Sociopolitical.

Discourse.

Psychoanalysis.

A posição da psicanálise diante da questão do saber
é muito clara, e a doutrina dos discursos em Lacan é
pródiga nessa demonstração. Um analista se situa entre
a posição do saber e a do não saber, ambas ilustradas
pelo princípio extraído da “douta ignorância”, de
Nicolau de Cusa. Ele precisa ser hábil em saber o que
efetivamente não sabe e o que deve saber quando, na
1

Psicanalista, membro do Espaço Moebius Psicanálise.

Então, falar de “verdade” ou de uma verdade meiodita na condição psicanalítica não implica em que
nos contentemos num esquema de relativização
da verdade difuso no discurso. A amplitude da
doutrina psicanalítica não teria, em tese, poderes para
salvaguardar um apagamento da História, ou a algo
parecido com o que vem acontecendo no Brasil, num
processo deliberado de negação desta, ou negação de
um passado, com um projeto de desmemória em curso,
à guisa da tentativa de apagar marcas inapagáveis, e isto
passar a ser a verdade, só que agora, pervertida por uma
posição de tentativa de domínio do gozo do outro.
Sabemos que a psicanálise, com Freud e depois com
Lacan, nos municiou de uma poderosa arma de leitura
dessas marcas, de percepção do que está encarnado
no discurso, do que está obscenamente entranhado
até a medula na linguagem, na fala. Daí a produção
de ambos para o cenário da cultura, e isto não é sem
ambição, já que a psicanálise não se restringe a uma
terapia, isto, também sabemos.
Parece que a psicanálise, no Brasil, perdeu algo na
leitura dessas marcas, pois o que não percebemos
há cem anos quando de seu surgimento no país, ou
seja, cerca de 30 anos após o advento da abolição da
escravatura? Seria possível admitir que ecos desse fato
estivessem arraigados no laço social? Ou nos últimos

50 anos, com uma nada efêmera ditadura de mais de
20 anos, nesse período? Ou nos últimos 30, 20, 10, 5
anos...? Ou mesmo agora?
Interrogo, a partir da condição interna ao espectro da
psicanálise, se a clínica poderia ter sido um sinalizador
do momento de passagem em que afetos como o
ódio, pudessem se disseminar no laço social, sem que
antes esse afeto fosse elaborado em relação ao próprio
sujeito, ou seja, no singular? Interrogo se a clínica
poderia ter sido um sinalizador do momento em que
a exibição “perversa” das selfies – construindo uma
rede gigante de voyeurs – ou da exibição da própria
ignorância fossem alçados à condição de máximo
reconhecimento? E interrogo ainda, se a clínica acusou
de modo veemente a degradação do pacto civilizatório
com o discurso neoliberal?
Qual o alcance da expressão “o inconsciente é a
política” se nos recusamos a saber de um e outro?
Afinal, não está aí presente a relação entre o
inconsciente e os processos históricos e políticos?
Ou se nos recusamos a entender que a política
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é um processo que pode nos permitir conviver
em comunidade, trata-se de uma continuidade,
e não um instante fugaz, mas que por instantes
fugazes nas irrupções do inconsciente podemos
perceber os matizes que consolidam o laço social
na política?
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Por que será que Freud nos alerta sobre o fato de a
psicanálise não compactuar com qualquer narcose
ou ilusão? Quanto de narcotizados estamos diante
do acúmulo de informação e desinformação, diante
dos saltos na clínica, diante do aumento de casos
de autismo e psicose infantil, diante do aumento
do número de suicídios entre adolescentes e jovens
adultos, isso para não falar entre as crianças, já
que ainda pouco conhecemos acerca da extensão
de ocorrências entre as crianças e certos tipos de
“acidentes”?
A psicanálise iludiu a si mesma? Era esse destino
que o efeito marginal lhe reservara? Os limites da
convivência com outras práticas nos iludiram em
relação às nossas reais possibilidades de leitura da
realidade? O que representa, no laço social, o fato de
vermos reduzida a possibilidade de mediar o que se
pensa ou sente do outro? O que antes era reservado
ao fórum íntimo é agora público – há algum sentido
para a psicanálise, há algum sentido o recalque? Há
algum sentido perceber a barbárie se alastrando, a
vida morrendo nas favelas, nas periferias, nos guetos
construídos com as muralhas da linguagem?
Não percebemos? Não era conosco? Em que planeta
estávamos? Com décadas de antecipação, Freud
fez um prognóstico do que poderia advir com o
comunismo na Rússia, com mais de uma década
de antecipação ele apontou quais os determinantes
num processo de identificação que poderia acolher
regimes totalitários – ele e sua família foram vítimas
de algo impossível de ser nomeado à altura de sua
escrita, mas que se revelava em suas entrelinhas.
Era possível ver configurado no laço social o que hoje
explode de forma contundente? Era possível ver ou
sinalizar a existência de camadas e camadas de ódio
e preconceito? Era possível aplicar algo ensinado
por Lacan em relação àquilo que não é simbolizado,
eclode no real? Teria sido possível vislumbrar que o
corpo feminino, e as diversas formas de gozo sempre
foram formas de poder, poder sobre o outro, e que a
estrutura se movia com barragens construídas com
o barro da hipocrisia, às quais poderiam romper a
qualquer momento? E que o avanço dessas formas
de poder – sobretudo com o apoio e o triunfo da
religião e agora, evangélica neopentecostal - avançava
em todas as formas de organização social, inclusive

tentando moldar a psicanálise do futuro aqui no
Brasil e quem sabe, no mundo?
Lacan alertou para o “mercado do saber”, na conjugação
saber-poder-valer. E o que nos resta ou nos compete
fazer diante de saber o que deveríamos saber se a
recusa se apresenta como saída ou como estratégia de
sobrevivência?
Todos os rodeios, todas as voltas estão circunscritas
a uma espécie de algoritmo do desejo – saber x não
saber -, isto funciona como um invariante – e isso
nós “sabemos”, o qual esbarra num paradoxo, mas um
paradoxo verdadeiro, como aquele que “leva a um
raciocínio circular cujos elementos se contradizem ou
a uma situação logicamente impossível.” (KHALILI,
2014). Este é o exemplo de “Esta afirmação é
uma mentira”. Podemos passar o resto da vida em
movimento circular tentando entender essa lógica,
uma vez que é o paradoxal por excelência. Paradoxo
cuja saída se dá com a implicação do sujeito no laço
social, e assim a psicanálise, ou seja, a possibilidade de
fazer furo e alinhavar os efeitos desse não saber sobre
o sexo, adicionado de partida, ao tema da morte, pode
se realizar.
Havemos de lidar com isso – a necessidade de saber
do não-saber -, aliado a uma condição que conjuga
determinismo e indeterminismo. Na primeira situação
podemos situar o caso Hans e a fala de Freud ao
menino, quanto ao indeterminismo há o movimento
das construções em análise, onde a fala traumática
pode ser reposicionada, alterando o passado e a forma
de sua projeção no futuro, um deslocamento do
trauma ao não traumático, ou pelo menos da forma
como o sujeito pode ser afetado pelo trauma, com uma
espécie de graduação.
Todavia, não podemos esquecer que independente
de quaisquer movimentos em contrário, ou seja, no
momento determinístico, a discussão sobre a ausência
do livre-arbítrio não é sequer cogitada, pois para a
psicanálise há como premissa a crença no sujeito,
sempre! E isto implica escolhas, mesmo que seja
entre a bolsa ou a vida. A esse debate segue a questão
consciente e inconsciente – não saber sobre si, como
circunstância de um determinismo lógico – não é
possível incluir-se diante do irracional, ou seja, por
mais que fossem “compiladas” todas as conexões
cerebrais e se conhecessem absolutamente todo o
funcionamento do cérebro, ainda assim, não seria
possível calcular o algoritmo de nossas ações futuras.
Precisaríamos também sobrepor a essas considerações
a categoria repetição, pois o império do irracional,
também teria força desviante em qualquer previsão de
cálculo.

Sabemos que a posição do psicanalista, ou a
condição lógica do seu discurso, possibilita a
abertura da fenda de passagem do irracional,
contudo a passagem ao momento político precisa
acontecer tencionando, esgarçando o alcance da
expressão “o inconsciente é a política”, para não a
manter conjugada ao que postulo como “recusa em
saber do saber”.
Nesse aspecto, é preciso resgatar a lembrança de uma
dívida que a psicanálise contraiu com a cultura ao
difundir um saber sobre as categorias desejo e gozo.
A propaganda já nasceu sem quaisquer amarras ou
ingenuidades, nasce literalmente sabendo “tudo”
que precisaria saber para conquistar adeptos, daí
até as construções algorítmicas em relação ao que
“desejamos” enquanto “objetos desejantes” – trocadilho
proposital – foi só um curto passo construído com
a Inteligência Artificial – IA, à qual, supostamente,
“aprende”.
Daí também, é só um passo para fantasmagorias de
pós-humanismo, ou um homem livre de suas “falhas
técnicas” na saúde, na virtude e no sofrimento e rumo
à eternidade, respaldada numa ética liberal, onde
indivíduo é o que nos resta – só esqueceram de avisar
que indivíduo só na condição de dividido, dissolvido
em todos os aspectos que poderiam suscitar algo do
singular, essa é uma contradição e é a partir dela que
precisamos lidar em nossos prognósticos, se é que
estaríamos ainda interessados neles.
Talvez tenhamos um alento, porquanto há
controvérsias quanto à possibilidade da IA “aprender”,
pelo menos é assim que defende Álvaro Vieira Pinto
em seu livro “O Conceito de Tecnologia”, uma vez
que o aprendizado é filho da finalidade, portanto, uma
categoria circunscreve e impõe limites à outra, sendo
que esta última não teria razão de ser na máquina,
mesmo àquelas cuja programação consistiria em
aprender.
A postulação quanto a essa “recusa em saber do
saber” no campo da psicanálise é legítima? Há de
fato elementos que possam ilustrar essa recusa, e
sendo uma recusa, de que modo ela poderia ser
caracterizada? Isto poderia ser pautado como
uma “recusa da realidade”, tal qual no conceito da
Verleugnung? Quanto precisamos saber para anunciar
a denúncia que o perverso goza da dor do outro?
Uma omissão é uma recusa? O efeito mimético ou
a “colonização” do que recebemos do laço social – o
discurso – nos torna sujeitos menos responsáveis ou
menos implicados – mesmo sabendo que em tese
estaríamos em condições de nos situar de forma mais
“advertida”? O que estamos negociando quando

Interrogo se a psicanálise não se omitiu ou fez pouco
barulho diante do avanço de uma determinada
“pedagogia”, à qual suprime qualquer diferença no
discurso, ou seja, postula uma simetria entre o discurso
de pais e filhos ou entre o professor e a criança, por
exemplo, numa horizontalidade perniciosa? Nesse
caso, a pauta seria uma recusa em saber do saber?
Um saber específico, como conhecimento de causa?
Não sabe a psicanálise que a “patologia” da criança
se conjuga ao fato de ela não poder “se dizer”, e assim
é o corpo quem fala a linguagem do inconsciente?
Quantos corpos escarificados ou quantas incisões
serão necessárias?
A relativização da verdade a ser construída em análise
não significa a condescendência ou a leniência – palavra
na moda agora - na impregnação da relativização
de conteúdos históricos – sociais, de significados de
palavras, ou que há limites em relação ao que nos é
tolerado no corpo. Neste limite, um exemplo ligado à
questão da transexualidade, afinal, o inconsciente não
é o fundamento da psicanálise? Freud nos advertiu
a não cedermos com as palavras, pois em seguida
haveríamos de ceder na própria coisa.
Ele precisou de muita ousadia e coragem para expor
sobre os avanços de sua clínica e para pautar posições
controversas no campo social, se pensarmos em textos
como a Psicologia das Massas e Análise do Eu, Por
que a guerra? O Futuro de uma ilusão, por exemplo,
e quando precisou ser firme e até mesmo ao passar
por todos os rompimentos com pessoas que foram
importantes para ele e para o movimento psicanalítico,
justamente por compreender a importância de
manter os fundamentos de sua invenção. Não nos
faltam exemplos de combatividade, e Lacan foi
pródigo neles, na medida em que robusteceu a
denúncia freudiana, na medida em que não renunciou
ao que a clínica revelava, e sobretudo, na medida
em que não se recusou a apontar sobre o ethos da
contemporaneidade. A omissão gera dívida e essa
pode se tornar impagável e subsumir, enquanto tal, a
própria psicanálise, no sentido que restaria só a dívida
refletida no apequenamento da psicanálise, ou, como
noutros tempos, podemos alegar seu desvio!
Nestes termos, interrogo se a psicanálise não fez
ouvidos moucos diante do avanço dos discursos
identitários – a generalização se faz como efeito,
como visibilidade, e não caso a caso, pois, pode até ser

Estamos noticiando sobre a falsidade dos discursos
alarmistas que visam manter cativeiro, tornar difuso e
intensificar o sofrimento? E o que faço aqui, poderia
obedecer ao mesmo padrão? Há transformações
em curso, isto é inegável, sendo que áreas como a
da nanotecnologia, biotecnologia, neurociências, e
as diversas tecnologias da informação representam
mudanças atuais nos modos de viver e conviver,
sobretudo na nossa capacidade de distinguir o que
realmente importa diante de uma avalanche de
dados e informações que paralisa qualquer tipo de
ação – ou seja, avança a informação para desinformar,
avançam os meios de comunicação em redes sociais
para desassociar. Contudo, independente de todos os

avanços tecnológicos, há sujeito! Pelo menos ainda
acreditamos nisso, certo? É necessário afirmar que tais
avanços estão presentes a cada instante ao longo de
todo o processo de hominização, ou seja, a tecnologia
não é nenhuma novidade. Em nenhum momento esse
processo se efetivou com a ausência da tecnologia, pois
o ser falante ao se constituir como tal, só o fez diante de
uma finalidade em comum com outro ser falante, ou
seja, na práxis social diante do emprego de uma técnica,
e a linguagem surge como a técnica mor, no bojo desse
movimento, de modo que nunca podemos esquecer
que “A máquina, assim como a técnica, é coetânea ao
homem.” (PINTO, 2005, p.54). E alargo, ao sujeito!
O discurso alarmista, apocalíptico, ou o revelado
pelas supostas constantes crises, sempre esteve ligado
a uma ordem onde a ordem precisa se manter, como
se o congelamento do status quo fosse a “ordem natural”.
Nesse ponto, impossível não concordar com a leitura
marxiana de Álvaro Vieira Pinto, para este autor “Na
verdade não há “crise” alguma, e sim a manifestação
de uma particular forma de alienação, que afeta
especialmente os eruditos, privados de consciência
crítica.” (Idem, p.35). Esses eruditos traduzo, em nosso
caso específico, por sujeitos mais advertidos, e então, o
que poderia se estabelecer com essa espécie de recusa
em saber do saber, ou simplesmente aceitamos que a
ingenuidade pode se mostrar mais eficiente para fazer
face a uma situação de impotência? Jogar a toalha antes
do final do jogo?
Advogo aqui algo muito elevado para o alcance da
psicanálise? Mas se a psicanálise nasce como subversiva,
marginal, o que corresponderia a essas categorias na
contemporaneidade? Seria muito distante da realidade
dizer que a psicanálise incorpora “valores morais” ao
não denunciar esses próprios valores incorporados
no laço social, e no seu próprio? Algo como, quem
cala consente? E como ficamos diante do discurso da
histérica? O colocamos debaixo do tapete? É possível
retomar o percurso vislumbrando esse discurso?
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significativo o número de trabalhos e autores que vêm
debatendo essas questões, mas não há um eco como
contrapartida, já que a grande maioria se protege e
não participa dos importantes debates, e arrisco dizer
que talvez a escolha por posturas mais conservadoras
– há algo mais conservador e moralista do que
silenciar diante dos problemas de fundo relacionados
à transexualidade, por exemplo? – são sustentadas
para não influenciar ou confundir a posição de
“neutralidade” diante de sua “clientela”?
Adolescentes e jovens adultos confundem o público
e o privado, sendo que a exposição da cena sexual,
do corpo e do gozo são deslocados do particular,
do privado para a cena pública, enquanto o que
efetivamente é de interesse público é escondido,
protegido com camadas e camadas de falas
engorduradas dos mais diversos significados, mas que
em primeira e última instância vislumbram deslocar
o sujeito da comunidade, como se o isolamento em
pequenos guetos fosse suprir a necessidade da vida
em comum. Como se as vias públicas, as praças, as
escolas e campus não fossem lugares de socialização,
mas espaços virtuais onde a vida não prospera, não
acontece, pois o medo do outro, da violência, do
diferente está suplantando todos os infortúnios que
possam existir na realidade de cada um. Nesse caso,
se o ambiente é a universidade, por exemplo, pouco
importam as condições objetivas e materiais, pouco
importa se há aulas, se há assistência aos estudantes,
antes, importa a defesa de pautas relacionadas ao
modo de gozar de cada um e esse modo se revela na
proteção consubstanciada pelo gueto. Enquanto isso,
imagens e palavras são dispostas e exibidas em praça
pública e cada um dos envolvidos avança em suas
próprias vulnerabilidades e o sofrimento aperta –
sofrer e fazer sofrer, tal qual uma “ordem do dia”. Nunca
nossa capacidade de sofrer e fazer sofrer foi tão difusa,
tão expandida e tão veloz, mas com a percepção de
que nada fosse. Nunca um ideário, como o neoliberal,
chegou tão perto de dissolver a estrutura do sujeito e
transformar a cada um em massa homogênea, acéfala.
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apenas nos defendemos, e isto de forma tímida
ou inibida? Negociamos o debate ou o preço para
uma melhor aceitação? O que negociamos quando
somos complacentes com colegas que enveredam
pelo “vai com Deus”?
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