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"Para que a psicanálise, ao contrário, volte 
a ser o que nunca deixou de ser – um ato 
ainda por vir..."  

Jacques Lacan (1968). Introdução de Scilicet. Outros Escritos, p.293.
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dos fundamentos freudianos, ao tempo em que 
evidencia como o retorno de Lacan a Freud não 
foge à letra freudiana. Destaca o sintagma “sujeito do 
inconsciente” como síntese desse retorno, pontuando a 
complexidade dos postulados de Freud e discorrendo 
sobre as ferramentas utilizadas por Lacan nesse 
movimento para esclarecê-lo.

O objeto voz na neurose é o título do artigo de 
ELAINE STAROSTA FOGUEL, no qual a 
autora comenta a hipótese da neurose obsessiva sob 
a ótica dos psicanalistas Charles Melman e Bernard 
Vandermercht. Argumenta como, a partir desses 
autores, essa manifestação clínica é estruturada a partir 
da foraclusão da castração, quando o corte do objeto  
causa do desejo, objeto a, não se dá completamente. 
Como consequência desse fato derivam-se sintomas, 
a exemplo da vociferação dos pensamentos, no 
qual a pulsão invocante adquire uma importância 
fundamental.

ZEILA FACCI TOREZAN no seu texto intitulado 
É lendo que se escreve, desenvolve, de forma precisa, as 
noções de leitura e escrita na psicanálise, tanto na sua 
prática em intensão, quanto na extensão. Partindo da 
articulação entre os conceitos de sujeito, objeto e letra, 
a autora trabalha com um dos objetos da topologia 
de superfície, a banda de Moebius, nos convidando a 
pensar a intensão e a extensão como um continum, que 
também se presentifica nas funções de leitura e escrita. 

Aos pés da letra: o poema é o escrito de LIANE TRECE 
que interroga os diferentes desdobramentos que 
a letra sofreu no ensino de Lacan e seus efeitos na 
clínica psicanalítica. A autora parte da letra enquanto 
materialidade do significante até a letra enquanto 
sintoma, articulando-a como escrita do impossível 
ao situá-la no litoral entre gozo e saber. Chama ainda 
a atenção para a importância da função poética da 
linguagem, não só na prática analítica, mas também 
enquanto ferramenta para se pensar o aforismo “o 
inconsciente é estruturado como uma linguagem”, 
concluindo que há escrita no inconsciente e que é o 
analista o poema. 

O artigo de ARLETE GARCIA, O analista em posição 
de a, como o título já antecipa, versa sobre a posição 
do analista como objeto a, ao longo do percurso de 
uma análise, representante da hiância, da verdade 
recusada pelo sujeito. A posição do pintor espanhol 
Diego Velásquez, no quadro As meninas, é eleita como 
paradigmática daquela do analista, sublinhando como 
este não ocupa um lugar passivo, de mero expectador. 
A autora discute como, ao trabalhar com o equívoco, o 
analista faz valer um saber que não é possível saber, sem 
deixar de ser saber. 

Caros leitores

Nesses últimos tempos vivemos ainda sob os efeitos 
advindos da pandemia da Covid-19 e, com isso, 
temos sido convocados a renovar, sob diversos 
aspectos, o nosso compromisso com a prática e a 
transmissão da psicanálise. Continuamos apostando 
na capacidade dos psicanalistas de acolher o real, 
reconhecer o impossível que ele porta, sem recuar 
diante dessa condição. É nessa posição de resistência, 
pela via da escrita, buscando manter viva a transmissão 
da psicanálise, face aos impasses clínicos, éticos e 
políticos dos dias atuais, que publicamos, com muito 
entusiasmo, o no 18 da Revista TOPOS.

A primeira seção da Revista contempla trabalhos 
apresentados na XXX Jornada do Espaço Moebius, 
realizada em novembro de 2021, que aportou 
significativas questões sobre O sujeito, o objeto e a letra 
na psicanálise. Nesta parte também constam outros 
escritos de autores com importantes contribuições 
acerca do tema.

Iniciamos a seção com a conferência O Sujeito, o 
objeto e a letra, com suas implicações na prática analítica, 
na qual AURÉLIO SOUZA realiza um extenso 
e minucioso percurso em torno da obra de Lacan 
para situar alguns dos seus fundamentos. Sem 
obedecer a um desenvolvimento cronológico o 
autor vai estabelecendo, ao longo do texto, algumas 
axiomatizações recuperadas no ensino de Lacan, e 
que produziram efeitos na prática e na teoria analítica. 
Enfatiza sobretudo as aproximações com a topologia, 
particularmente através da Cadeia Borromeana, que 
fundamentaram uma nova concepção de estrutura, 
com suas repercussões para a Psicanálise. 

No texto O que dizer do sujeito do inconsciente e o 
recalque? Questões sobre a legitimidade ou não dos 
fundamentos freudianos, MÔNICA PORTUGAL 
formula algumas indagações acerca da legitimidade 

EDITORIAL



| 
7 

|
sé

rie
 d

e 
ps

ic
an

ál
is

e
RE

VI
ST

A 
TO

PO
S,

 V
.1

8,
 A

NO
 2

02
2 

- I
SS

N 
26

75
-7

74
5

O trabalho de VERA MOTTA, A prática da letra no 
campo da escrita: dos Memoriais Acadêmicos aos Relatos 
de Passe, sua pesquisa de pós-doutorado, analisa 
os memoriais acadêmicos apresentados em uma 
universidade pública, articulando-os a relatos de um 
dos dispositivos da produção do analista, o Passe. A 
autora aborda um conjunto de estratégias discursivas 
e estilos visando delimitar a prática da letra no campo 
da escrita em dois diferentes campos: o da Literatura e 
o da Psicanálise.

LÚCIA CASTELLO BRANCO no ensaio O 
ponto de letra e a coisa literária, parte da Palavra em ponto 
de larva, referindo-se ao poeta Manuel de Barros, 
e também da obra de Arthur Bispo do Rosário ao 
tangenciar a poesia e a psicose, para chegar à palavra em 
ponto de letra. Discorre sobre as práticas da letra através 
da sua experiência com a produção de textos literários 
e poéticos com pacientes, como também sua prática da 
letra com a tradução. Segundo a autora, essas práticas 
convocam aqueles que são atraídos pela coisa literária 
a encontrar um lugar real de escrita e de leitura, para 
além do legível e do escriptível.

A segunda seção da Revista inclui trabalhos 
remanescentes da XXIX Jornada do Espaço Moebius, 
realizada em novembro de 2020, cujo tema versava 
sobre A transferência e a prática da psicanálise, hoje, 
além de outros textos que discorrem sobre questões 
correlatas à temática central. 

Em sua conferência denominada RSI conectados? 
THIERRY ROTH discute, a partir da sua 
experiência clínica, os sujeitos que ele nomeia 
como liberados do Nome-do-Pai, propondo não 
se tratar de uma foraclusão. Argumenta ainda 
como essa condição de recusa implica significativas 
consequências no funcionamento psíquico e no 
modo como esses sujeitos buscam atendimento. 
Pela via da transferência, o autor questiona os efeitos 
do trabalho “à distância”, por telefone ou vídeo, 
assinalando por um lado, a riqueza e os desafios 
postos pela utilização dessas ferramentas e, por 
outro, apontando algumas reticências em relação a 
essa prática.  

SONIA RAQUEL DA CONÇEIÇÃO 
OLIVEIRA traça um percurso no seu trabalho A 
transferência e a prática psicanalítica, hoje, a partir de 
alguns fundamentos teóricos em Freud e Lacan, 
para discorrer sobre o tema da transferência. 
Situa o advento da pandemia da Covid-19 e seus 
efeitos, formulando uma questão: “é possível fazer 
análise online?”. Argumenta que se existe alguém 
na posição de analista e outro na posição de 
analisante, sob transferência, pode haver prática 

psicanalítica e propõe que, em muitos casos, essa 
possibilidade pode se desenvolver no dispositivo 
online.

No seu texto intitulado Settings virtuais na prática 
analítica: hoje ou sempre? ELIECIM FIDELIS 
aborda a prática psicanalítica online como o único 
modo possível de atuação de analistas diante das 
restrições impostas pela pandemia da Covid-19. 
Ao ressaltar as invariantes fundamentais do 
trabalho analítico o autor expõe argumentos, 
tanto na perspectiva teórica como prática, para 
refletir sobre aspectos dessa práxis, como a 
privacidade, a singularidade e a ética do bem dizer. 
Salienta como a psicanálise deverá sobreviver 
a esse desafio atual, ao tempo em que situa o 
atendimento online como uma excepcionalidade, 
a ser definida por cada analista.

O Discurso do Capitalista, escrito de AURÉLIO 
SOUZA, elabora uma releitura do Discurso do 
Capitalista, tema fundamental no ensino de Lacan, 
para localizá-lo no sistema que contempla os Discursos 
Radicais. Propõe reescrevê-lo com outra lógica, 
considerando os limites determinados na Psicanálise 
em intenção, em que este passa a ter como causa o 
Real. Assim, o que existe de Saber, no lugar da Verdade, 
assinala o autor, jamais é alcançado, instituindo-se a 
impossibilidade de acesso ao objeto a, causa do desejo 
e aperitivo de gozo.

No artigo Lacunas do imaginário narrativo? LETÍCIA 
PATRIOTA DA FONSÊCA recorre aos textos de 
Lacan para situar em sua obra a passagem do Nome-
do-pai aos nomes do pai, discutindo questões em torno 
da depressão e da depressividade contemporânea. 
Interroga se haveria uma foraclusão única ou outras 
formas de foraclusão, para em seguida indagar, a 
partir da sua prática clínica, o que seria da ordem de 
uma ineficácia da metáfora paterna ou mesmo uma 
defecção fantasmática. 

Neste número da TOPOS, pelos caminhos da 
escrita, analistas convocados a dar um destino à sua 
experiência com o real, buscaram traduzir em letra 
suas inquietações teóricas e clínicas. Compartilhamos 
então com vocês o produto de tais reflexões, e 
esperamos que a leitura destes escritos contribua para 
outros movimentos, renovados percursos a serem 
trilhados na transmissão da Psicanálise.

Luiz Alberto Tavares
Liane Trece
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I. O SUJEITO, O OBJETO E A LETRA
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Quero, de início, agradecer aos colegas da comissão da 
Jornada pelo convite para abrir nossas atividades, hoje. 
Vou aproveitar a oportunidade para apresentar uma 
leitura da implicação do “Sujeito, do objeto e da letra, 
na prática analítica”, propondo algumas questões para 
que possamos discutir, de diferentes maneiras, nestes 
dias de trabalho. 

Lacan, em sua proposta de um “retorno a Freud”, 
aproximou a Psicanálise ao estruturalismo, guardando 
uma convergência com as ideias de Lévi-Strauss, 
Jakobson e Saussure. Considerou, nesse primeiro 
período de seu ensino, uma importância à topologia 
do significante, dando uma ênfase à metáfora e à 
metonímia e, ainda, atribuindo um poder ao Simbólico, 
para que pudesse, também, realizar a leitura que vinha 
fazendo do Imaginário, dos textos de Freud. Embora 
não parasse de insistir na implicação da linguagem 
à prática da análise, aos poucos, foi ressignificando 
a noção de estrutura e, assim, foi se afastando dessa 
condição estruturalista, procurando instituir uma 
clivagem entre a Psicanálise e a Linguística. 

Aqui, sem obedecer a um desenvolvimento 
cronológico, vou estabelecer algumas 
axiomatizações, recuperadas no ensino de Lacan, 
que me parecem essenciais e que vieram produzir 
efeitos na prática e na teoria analítica. Desde o início 
de seu ensino, ele procurou formalizar a estrutura da 
linguagem como um lugar que seria ocupado por 
significantes e que o nomeou de “grande Outro”, 
que passou a ser denotado por um (A) maiúsculo, da 
acrofonia de Autre, no francês, e que de um ponto 
de vista descritivo e lógico, ganhava a condição 
de estrutura, para a Psicanálise. Em seguida, ao 
considerar a existência de uma “falta” nesse grande 
Outro, ele passou a formalizá-lo como um grande A, 
barrado (Ⱥ) e passou a considerar que essa estrutura 
de linguagem não correspondia a uma linguagem 
comum, que diz respeito à teoria da comunicação, 
em que se busca, sempre, dar um sentido àquilo que 
se fala, pois, a prática da análise caminha em outra 
direção. E, assim, procurou tirar inferências dessa 
prevalência do Simbólico, na Psicanálise.  

O SUJEITO, O OBJETO E A LETRA, COM SUAS 
IMPLICAÇÕES NA PRÁTICA ANALÍTICA1

 Aurélio Souza 2

1 Conferência realizada na XXX Jornada do Espaço Moebius, em novembro de 2021.
2 Psicanalista. Membro do Espaço Moebius.

3 Lacan, J. (1969) Séminaire XVI, D'un Autre à l'autre - aulas de 30/04/69, 07/05/69 
e 14/06/69, entre outras. 
4 Lacan, J. (1975) Séminaire XXII, RSI, aula de 15/04/75. Edição não comercial da 
Association Freudienne Internationale, Paris, 2002.

Ainda, em torno dessa noção de estrutura que Lacan 
desenvolveu a partir da topologia do significante, em 
seguida, através dos objetos topológicos de superfície 
(o Toro, a Fita de Moebius, a Garrafa de Klein e o 
Cross Cap), ela passou a ser concebida como um 
sistema de elementos covariantes, matemizados 
através da relação (S1 - S2) e formalizado a partir 
de um conjunto, através destes dois elementos. Em 
seguida, obedecendo à uma “logificação radical”, ele 
se aproximou da teoria dos conjuntos e foi buscar o 
axioma do “Par Ordenado”, para incluir algo inovador 
para a noção de estrutura, na prática analítica. Assim, 
para que estes dois elementos {S1, S2}, pudessem 
ser escritos, deveriam obedecer à uma ordem, 
diferente da anterior, pois enquanto o primeiro 
subconjunto seria denotado pelo significante UM 
(S1), que representaria sempre o Sujeito, o segundo 
subconjunto deixaria de ser (S2), para vir se constituir, 
na conexão (S1 → S2), sob essa condição lógica, de 
que passaria a existir uma inclusão, do primeiro, no 
segundo elemento, escrevendo-se, portanto, essa 
conexão, de uma outra maneira: 
(S1, S2) ≅ {{S1}, {S1 → S2}}.

Com efeito, se a definição canônica do Sujeito, 
a de ser “representado por um significante para 
outro significante”, tem como fundamento desse 
enunciado a presença dos dois significantes (S1 - S2), 
implicados com a preposição “para”, aqui, a partir 
do axioma do Par Ordenado ocorre uma alteração 
essencial. O que passa a importar é o valor atribuído 
ao “outro significante” (S2), que não só guarda uma 
alteridade radical em relação ao primeiro significante 
(S1), como ele é substituído pela conexão que lhe 
corresponde (S1 → S2), alterando, portanto, a 
matemização anterior: 
{S1 → S2}   {S1 → {S1 → {S1→ {S1 →... S2}}}}.

Assim, esse deslocamento contínuo de (S2) o 
coloca sob uma condição lógica de jamais poder ser 
alcançado, e isso vai se constituir, na topologia, como 
algo equivalente à própria “noção do buraco”, que 
passaria a substituir essa “falta” existente no grande 
Outro (Ⱥ) e que se tornava equivalente à própria noção 
do recalque primário (“Urverdrängung”), elaborado 
por Freud. Mais tarde, no período que Lacan 

desenvolveu a implicação da cadeia borromeana, na 
Psicanálise, ele utilizou de uma paráfrase, “fiat trou” 
(“faça-se o Buraco”), que veio fundamentar a própria 
noção da estrutura borromeana, onde esse Buraco 
que existe no grande Outro passaria a ser denotado 
pelo pequeno (a), ganhando uma consistência do Real. 
Uma condição que veio a ser matemizada de diversas 
maneiras:
{S1 → S2}   {S1 → {S1 → {S1→ {S1 →... a}}}}
Ou ainda, 
S → (S → (S → (S → ... a))),
e, mesmo, através dessa outra apresentação:

Com essa proposição, Lacan produziu um outro 
axioma, que trouxe um efeito essencial para a prática 
analítica. Assim, desde que o grande Outro toma a 
“forma de pequeno (a)”, isto é, “um grande Outro em-
forma de pequeno (a)”, ele axiomatizou essa condição 
afirmando que “o grande Outro não existe3 e, dessa 
maneira, existe algo importante a considerar, pois 
quando o grande Outro é transmudado em pequeno 
(a), ele inclui a importância da letra, na estrutura, e 
uma referência ao Real4. 

No início dos anos setenta, um fato essencial 
ocorreu em seu ensino e no desenvolvimento da 
Psicanálise. Durante uma das aulas do Seminário 
O Saber do Psicanalista, ele quis fazer uma crítica 
a “Laplanche”, um analista que havia publicado, 
naquele período, um Dicionário de Psicanálise, e ao 
procurar nomeá-lo, ele fez um “lapso” e o chamou 
de “Lalande” (André Lalande), o autor de um 
Dicionário de Filosofia, que já havia sido publicado 
há algum tempo. Considerou seu “lapso”, como um 
elemento operativo para o Discurso Analítico e, 
assim, jogando com uma homofonia, no francês, de 
“Laplanche”, “Lalande”, e “la langue” (“a língua”), ele 
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5 Lacan, J. (1971) Séminaire XIX, Le savoir du psychanalyste - aula de 04/11/1971. 
Edição não comercial da Association Lacanienne Internationale.
6 Lacan, J. (1988) Seminário VII, A Ética da Psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar Ed. (p. 186) - (o destaque é de minha responsabilidade).
7 Lacan, J. (1963) Séminaire X, L’Angoisse, aula de 30/01/1963, Paris: Seuil, 
2004. 
 8 Lacan, J. (1964) Position de l’Inconscient, In: Écrits, Paris: Seuil, p. 842/3.

criou um neologismo - “Lalangue” - escrito numa só 
palavra5. Aqui, no brasileiro, num misto de tradução 
e transliteração, vou designá-lo por “Lalíngua”, para 
evitar a ambiguidade que a tradução por “Alíngua”, 
possa produzir.  Lalíngua, que passou a contemplar 
a noção de estrutura, na Psicanálise, fundamenta-
se a partir de uma relação que se estabelece entre 
significantes e letras, que mantêm uma vizinhança 
topológica sob a forma de uma “rede”, que se torna 
enriquecida pela polifonia. Esse envelope sonoro vai 
contaminar o humano e o Sujeito que ele suporta, 
antes mesmo que tenham sido concebidos. Em 
outros momentos de seu ensino, Lacan nomeou, 
também, essa condição estrutural da linguagem, 
de “Linguisteria”, de “Outro Real da linguagem” e, 
ainda, de “Aslínguas” (“L'élangues”), um neologismo 
inventado por Phillipe Sollers, que ele o incorporou, 
procurando tirar consequências dessa condição. 

Obedecendo, ainda, sua proposição de um “retorno 
a Freud”, ele elaborou um outro fundamento para a 
Psicanálise, que testemunha uma hipótese essencial 
de seu ensino, que foi a noção de Sujeito, na prática 
analítica. Embora existam diversas concepções 
sobre essa noção, aqui, trata-se de um elemento 
independente de qualquer unidade imaginária que o 
aproximasse do Eu (Moi) e, mais ainda, de que esse 
Sujeito pudesse encontrar seu lugar, nesse im-mundo 
da linguagem. Assim, de início, essa noção do Sujeito 
foi concebida, por Lacan, a partir da suposição 
de um “Sujeito primitivo”, que deveria passar por 
duas operações simbólicas, identificadas como de 
alienação e de separação. 

Em relação à alienação, ela correspondia a “um 
imperativo ético”, que condiciona esse “Sujeito 
primitivo” a escolher o campo da linguagem, 
como sua casa. Assim, através de uma operação 
de incorporação, o Sujeito recebe a linguagem, 
como uma herança simbólica, como uma condição 
constituinte, que não lhe dá direito a fazer qualquer 
escolha e que irá determinar uma “perda, como algo 
do Real”, produzindo um “um vacúolo”6, um “Buraco”, 
proporcionando uma “simbolização primitiva”, que 
alude à própria noção de Privação e que vai constituir 
o Sujeito com uma falta estrutural e irreversível, 
que pode ser metaforizada, na revelação que Freud 
desenvolveu com o “Fort – Da”, na “saída e volta” 
do “Outro materno”, instituindo a heteridade de 
seu neto. Isso que se perde para o Sujeito, no ato de 
seu engendramento, vai adquirir, na Psicanálise, o 
estatuto de um objeto, que foi denotado por Lacan, 
com a letra (a) minúscula, nomeado de “objeto 
pequeno (a)” e que veio adquirir a condição de um 
sacrifício que o Sujeito fazia ao grande Outro, toda 
vez que uma operação simbólica se realizasse. Essa 

falta mantém o Sujeito sob uma condição desejante 
e gozosa, à procura desse pedaço do qual foi 
mutilado e que jamais poderá ser recuperado. Aqui, 
a presença dessa noção do “Buraco” na estrutura, 
que passaria a ser formalizada através da noção do 
objeto (a), tornava-se causa para que o Simbólico 
se movimentasse e, também, que viessem a ser 
produzidos efeitos do Imaginário e do Real na fala 
do analisante que sustenta o Sujeito. Essa presença do 
objeto (a), fazendo parte da estrutura da linguagem, 
leva a dimensão do Simbólico a perder sua 
prevalência sobre o Imaginário e o Real, na prática da 
análise, possibilitando a que Lacan recorresse à lógica 
e à topologia, para implicá-lo a um programa de 
escrituras, durante todo seu ensino, concluído com 
a da cadeia borromeana. Assim, Lacan aproximou-
se de Kant, relacionando essa noção do “objeto” à 
Coisa, desenvolvida por Freud e implicados à prática 
analítica. Desta maneira, se a “Coisa” correspondia a 
algo que não era específico para ninguém, embora 
pudesse despertar um interesse para alguém, em 
determinados momentos, o “objeto”, nessa versão 
kantiana, obedecendo à etimologia vai “estar 
posicionado à frente” e, nessa posição, vai sempre 
afetar os sentidos de alguém e, por extensão, deixa o 
Sujeito numa posição abaixo. 

Lacan, no entanto, subverte essa condição, dando 
uma prioridade ao Sujeito, que passa a ser regulado 
pela função paterna e que, a partir das operações 
simbólicas realizadas, o objeto aparece como um 
resto, como um “objeto perdido”, um “a-bjeto” que, de 
alguma maneira, passará a se constituir num objeto 
sempre a ser buscado e nunca encontrado, sob uma 
condição que vai orientar a própria ex-sistência do 
Sujeito. 

Além dessa condição irreversível, o Sujeito é 
conduzido, também, a obedecer a certas normas 
e a ter que suportar marcas que se inscrevem na 
superfície da “carne”, no Corpo que o sustenta, 
como uma operação equivalente àquela que se faz 
com os animais, quando são ferrados, ou como 
se fazia nas pedras, no começo de nossa história 
homenificada. Marcas que guardam registros de 
amor, ódio, ignorância e, mesmo, como um “fator 
letal” - uma expressão de Lacan - que institui efeitos 
dessa operação simbólica, que não só metaforiza a 
passagem da Natureza à Cultura, como também vai 
produzir uma simbolização primitiva, que se inscreve 
como “signos de pertinência”, que irão determinar 
diferentes tipos de identificação, possibilitando o 
Sujeito a falar e, ainda, causando consequências 
essenciais que darão continuidade à sua ex-sistência. 
Estas marcas se inscrevem, também, com “valores 
eróticos”, que se presentificam não só através de 

imagens, que guardam uma relação com o “outro”, o 
semelhante, mas que se atualizam, também, através 
de diferentes semblantes, de fenômenos somáticos, 
de escarificações, de diferentes tipos de cicatrizes, 
inclusive, cirúrgicas e, ainda, através de tatuagens, 
entre muitas outras condições, que vêm servir de 
suporte para que o Sujeito se mantenha numa relação 
com o “desejo do Outro”, mesmo que esse grande 
Outro, nem mesmo exista. 

Em seguida à essa operação de “alienação”, o Sujeito 
deverá passar, ainda, pela operação de separação. Se 
num primeiro momento, Lacan a concebeu como 
um efeito da própria condição da linguagem, em que 
essa “falta” de um significante na estrutura funcionaria 
como um “vício”7, que o excluiria dessa condição 
inicial e primitiva, mais adiante, ele a considerou 
como uma intervenção ativa, realizada pelo próprio 
Sujeito, que se expulsa, que se coloca “fora” dessa 
estrutura que o incorpora, sofrendo um pequeno 
tipo de “mutilação”, como algo que se perde e que 
irá constitui-lo de uma maneira singular, como um 
Sujeito incompleto, como um Sujeito dividido, a ser 
matemizado por um (S) maiúsculo barrado ($) e que 
terá sempre, como seu representante, um significante 
UM (S1), que se realiza cada vez, em “ato”, sob essa 
condição que o mortifica, no próprio instante de seu 
engendramento, já que o “significante mata a Coisa”8. 

Portanto, esse Sujeito que opera na Psicanálise, ele não 
tem uma representação humana, não corresponde 
a uma pessoa, com sua anatomia, fisiologia e nem 
mesmo com sua genética, mas que se presentifica, 
na prática da análise, como um Ser sem substância, 
sem cor, sem idade, sem sexo e que necessita de 
um Corpo que lhe dê um suporte, para que possa 
se movimentar. Assim, o Sujeito é concebido 
como um Ser mental, que vai corresponder a uma 
função, no próprio sentido matemático do termo 
e que se mostra através de sucessivas heteridades, 
representado, de início, no ensino de Lacan, “por 
um significante (S1), para outro significante (S2)”. 
Em seguida, Lacan propôs que ele passaria a ser 
“representado por um significante, entre outros” e, 
por fim, já com a topologia borromeana, ele passaria a 
ser “representado por um significante UM (S1), com 
o estatuto de um ‘enxame’ (L’essaim)”, constituindo-
se, dessa maneira, como “uma resposta do Real”. 
Dessa maneira, guardaria uma impossibilidade 
lógica e, sobretudo, topológica, de manter qualquer 
relação direta com os objetos que venham fazer parte 
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de suas diferentes realidades e, ainda, como algo que 
se estende a uma impossibilidade de manter relações 
com o próprio Corpo que o sustenta. Com efeito, 
sempre que o Sujeito se realiza, ele o faz em “ato”, 
sob uma forma indeterminada e como uma resposta 
pontual e evanescente do Real 9, como referi a pouco, 
que não o deixa saber o que ele era antes e, nem 
mesmo, o que vai vir a ser em seguida, pois, cada vez 
que ele se realiza, ele se modifica. Enfim, quero insistir 
sobre esta questão, de que o Sujeito, embora não pare 
de produzir efeitos na cena social, ele só poderá ser 
identificado e avaliado, numa Análise em Intenção, 
quando se mostra marcado por essa “falta-a-Ser”, para 
que ele possa ex-sistir. Aqui, ainda, considerando-
se o tempo de uma Análise em Intenção, quando o 
Sujeito diz algo, até mesmo, como uma demanda 
que se possa considerar, das mais simples e da ordem 
de uma necessidade, como “estou com fome, quero 
comer”, isso não expressa, como se pode inferir, 
uma condição do organismo, não corresponde a 
um sinal do Corpo, como alguém que fica pálido, 
ou avermelhado, quando tem medo, ou sente 
vergonha. Implicado à Lalíngua, sob a escritura 
da cadeia borromeana, isso faz com que o Sujeito, 
desde cedo, invente e logo descubra que pode mentir, 
dizendo isso, ou aquilo, quando se dirige a alguém. 
Ele aprende a fazer isso e, dessa maneira, ao enunciar 
“estou com fome, quero comer”, nem sempre o que 
busca, é a comida, mas a procura de uma resposta do 
que ele é, ou quem ele é, para esse Outro, que nem 
mesmo existe. 

Com efeito, o Sujeito, sustentado desde o início por 
um infans, que é expelido de seus invólucros e com 
seu organismo ainda imaturo, já sofre os efeitos 
das realidades que se sucedem e se modificam, 
mostrando sua alienação a esse universo sonoro, 
antes mesmo de ter nascido. Aqui, não é excessivo se 
considerar, que essa primazia ilusória do Simbólico 
sobre o Imaginário e o Real, tenha revelado a 
causa e o aparecimento, dessa invenção de Freud, 
o Inconsciente, como algo singular, para cada um, 
e que não deve ser definido como, em geral, se 
pensa, ao que não é consciente e que venha fazer 
parte de algo coletivo. Gostaria, ainda, de comentar 
que o Inconsciente inventado por Freud e relido 
por Lacan, não são os mesmos, embora tragam 
algumas propriedades comuns. O Inconsciente não 
corresponde a nada que exista nas profundezas da 
alma, ou da mente e, como tal, não se localiza em 
nenhuma profundidade do cérebro, mas trata-se de 
um sistema estruturado como uma linguagem, que 
vai incidir sobre todos os atos do Sujeito.

Portanto, nesse universo Simbólico que habitamos, 
deve-se considerar que o natural, o harmônico e 

o racional é o que faz parte do “mundo animal”, 
onde cada espécie utiliza os instrumentos que seu 
organismo dispõe para procurar os objetos de suas 
necessidades e suportar o efeito dos instintos, não 
apresentando qualquer questão de natureza ética, 
diferente do que acontece com o Sujeito, em sua ex-
sistência. 

Lacan, a partir de seu trabalho como analista, de 
uma maneira lenta e progressiva, foi retirando a 
prevalência do Simbólico, na prática da análise, 
atribuindo uma equivalência às três dimensões 
do Imaginário, do Real e do Simbólico. Já no 
seminário sobre “A Identificação”10, enunciou que 
abriu uma “era dos pressentimentos”, para realizar 
“leituras analógicas do discurso analítico”, a partir da 
introdução da topologia dos objetos de superfície (o 
Toro, a Fita de Moebius, a Garrafa de Klein e o Cross-
cap), passando a questionar, também, na ocasião, 
a dimensão do espaço, modificando as noções do 
dentro e fora, e ainda subvertendo a noção das 
quantidades, das formas e dos limites, que passavam 
a se fundamentar por suas propriedades qualitativas 
e, sobretudo, linguageiras. E para dar um rigor a seu 
desenvolvimento, procurou incluir de uma maneira 
progressiva, no Discurso Analítico, a lógica, a 
matemática e a topologia, dando um valor à noção 
do objeto (a), que está implicado como suporte à ex-
sistência do Sujeito e, também, presentificado como 
causa do desejo e aperitivo de gozo, a ser avaliado 
numa análise. 'Aqui, também, não vou fazer um 
recorrido do desenvolvimento que Lacan produziu 
em relação ao “objeto (a)”, mas lembrar algumas 
condições que contemplam sua importância na 
prática analítica. Essa noção do objeto já aparece 
desde o início de seu ensino, quando trabalhou com 
o Estádio do Espelho, relacionando-o ao “outro”, 
o “semelhante”, denotado pela letra (a) minúscula, 
da acrofonia, no francês, de “autre” (“outro”). Em 
seguida, Lacan foi fundamentando essa noção do 
objeto (a), em torno das ideias de Freud, Abraham, 
Melanie Klein, Winnicott, entre outros analistas, 
considerando-o, de início, a partir de uma dimensão 
imaginária, como uma “imagem do outro”, 
matemizada por “i (a)”, que vinha fundar uma imagem 
primitiva do Eu (Moi), denotada por “i’ (a)” e que 
estaria relacionada, também, a estes objetos mais 
primitivos, separáveis, possíveis de se perder e que 
apareciam com o estatuto de “objetos parciais”. Assim, 
o “objeto (a)” participou, de início, dessa “composição 

imaginária, sob a condição de “objetos emergentes”, 

que permitem agrupar os diferentes tipos de objetos 

possíveis a fazerem parte do “fantasma” ($<>a), com 

uma equivalência fálica, para trás e para frente, como 

Lacan comentou, no seminário da Transferência11. 

Se nesse primeiro momento, o “objeto (a)” guardava 

uma prevalência do Imaginário, em seguida, no 

seminário sobre o “Desejo e sua interpretação”, ele o 

definiu a partir de uma equivalência aos objetos 

da pulsão, no sentido inaugurado por Freud12, 

como também ao “objeto parcial”, na concepção 

de Abraham, ao “objeto bom e mau”, de Melanie 

Klein, ao “objeto transicional”, de Winnicott, e, 

ainda, aproximou-o às noções de transitivismo, em 

que poderia funcionar como uma “moeda de troca”, 

para as manifestações de agressividade, nas lutas de 

prestígio, no objeto para se fazer um trabalho de 

Luto e, mesmo, no que chamou de “dança sexual”, 

determinando-lhe um valor Simbólico. Assim, o 

9 Lacan, J. (1975) Séminaire XX, Encore, Paris: Seuil, p.130.
10 Lacan, J. (1961/62) Séminaire IX, L’Identification, aula de 07/03/1962. 
Publicação interna da Association Freudienne Internationale.
11 Lacan, J. (1961) Séminaire VIII, Le transfert dans sa disparité subjective, 
sa prétendue situation, ses excursions techniques, aula de 21/06/1961. Versão 
Stécriture, 1985.
12 Freud, S. (1915), Luto e Melancolia / As transformações do instinto 
exemplificadas no erotismo anal, Standard Brasileira, vols. XIV e XVII, Rio de 
Janeiro: Imago, 1974.
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13 Lacan, J. (1977) Séminaire XXIV, L’insu que sait de l’une-bévue s’aile à 
mourre, aula de 10/05/77. Versão não oficial.

“objeto (a)” passou a ser concebido como um objeto 
metonímico que se tornou, de início, objeto do 
desejo e, mais tarde, fundamentado como “objeto 
causa do desejo”. 

Essa condição, ainda, de que nenhum significante 
poderia dar garantia ao Sujeito, do que ele é, isso vai 
encontrar seu suporte, também, no “objeto (a)”, pois 
diante da impossibilidade de algo que lhe possa ser 
dito sobre “o que eu sou?”, ou “de que maneira o Outro, 
me quer? ”, é o próprio Sujeito que é convocado a dar 
uma resposta, que já está escrita em sua pergunta. Nos 
termos desse enigma, o Sujeito procura se vestir com 
diversas roupagens, a “se fazer um objeto inominável” 
e próximo aos diferentes objetos da pulsão, como o 
seio, as fezes, o olhar, a voz, a dor, o nada .... e, assim, 
que viesse preencher esse buraco que existe no lugar 
do “Outro”, instituindo um novo campo de gozo, 
onde se realiza, sem saber, o que lhe acontece. Assim, 
passa a utilizar dessa sua característica proteiforme, 
para construir essa estrutura heterodoxa, identificada 
por Lacan como o “fantasma fundamental” ($ <> a) e 
que viesse guardar uma posição de reciprocidade em 
relação ao próprio objeto (a).

Portanto, ao ocupar essa posição fantasmática, que 
sustenta o desejo como “desejo do desejo do Outro”, 
ou mesmo, como objeto de gozo do Outro e para 
o Outro, diante desse apagamento simbólico que o 
Sujeito experimenta, ele se mostra como “causa do 
desejo”, e essa sua posição sofrida aparece algumas 
vezes, no ensino de Lacan, relacionada ao que ele 
chamou de “o lado cruel do cristianismo”.

Aqui, ao se fazer esse objeto ilusório que busca 
responder ao desejo desse grande Outro, que nem 
mesmo existe, nessa “armadilha mimética” que 
recobre a imagem do objeto (a) e que o Sujeito se 
pluraliza e se imagina a partir do que se diz que ele 
é e quem ele é, buscando essa condição para se fazer 
olhar, para ser amado e odiado, de ser desejado, como 
na “posição de eromênos” e  que possa, também, 
amar e odiar, pois na posição de desejante, como 
“erastês”, ele não aparece. Lacan sugere, portanto, 
que o Eu (Moi) é uma superfície cavada, um buraco 
que se veste, com amor, e estou incluindo o ódio e a 
ignorância, em que ele se recobre de uma “imagem-
hábito”, como um “robe”, quando passa a fazer 
mancha para o olhar. Isso vem revelar essa condição 
de que o Sujeito se desconhece de ser “eu”, já que 
existe algo além da imagem do outro e isso tem a ver 
com a matemização, que Lacan sugeriu ao colocar o 
pequeno (a), entre parêntese, que vai manter o “Eu”, 

num obstáculo às relações imaginárias, já que existe 
aí, um a-objeto, um ab-jeto, produzindo hemorragias 
narcíseas, que produzem um duplo erro: como 
miragem de identificação e de ignorância. Dito de 
outra maneira, o objeto (a) está fora de qualquer 
noção de objetividade que se queira lhe atribuir, 
já que não tem uma imagem física que possa ser 
contemplada, mesmo quando se quer dar um valor 
excessivo às “evidências” imaginárias. 

Dessa maneira, o Sujeito, quando normatizado pela 
Lei, que obedece à função paterna e busca estabelecer 
relações com “objetos” de suas diferentes realidades, 
o que sempre encontra serão “semblantes de objetos”, 
que poderão ser substituídos por outros, inclusive 
com aparências de Homem e de Mulher, utilizados 
para os encontros sexuais, que guardam, também, 
essa propriedade do “mais-gozar”. Portanto, aquilo 
que é encontrado, como “semblante de objeto”, não 
corresponde ao “objeto” buscado, pois o que se realiza 
mantém um compromisso como o automatismo 
de repetição, que é sempre um desencontro com o 
“objeto” buscado e com o qual, o próprio Sujeito se 
identifica, até mesmo como “um talo de chuchu” (“la 
tige d’un chou”), como afirmava Lacan, quando passa 
a intervir, como um lugar vazio. Assim, sob qualquer 
condição que o objeto (a) adquira a categoria 
de semblante, ele tem como função essencial 
representar uma falta, que vem revelar uma disjunção, 
que aproxima o desejo ao gozo, acentuando a prática 
da análise como uma condição centrada em torno do 
próprio objeto (a) e do Sujeito. 

Assim, a partir dessa isomorfia que vai se instituindo 
entre os dois, o Sujeito passa a ser concebido como 
“uma resposta do Real”, sofrendo o efeito da análise, 
a partir de um monólogo, quando “recebe sua 
mensagem, dele mesmo, de uma forma invertida”13, 
pois, é ele que sabe, quando “inventa o saber 
inconsciente” que o determina. 

Nesse contexto, Lacan considerou um uso 
abusivo de que se pudesse tomar uma quantidade 
de objetos heteróclitos, através de “objetos do 
pensamento”, ou “objetos do mundo”, que não 
guardam qualquer relação implícita entre eles e que 
pudessem ser designados por letras. Foi quando 
passou a desenvolver um interesse pela função da 
escritura e da letra que daria um suporte ao próprio 
efeito do significante, “recheando” o significado e 
encaminhando a Psicanálise a produzir um efeito 
de Discurso. Aqui, a noção do Discurso não 
obedecia ao sentido comum que lhe é atribuído, mas 
tornava-se concebido a partir de dois lugares: um 
do Sujeito, ocupado pelo significante UM (S1), seu 
representante, em oposição ao “lugar do objeto”, que 

será ocupado por “outro significante” (S2), para onde 
todo Discurso se dirige. No curso dos tempos, estes 
dois lugares, que guardam uma “diferença radical” 
entre eles, foram ocupados por pares diferenciados, 
como o senhor e o escravo, o mestre e o a-estudante, 
o analista e o analisante, entre outros, numa condição 
que se sustenta na letra e, dessa maneira, naquilo que 
se lê. Aqui, mesmo com a importância atribuída à 
letra, não se trata de tomar a fala do analisante ao “pé 
da letra”, mas de se seguir o curso da letra, sua errância, 
tornando a Psicanálise um “Discurso sem palavras” 
e, mesmo, como “uma prática de leitura”, podendo 
produzir uma infinidade delas, possibilitando a que 
o analisante, que sustenta o Sujeito, possa ler de 
diferentes maneiras o que diz. 

Estes dois lugares que formalizam essa condição 
discursiva, eles são divididos, ainda, por uma barra 
transversal, determinando quatro “casas”: à esquerda, 
no lugar que corresponde ao Sujeito, a “casa superior” 
é concebida como o lugar do agente, de onde todo 
Discurso se inaugura; quanto à “casa inferior” é o 
lugar da Verdade, que guarda uma dimensão do Real 
e que se torna causa dos Discursos. À direita, a casa 
superior corresponde ao lugar do “outro significante”, 
para onde todo Discurso se dirige, e a inferior, o 
“lugar da produção”, que é ocupado pelo efeito do 
Discurso, como “mais-gozar”. Cada um destes lugares 
será ocupado por letras e números, guardando uma 
relação rígida entre eles.

A partir dessa distribuição topológica, Lacan propôs 
quatro Discursos Radicais, em que cada um deles 
seria nomeado em função da letra que ocupasse o 
lugar do agente: (S1), para o Discurso do Mestre, ($) 
para o Discurso do Histérico, (S2) para o Discurso 
do Universitário e (a) para o Discurso do Analista. 
Mais adiante, ele sugeriu um quinto, o Discurso 
do Capitalista, que não obedece às mesmas regras 
dos Discursos Radicais. Propus mais um Discurso, 
do a-Viciado, em que o lugar do agente é ocupado 
pelo objeto (a) e obedece às normas dos Discursos 
Radicais, que mantém em sua estrutura discursiva 
dois impedimentos: uma Impotência e uma 
Impossibilidade, produzindo um mercado de Gozo 
para o Sujeito.  

Outra consequência desta condição discursiva 
“Radical”, é que o desejo deixava de presidir o Saber. 
Portanto, antes do desejo, existe esse lugar de horror, 
um Real que não dá tréguas ao Sujeito e passa a se 
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14  Lacan, J. (1968) Séminaire XVI, D’un Autre à L’autre, aula de 04/12/68. Publicação 
não comercial da Association Lacanienne Internationale.

15 Lacan, J. (1974) Séminaire XXI, Les non-dupes errent, aula de 18/12/74. Versão 
não oficial.

constituir na razão de seu sofrimento. Este lugar de 
horror que pode ser concebido como a presença de 
um “saber no Real”, que não só maltrata o Sujeito, 
como produz um tipo de injunção, para que o próprio 
Sujeito invente esse outro tipo de Saber, como o Saber 
inconsciente. Um saber sem Sujeito, um saber que, 
embora não explicite o gozo que afeta o corpo que 
sustenta o Sujeito, possibilita ao próprio Sujeito, na 
análise, a estabelecer limites para seu sofrimento. 

Assim, os valores, as escolhas, as preferências, as 
questões de sua ex-sistência, ou mesmo, suas diferentes 
manifestações patológicas, não mais devem ser 
concebidas a partir de histórias individuais que fariam 
oposição a estados normais, como ocorre na prática 
médica, mas devem ser concebidas em função das 
relações que o próprio Sujeito mantém com o Saber 
inconsciente, com o desejo, com os ideais e, sobretudo, 
a partir de suas relações com o próprio objeto. Em 
última instância, essa noção de Discurso e das letras 
está implicada às regras que fundamentam as relações 
sociais e que se mantêm relacionadas com a instância 
da Lei e com os efeitos que a própria estrutura da 
linguagem causa sobre o Sujeito. 

Lacan, no final de seu ensino, já tendo se aproximado 
da matemática, da lógica e, sobretudo, da topologia, 
implicou um novo instrumento à prática e à teoria 
analítica, quando procurou desenvolver uma nova 
concepção de estrutura e de seus efeitos, para a 
Psicanálise; ele o fez através da Cadeia Borromeana14. 
Se com a linguística estruturalista, o sentido de 
uma palavra contemplava a essência da “Coisa”, 
determinando uma tendência a uma univocidade do 
que é falado, como “Pai, é Pai” e “Mulher, é Mulher”, 
favorecendo a teoria da comunicação, com essa nova 
concepção de estrutura, modificavam-se as noções 
do Espaço e do Tempo e, assim, essa condição de 
uma univocidade no que é falado deixava de existir, 
realizando-se diferentes significâncias no que é dito e 
que se mostram através das escrituras que se atualizam 
a cada momento, na cadeia borromeana, interferindo 
nas realidades e na Hystória, do Sujeito.

Portanto, numa Análise em Intenção, quando o 
analisante sob a função Sujeito toma a palavra e 
busca produzir “um sentido” (“un sens”), no que diz, 
idealizando a univocidade de sua fala, isso deve ser 
ouvido pelo analista de uma outra maneira, como um 
“não sentido” (“ab-sens”) e, dessa forma, encaminhando 
para o equívoco, que passa a contemplar a própria 
noção do Saber inconsciente, que é inventado pelo 
Sujeito e que o determina, como referi anteriormente. 

Dito de outra maneira, esse somatório de Lalíngua, 
sob a escritura da cadeia borromeana, passa a se 
constituir no universo do Sujeito e vai operar através 
de sinais, letras, palavras, frases e, por diferentes efeitos 
de gozo, interferindo no organismo e no Corpo 
que sustenta o Sujeito, determinando que, qualquer 
condição que diga respeito à sua ex-sistência, não fica 
excluído dos efeitos dessa estrutura borromeana. 

Nesse espaço topológico que contempla a Psicanálise, 
o sentido do que se escreve e do que se diz não 
obedece a um valor estruturalista, mas é algo que se 
modifica a cada momento, desde quando as letras 
podem ser invertidas em suas formas, podem sofrer 
rotações, inclusive cada uma delas pode também 
mudar de posição, trocando de lugar nas palavras e nas 
frases, passando a construir diferentes combinações 
que venham formar novas palavras e outras frases. 
Uma condição estrutural que possibilita ao analisante 
sob a função Sujeito, produzir diferentes leituras, com 
alternâncias de efeitos de gozo, no que é dito, no curso 
da análise. 

Lacan, no final de seu ensino, trabalhando com a 
topologia da cadeia borromeana, mais uma vez 
tomou posição em relação às ciências e às religiões. Se 
diante das ciências o “real tende a se calar” e em relação 
às religiões, o Real é transformado no “destino” 
promovido por Deus e que o Sujeito terá que 
aceitar, como uma obediência ao divino, em relação 
à Psicanálise, a presença de um Saber que ex-siste no 
Real e que estava relacionado ao próprio dispositivo 
dos Discursos, como meio de gozo, agora, através da 
cadeia borromeana, o Sujeito, diante de pedaços do 
real, é intimado a inventar o Saber inconsciente que o 
determina. 

Com efeito, diante de um espaço-tempo de base, 
presentes na cadeia borromeana que o constitui e o 
envolve, o Sujeito ($) terá sob sua responsabilidade 
fibrar, tecer, fazer malhas, produzir pontos 
diversificados no Simbólico para que possa, através 
de diferentes “ficxões”, elaborar um Saber que venha 
dar conta do sexo, da vida, da morte, dos enigmas de 
sua ex-sistência, reescrevendo a cadeia borromeana a 
cada momento, que possa interferir em sua Hystória 
e modificar as condições que causam seu sofrimento 
e desenvolvem sua culpa. Assim, o Sujeito, como um 
artífice, deve produzir seu artesanato, inventando 
um saber à medida que vai dizendo ou fazendo, o 
que pode vir dar no mesmo, desde quando dizer é 
fazer. Lacan chegou a afirmar que “se eu posso dizer… 
isso pode se fazer”15.
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Dito de outra maneira, o Sujeito, no curso da análise, 
é convocado a produzir diferentes “fixções” de Saber 
que possam dar conta deste Saber que ex-siste no 
Real e que o afeta de uma maneira permanente. Que 
ele possa construir diversificadas maneiras de se 
defender destes efeitos do Simbólico, do Imaginário 
e, sobretudo, do Real que o afeta no pensamento 
e no corpo que o sustenta, seguindo uma Lei que 
determina uma ética do bem-dizer. Aqui, não se 
trata de dizer o belo e o bonito, nem mesmo manter 
qualquer relação com a eloquência e a retórica, desde 
quando em associação automática, ele terá suspenso 
qualquer noção de valor, ou de verdade, naquilo que 
diz, mas que venha construir “mundos possíveis”, 
como teria dito Kripke e que o possibilite viver. 

Com a topologia da cadeia borromeana, mostrando 
a importância dos adornos e das aparências nas 
diferentes realidades do Sujeito, a Psicanálise foi 
levada à categoria de uma estética. Assim, no curso da 
análise, o Sujeito é convocado a elaborar um “saber-
fazer com” (“savoir-faire avec”) com o objeto (a), para 
que possa conhecer e se “desembaraçar” (“savoir y 
faire”) dos efeitos de gozo que seu sintoma contém, 
assim como, que possa produzir um saber-fazer 
com o objeto (a), podendo se servir dele, para “se-
fazer-Ser”, por suas obras, por seus adornos, por seus 
amores, se fazer um estado civil, se fazer um escabelo 
(“escabeau”) e, sobretudo, se fazer um NOME16. 
Aqui, Lacan joga com a homofonia, no francês, de 
“escabeau” (“escabelo”), utilizando de “l’hessecabeau” 
(incluindo o (h) do “homem belo”), de “hissecroibeau 
(para se elevar belo) e, ainda, “il se croit beau” (“ele 
se crê belo”), com diversos significantes que dão 
diferentes estaturas ao Sujeito, como algo que “faz 
de qualquer um, alguém”. Uma condição em que seus 
adereços vão recobri-lo, escrevendo e consolidando 
seu “ego”, para que possa, também, se ver belo. A 
noção do “ego”, nesse momento, não é equivalente a 
instância do Eu (Moi), da segunda tópica de Freud 
e que ele desenvolve a partir do Estádio do Espelho. 
Por uma questão do tempo, só vou informar que 
essa noção do “Ego” é algo que se inscreve na cadeia 
borromeana, como um quarto “nó”. Se alguém quiser 
acompanhar esse desenvolvimento sugerido por 
Lacan, pode encontrá-lo numa das aulas do seminário 
XXIII, Le Sinthome (aula de 11/05/1976).

Para ir finalizando, este “se-fazer-Ser” guarda uma 
relação com o Saber que trabalha, não mais a 
fundo perdido, mas que precisa ser escutado para 
possibilitar ao Sujeito sair de apatia, da sonolência 
de um gozo do corpo, que o deixa preguiçoso e 
“ronronando” no prazer. Por isso mesmo, o princípio 
que sustenta a análise está na Lei, que intima o Sujeito 
a não se manter adormecido, seguindo a ilusão de 

que sabe o que diz, pois arredondar o sentido é um 
sonífero e isso faz o Sujeito se acomodar, dormir. 

Por isso mesmo, diante de diferentes manifestações 
de gozo causado por pedaços do Real, o Sujeito ($) 
deve se implicar, cada vez mais, no que diz, para que 
possa produzir algo que possibilite não só relações 
mais convenientes com o objeto (a), como também 
minimizar os efeitos de gozo produzidos pelo Real, 
Simbólico e Imaginário, que se escrevem na própria 
cadeia borromeana, sob diferentes maneiras: como 
gozo fálico, gozo do Outro, gozo-sentido e gozo do 
objeto.

Na análise, portanto, seguir a LEI é ter o analista nesta 
posição de um rhetorificador17, que vai possibilitar ao 
analisante desenvolver, no curso da análise, um saber 
alegre contra este inferno que é o Saber no Real,18 que 
o afeta de uma maneira permanente. A levá-lo, no 
final da análise, a amar o inconsciente que ele inventa 
e que o determina.

Por hoje, vou ficar por aqui, agradecendo, mais uma 
vez, a oportunidade de ter compartido algumas ideias 
da Psicanálise, em nossa XXX Jornada. Obrigado. 

16 Lacan, J. (1987) Joyce avec Lacan. Paris: Navarin Editeur, p. 31. Na conferência 
sobre Joyce, Lacan utiliza da polifonia para jogar com diversos significantes e tratar 
desta questão.
17 Lacan, J., Le Moment de Conclure, aula de 15/11/1977. Publicação não 
comercial da Association Lacanienne Internationale.
 18 Lacan, J., Le moment de conclure, aula de 14/04/1978. Publicação não 
comercial da Association Lacanienne Internationale.
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O QUE DIZER DO SUJEITO DO INCONSCIENTE E 
O RECALQUE? QUESTÕES SOBRE A LEGITIMIDADE 
OU NÃO DOS FUNDAMENTOS FREUDIANOS1 

Mônica Portugal 2

1 Trabalho apresentado na XXX Jornada do Espaço Moebius, em novembro de 2021.
2 Psicanalista. Membro do Espaço Moebius. monipox@hotmail.com

O tema do texto em comemoração à trigésima 
jornada anual do Espaço Moebius surgiu para 
ressaltar uma opção pelo pai, não que haja 
verdadeiramente uma escolha entre o pai e o 
filho; ou mesmo, não que haja uma espécie de 
nostalgia pelo pai; contudo, devido à importância 
desse marco, afinal trinta jornadas anuais não são 
representantes de apenas trinta dias, pareceu- 
me importante ressaltar sobre os fundamentos 
freudianos, é nessa via que recorro ao pai, 
privilegiando seu encontro com as histéricas.

Dizer desse modo não diminui, em absoluto, 
a importância de Lacan, tampouco mascara 
o enorme avanço e a correção de percurso 
justamente com seu retorno a Freud, já que a 
Psicanálise de seus herdeiros estava pintada com 
cores douradas e ternas, ao ser efetivada uma 
tentativa de amaciar os impactos da segunda 
tópica freudiana. 

A psicanálise dos herdeiros de Freud foi recalcada, 
tanto quanto a própria histeria o foi, ao longo 
dos séculos. Lacan dedicou todo o seu ensino a 
denunciar este recalque e a impedir que ele se 
instalasse novamente, colocando a psicanálise ao 
par da contemporaneidade.

Pode parecer estranho que no momento de 
reafirmar o compromisso de “ser freudiano”, como 
Lacan defendeu em Caracas, em 1979, fato que 
Aurélio Souza nos lembra constantemente, evoco 
questões sobre a legitimidade de conceitos e 
noções que estão na base de todo o corpo teórico 
e doutrinal da invenção freudiana. 

Todavia, aprendemos que o retorno de Lacan a 
Freud envolve um certo “estranhamento familiar” 
com a letra freudiana, para ficar numa expressão 
freudiana que nos é cara, o Unheimliche. O 
afastamento, e muitas vezes a negação mesma, 
tornam-se necessários para possibilitar uma leitura 
mais apurada, e em seguida, tornar-se mais íntimo, 
ou mais familiar com a “coisa” freudiana. 

A inscrição topológica da psicanálise, ou melhor, 
a reescrita da coisa freudiana a partir da estrutura 
da cadeia borromeana foi a última tentativa de 
Lacan em tornar Freud mais palatável, ou, a última 
tentativa de ler, revirar, avançar com a familiar “coisa” 
freudiana. A princípio, poder-se-ia pensar que a casa 
e seus fundamentos foram abaixo, já que a cadeia é 
uma forma matematizada ao extremo, a qual alterou 
sobremaneira o modo como se exprimia Lacan ou 
o modo como a expressão da coisa ou invenção 
freudiana foi compilada e teorizada.

Também seria estranho usar uma expressão lacaniana 
“sujeito do inconsciente”, vinculada a questões sobre 
a legitimidade dos fundamentos freudianos. Essa 
locução ou sintagma amarra as duas pontas, sujeito 
se encerra como sujeito do inconsciente, não há 
outra possibilidade de falar de sujeito no ensino de 
Lacan fora do espectro inconsciente. Este sujeito 
advém de uma divisão do Outro, não só o [O]utro 
da linguagem, mas como o [o]utro da alteridade, ou 
o outro da coisa, como objeto “a”, ou ainda no molde 
freudiano, no recalque original, este “irredutível do 
incógnito” (LACAN, 2005, p.121).

Mas não creio que seja estranho, muito pelo contrário, 
talvez a expressão “sujeito do inconsciente”, no título, 
seja a mais legítima representante desse retorno 
de Lacan a Freud, sujeito lacaniano subsumido no 
inconsciente freudiano, ainda que o conceito de 
inconsciente em um e outro tenha partido do mesmo 
ponto, a clínica de ambos, e chegado a destinos 
diferentes, tal qual o caminho existente entre o 
descobrimento e a invenção. Mesmo que sejam 
evocados diferentes destinos, cabe uma ressalva, 
pois ambos comportam a noção de dívida, há algo 
impossível de pagar, ou ser “devolvido”, o recalcado 
originário. 

Neste ano de 2021, estudamos o sujeito, leia-se 
sujeito do inconsciente, ou sujeito do desejo, assim 
como o objeto ou objeto “a”, inserido no campo 
do gozo ou mais-gozar, sendo assim, deparamos 
com uma balança do gozar mais, ou gozar menos. 

Dedico este escrito às mais de 615 mil vítimas 
da Covid-19 no Brasil e a todos que insistem na 
resistência e tentam furar a lógica do discurso 
hegemônico que paira sobre nós.

RESUMO

Este escrito procura resgatar questões sobre 
a legitimidade dos fundamentos freudianos. 
A opção trilhada foi pela análise comparativa 
dos avanços de Lacan, sempre cotejando com a 
origem em Freud, tentando mostrar que o retorno 
de Lacan a Freud não foge à letra freudiana. Talvez 
o sintagma “sujeito do inconsciente” seja a síntese 
desse retorno. Essa comparação não desmerece a 
trajetória de Lacan, mas evidencia a complexidade 
de Freud, na medida da complexidade das 
ferramentas inventadas por Lacan para esclarecê-
lo, indo além.

Palavras-chave: Sujeito do inconsciente. 
Recalque. Fundamentos Freudianos. Objeto a. O 
pai na psicanálise. Pai-versão. (Père-version).

ABSTRACT

This paper seeks to rescue issues about the 
legitimacy of the Freudian foundations. The 
option chosen for this investigation was to 
comparatively analyze Lacan’s advances, ever 
collating with the origin in Freud,  to show that 
Lacan’s return to Freud doesn’t escape from the 
Freudian letter. Perhaps the syntagma “subject 
of the unconscious” may be the synthesis of this 
return. This comparison does not despise Lacan’s 
trajectory, but highlights Freud’s complexity, 
given the intricacy of the tools Lacan invented to 
clarify Freud and to go beyond.

Keywords: Subject of the unconscious. 
Repression. Freudian foundations. Object a. The 
father in psychoanalysis. Version-father (Père-
version).
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Trata-se de uma gradação, prefiro dizer assim, ou 
melhor, uma gradação fálica, já que esse é o gozo 
acessível, e mais uma vez, trata-se do resgate da letra 
freudiana, mantendo-se o ritmo entre o fálico no 
centro da “coisa” ou o objeto “a”, no centro da cadeia 
borromeana.

Também abordamos em 2021 o tema da letra, a qual 
se imiscui na elaboração lacaniana sobre o objeto 
“a”, entre o desejo e o gozo, distinta do significante, 
conforme tratamento inicial dado por Lacan, mas 
que vai sendo remanejada, tal qual a instância da letra 
no inconsciente, precisa Lacan, mais freudiano do 
que nunca, ligando a letra e a repetição, conforme 
abordagem de Freud no Mais Além do Princípio do 
Prazer. Ademais, com a decisão de estudar a questão 
do “Pai”, em um e outro, em 2022, acreditei que 
o encontro desses temas poderia ser o mote ou a 
moção de defesa dos fundamentos freudianos. 

Entendo que Lacan procedeu assim no seminário 
RSI (2002), pois além de retomar mais uma vez 
o percurso freudiano, ressuscitando o Édipo, 
assegurando que o desejo do pai está na origem da 
lei, ou na origem do fundamento universal da mãe 
barrada, algo como o não desejarás aquela que foi 
meu desejo (FREUD, Totem e Tabu, 2007), passando 
para o aforismo a mulher não existe, isto como efeito 
de estrutura, seja pai-versão (père-version) ou não, 
ele procura incessantemente explicar, enquadrar, 
encontrar o melhor lugar em sua topologia para o 
fundamento maior, porque intrinsicamente ligado 
ao que legitima a psicanálise, o sujeito do inconsciente, 
em sua equivalência com o objeto “a”, sob o viés de 
mais-gozar, regido sob os auspícios dessa pai-versão 
e o recalcamento primeiro em sua irredutibilidade, 
o qual Lacan vincula à própria condição topológica 
(idem, 08/04/75), justificando nossa não 
compreensão.

Há também um outro sentido para o título, afinal, 
o mundo, este que funciona, (LACAN, O triunfo 
da religião, 2005) parece ter colocado como a 
ordem do dia algumas das noções freudianas sobre 
a negação da castração, de modo inverso, algo como 
se pudéssemos estar desimpedidos de qualquer 
limite diante do Real, ou, visto sob outro viés, 
qualquer limite em direção ao gozo.

O inconsciente freudiano surge a partir de um 
acordo, diria tácito, entre ele e as histéricas, este 
encarna o domínio de uma instância; portanto, 
ao questionar sobre o que dizer do sujeito 
do inconsciente e o recalque, há um vínculo 
previamente estabelecido, sendo que as respostas 
construídas no discurso representam a chave para 

a doutrina psicanalítica. Ao mencionar discurso, o 
laço social está aí representado, forçoso portanto, 
vincular os fundamentos do pai da psicanálise com 
o que diz Lacan sobre o sintoma coletivo ou sobre o 
inconsciente e o social, pois

Assim, o predomínio dos componentes 
pulsionais sexuais sobre os sociais é o fator 
característico da neurose. Mas as próprias 
pulsões sociais foram geradas como 
unidades particulares por conjunção de 

componentes egoístas e eróticos. (FREUD, 
2007 [1913], p.77-78). (tradução livre).

Já que a questão chave é o recalque, tomo como 
ponto de partida a interrogação sobre os meios de 
apontarmos se ainda seria possível incluir no âmbito 
de uma das negativas em Freud, este próprio recalque, 
ou a forma de negação pela forclusão, ou ainda, pela 
renegação, algo como a morte de Deus, por exemplo. 

Nesse quesito, aludo ao que Lacan diz no seminário 
a Ética da Psicanálise (1997), ao relacionar a morte de 
Deus como verdade histórica da contemporaneidade, 
ao mesmo tempo, cotejo com a sua defesa no 
Seminário RSI de que Deus é o recalcado em pessoa, 
no âmbito do suporte dos efeitos da linguagem, o 
que, a meu ver, resgata a noção de uma das facetas 
do Outro, conforme início de seu ensino. Além de 
ser o recalcado em pessoa, é a própria ex-sistência, 
ademais, completa Lacan, “Deus é pai-verso” (2002, 
08/04/1975), quais as consequências podemos tirar 
dessa pai-versão?

Caso seja a tônica expressa no Seminário a Ética, 
compartilhada em parte pelo discurso da ciência, 
permanece o significante da morte de Deus S(Ⱥ), isto 
para acompanhar Lacan quanto ao reconhecimento 
de que “Se nada mais há senão a falta (manque), o 
Outro se esvai, e o significante é o significante da 
morte.” (1997, p.235), ou este teria sido “remanejado”? 

Posteriormente, Lacan, no Triunfo da Religião 
(2005), praticamente joga a toalha ao afirmar sobre 
esse triunfo, o que implicitamente trata-se de uma 
manifesta expressão da pujança desse Deus, que 
parece mais vivo do que nunca, pelo menos ao 
se estabelecer um vínculo direto entre o valor de 
Deus, do dinheiro e da prosperidade. Haveria uma 
forma outra de ler essa expressão voraz presente 
no discurso na atualidade? É o Deus o recalcado 
em pessoa? Como não legitimar o fundamento 
básico da psicanálise para dizer desse coeficiente 
ternário (Deus), o qual por sua vez, legitima os 
demais? A realidade brasileira parece mostrar de 
modo inequívoco esse triunfo, isto só para ficar num 
exemplo próximo, e por outro, a ciência ou seu uso 
pelo capitalismo da tecnologia exuberante parece 
corroborar com esse reconhecimento. 

Resta saber se o avanço da religiosidade em todos 
os cantos do planeta representaria um dos negativos 
de Freud para a castração, considerando sua ligação 
com o Pai, só que ao avesso, ou seja, o recalcado é a 
morte de Deus. Pontuo que a realidade psíquica ou o 
complexo de Édipo (LACAN, 2002 [14/01/1975]), 
ou ainda, o Nome- do- Pai, em Freud, é fundada 
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pela castração. O Nome- do- Pai repousa sob a 
condição fálica, aquela que orienta todo o sentido, 
nesse caso, somos ou não somos castrados? Há 
como deslegitimar essa condição freudiana ligada à 
realidade psíquica dos seres que falam? Sigo Lacan 
nesse mesmo seminário, ao dizer que essa realidade 
psíquica é a realidade religiosa, cujo acesso dar-se-ia 
pela via do sonho, seria então nesse ponto que Freud 
teria instaurado o laço do RSI (11/02/1975)? Uma 
boa virada freudiana, e Lacan ainda se queixava de 
Freud não ser lacaniano! Em que pese reconhecer 
depois que não havia motivo para essa queixa. É certo 
que a lógica do não -toda fálica foge desse espectro, 
mas foge alavancada por ele, ou seja, passa por essa 
condição de orientação, para que possa ir além, no 
sinthome. Cito Lacan no Seminário O Sinthome 
(13/04/1976), quanto ao emprego dessa alavanca

A hipótese do inconsciente, como sublinha 
Freud, só pode sustentar-se na suposição 
do Nome- do Pai. Supor o nome do pai, 
certamente, é Deus. Por isso se a psicanálise 
prospera, prova que se pode prescindir do 
Nome-do-Pai. Pode-se prescindir dele com a 
condição de servir-se dele. (tradução livre). 

Ir além no sinthome resguarda, ou melhor, persevera 
para alcançar uma posição do feminino, algo que possa 
radicalizar as relações sociais, tema que tenho pesquisado 
e proponho aprofundar em outro momento. 

No texto, O Inconsciente, (FREUD, 2006 [1915]) é 
enfático quanto ao caráter fundamental do recalque 
na formação do inconsciente, inclusive o recalque 
se apresenta como condição prévia à formação de 
sintomas. O recalque age de modo a impedir que 
determinadas representações se tornem conscientes, 
isto é básico, chega a ser lugar comum ou se transformou 
em algo vulgar quando se trata da psicanálise na cultura.

Ao aprofundar esse conceito, ou melhor, ao 
compilar nesse texto seus desenvolvimentos sobre 
a metapsicologia, Freud mostra ou tenta esclarecer 
a operacionalidade do processo psíquico. Com tal 
finalidade, ele tece explicações sobre o recalque 
originário Urverdrängung, nesse caso, se movimentando 
entre concepções ontogenéticas e filogenéticas, 
interdições ancestrais ao incesto, de modo que esse 
recalque fosse cravado antes mesmo do surgimento de 
um sujeito do inconsciente, sujeito aqui na concepção 
lacaniana; está lá, naquele que fala, desde sempre (ainda 
que não tenhamos a origem desse sempre).

De modo semelhante, o Outro, constituinte da 
condição de sujeito, na equação ou divisão lacaniana, 
conforme o Seminário A Angústia (2005), será 
esclarecido mais tarde por Lacan (2002, p.12), na 

esteira de seu entendimento de Freud, como um não 
existente, o Outro não existe, não como um todo do 
simbólico, mas este Outro existe quando se o diz, ou 
como condição a posteriori. 

Nesse seminário, Lacan faz expressamente a ponte 
entre esse Outro e o que diz Freud em relação 
ao recalcado originário. Ele parte da construção 
freudiana tendo a morte como estruturante, ou seja, 
ela é recalcada Urverdrangt, é o rochedo diante do 
indizível ou o irredutível do inconsciente, inaugurando 
a categoria do impossível como operador psíquico, na 
esteira do impossível na matemática, conforme indica 
Lacan a partir dos paradoxos da lógica.

Nesse caso, esse impossível, o primeiro, o arcaico, 
esse Ur em Urverdrangt é o próprio Real, com Lacan, 
afinal o Real é o impossível, ou tem nele sua origem. 
É nesse conceito freudiano que se instala a alteridade 
do outro sexo, ou estabelece o lugar de ao menos 
uma mulher, no campo fálico. Ou ainda, esse arcaico 
também pode ser entendido como a manifestação 
ou a expressão do humano, na linguagem, diante 
da percepção ou consciência da finitude, ou seja, da 
morte, como o impossível, o impensável (2002, p.3).

Como tal processo de elaboração do pensamento 
se desenvolveu em termos “estruturantes”, ou de 
estrutura, não o sabemos. Contudo, sabemos que 
algo foi impresso, escrito, ou sabemos da existência de 
uma memória, ou ainda, de uma “informação” acerca 
dessa finitude. Lacan propõe no RSI que o recalcado 
é a cadeia borromeana, ou que o inconsciente estaria 
subsumido na cadeia, propõe também que o buraco 
do simbólico é o recalcado originário, isso significa 
um fora do sentido de origem, assim ele segue com 
Freud!

Na verdade, o recalcado originário ou primordial é o 
próprio buraco ou o buraco em si da cadeia borromeana, 
é desse modo que Lacan torna mais “palatável” a 
“coisa” freudiana. Lacan (2002, 14/01/1975) chega 
a estabelecer um paralelo direto entre seus “buracos 
recalcados” no Real, Simbólico e Imaginário, com a 
questão dos orifícios pulsionais no corpo em Freud, 
os quais se aliam, se juntam à concepção lacaniana de 
objeto a, ligado, por sua vez, umbilicalmente ao Outro 
e ao sujeito.

Para ter essa informação, houve, seja de modo necessário 
ou contingencial, o encadeamento das três categorias 
que envolvem a linguagem no humano – o Real, o 
Simbólico e o Imaginário, ou a realidade psíquica, 
para Freud, neste caso, fazendo a transposição das 
categorias lacanianas, de retorno ao campo freudiano, 
com a junção de um quarto elemento, o Nome-do-

Pai. Aliás, não é exagero repetir, retorno que implica 
pertencimento ao campo inaugurado por Freud, a 
psicanálise.

Lacan emprega a cadeia borromeana, para mostrar os 
efeitos do que seria esse recalque originário, travestido 
de buraco no centro da cadeia, de modo que as 
categorias Real, Imaginário e Simbólico são “fundadas” 
ou partem de uma condição esburacada, ou não toda 
íntegra, portanto, a premissa é de uma estrutura de 
linguagem fundada a partir de um furo.

Então, de uma condição advinda do Real, ou do recalque 
originário, fica estabelecida a condição para surgimento 
da categoria do simbólico, também construída em 
torno de um buraco. Nesse caso, a estrutura da cadeia 
seria do campo do Real, já que este foi considerado a 
matriz, mas Lacan reelabora essa construção e mostra 
que nenhum registro tem prevalência sobre os demais, 
eles têm o mesmo peso, são homogeneizados; ademais, 
o Real passa a uma posição “posterior”. 

Essa construção ou esse entendimento só é possível ao 
se levar em conta a noção freudiana extraída do termo 
Nachdrängen, presente em seus desenvolvimentos 
sobre o recalque secundário, ou aquele que é recalcado 
a posteriori (2002, p.32), tomado como a própria 
efetividade do recalque, ou seja, um pós-recalque, 
sendo que este “pós” é o que dá lugar ao primeiro, ao de 
origem. 

Desse modo, um recalque originário ou algo de 
natureza estrutural, apenas se confirma num momento 
só depois, a partir do recalque secundário, o segundo 
abre espaço ao primeiro. Portanto, numa aproximação 
análoga, a condição primeira do Real, que poderia ser 
lida como a condição “1”, passa para o fim da fila, de 
modo que o Simbólico assume esse lugar, seguido pelo 
Imaginário, “2”, e o Real é reposicionado na condição “3”. 

Isto significa que o Simbólico passa a ser a efetividade 
do Real, já que este último é impossível, não se 
inscreve no Simbólico, ou, tomando por outro viés, 
a inscrição se torna possível a partir de um impossível, 
cujo “efeito” só sabemos num “só depois”, ou a partir de 
uma situação de efeito suspensivo. Em outras palavras: 
a materialidade do Real se confirma a posteriori, 
numa posição “3”, a qual não significa um momento 
cronológico, mas, lógico e topológico, ou melhor, 
numa cadeia topológica, onde efeitos e inscrições estão 
unidos de modo inseparáveis, sendo essa a tradução da 
consistência da cadeia borromeana.

Posto dessa forma, pode-se questionar sobre a 
posição edípica, em Freud, o que se inscreve na 
questão maior – a do Pai, tema a ser trabalhado na 
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instituição, ao longo do ano de 2022. Tal questão 
emerge como condição primeira, ou fundamental, 
a enlaçar todo o arcabouço teórico e clínico da 
psicanálise, afinal, as tópicas freudianas - Consciente, 
Inconsciente, Pré-consciente e o Isso, Eu e Supereu, 
com as respectivas negativas de excluir a castração, 
parecem nos indicar que seja com a sublimação, em 
Freud, ou o sinthome, em Lacan, que algo pode surgir 
como produção numa psicanálise, ou, em poucas 
palavras: tal posição, ao que parece, ainda ocupa um 
lugar estruturante. 

Lacan tenta articular, de diversas maneiras, a questão 
edípica, ora com um movimento de negação, ora 
rearrumando o conceito num tratamento que não 
é outro senão dialético. Esta forma de proceder não 
poderia ser diferente, já que se trata de uma operação 
de construir a partir do novo de seu olhar clínico, 
esclarecendo Freud e, ao fazê-lo, imprimir o avanço 
teórico na doutrina psicanalítica. 

Esse movimento pode ser observado na forma como 
ele trata o sujeito, em sua condição irredutível de 
sujeito do inconsciente, cuja fundação como um 
sujeito diferenciado no ato analítico revela a eficácia 
do corte, ao estabelecer o vínculo com o recalque no 
Seminário A Lógica do Fantasma (2008, 08/03/67): 
“O ato analítico tem [...] a estrutura do recalque”., e 
opera ou provoca efeitos a partir do inconsciente e 
sintoma, completamente em cadeia, conforme tenta 
demonstrar no Seminário RSI.

De igual modo, Lacan, na primeira lição desse 
seminário, argumenta sobre a tríade freudiana, 
Inibição, Sintoma e Angústia, e ressalta que o 
inconsciente pode atuar como redutor de sintomas. 
Ele mostra a posição topológica da inibição, 
seguindo Freud ao situá-la no corpo, ou no campo 
do imaginário. Quanto ao traço de angústia, ele 
o entende originário do registro do Real, ou uma 
das Ding freudiana em perspectiva, com atuação na 
produção de sentido no campo do gozo; nesse caso, 
ele posiciona a angústia entre o Real e o Imaginário.

O sintoma, este que, segundo Lacan no RSI 
(21/01/1975), opera selvagemente, como escritura 
no sujeito, advém, em Freud, do sintoma social em 
Marx, sendo este do campo da “desrazão” (idem), 
transformado em racionalizado no particular, na 
medida em que o sintoma passa a ser como cada um 
goza do inconsciente (18/02/1975). 

Talvez o melhor exemplo para ilustrar tal passagem 
do social ao particular é a ex-sistência de Deus, o 
recalcado em pessoa. Interrogo se de uma perversão 
social podemos passar para uma simples neurose 

particular? Nesse aspecto, convém lembrar Freud, no 
que refere à semelhança de traços estruturais entre a 
religião e o obsessivo. 

É instigante que Lacan trate em seus estertores a 
questão do pai na forma da “pai-versão”, afirmando 
com Freud (uma o negativo da outra) que a neurose é 
uma “perversão falha”. Esta ordem de acontecimentos 
só se justifica na medida em que é impossível situar 
uma origem particular, daí o caminho proposto ser 
o do social ao particular, mas este social não significa 
o universal, mas o campo da ex-sistência, já que 
Deus é Real, ou melhor, se presta ao saber no Real, 
foi justamente com isso que a ciência ou a filosofia 
precisou lidar. Como poderíamos em 2021 ler essa 
ex-sistência de Deus ou esse recalcado em pessoa, 
segundo Lacan expôs no RSI?

E vamos ao pai! Que ele venha em todas as suas cores, 
todas as suas nuances, para que possamos alcançar a 
dimensão do sintoma ao sinthome! 
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O OBJETO VOZ NA NEUROSE 1

Elaine Starosta Foguel 2

1 Trabalho apresentado na XXX Jornada do Espaço Moebius, em novembro de 2021.
2  Psicanalista. Membro do Espaço Moebius

No silêncio da presença, escutar é deixar 
ressoar em si mesmo as harmônicas ondas 
que vêm bater no tímpano: a modulação 
impressa ao ar ambiente pelo jogo 
minucioso das cordas vocais sob o impulso 
do sopro transforma o corpo silencioso em 
espaço sonoro. Ouvir alguém é recolher, 
no fundo silencioso de si, as modificações 
mais sutis expressas no espaço aéreo 
pela atividade mais intima do outro. Deixar 
ressoar a palavra de outrem, implica 

necessariamente a suspensão de todo 
raciocínio. (VASSE, 1977, p.187).

Porque o corpo tem alguns orifícios, dos 
quais o mais importante é o ouvido, porque 
ele não pode se tapar, se cerrar, se fechar. 
É por esse viés que, no corpo, responde ao 
que eu chamei voz. (LACAN, 2007[19751976], 
p.19).

A teoria das pulsões é a nossa mitologia, diz Freud. 
Podemos acrescentar que o Trieb é um construto 
metapsicológico, uma ficção que aborda o real do 
movimento incessante da produção do desejo,

[desejo] reproduzindo nele a relação do 
sujeito com o objeto perdido. [...] a pulsão 
divide o sujeito e o desejo, o qual só se 
sustenta pela relação, que ele desconhece, 
dessa divisão, com um objeto que a causa. 
Tal é a estrutura do fantasma. (LACAN, 
1998[1964], p.867).

O fantasma [$ <> a] é o modo como o sujeito responde 
à insistência da pulsão na busca por um objeto de 
satisfação. A incidência da palavra no Drang – na 
pressão pulsional – humaniza o instinto e conduz a 
uma posição subjetiva singular. Em outras palavras, o 
efeito da encarnação da linguagem no corpo torna o 
instinto inoperante, e a pulsão toma seu lugar ligando-
se ao significante do objeto de desejo.

Lacan propôs quatro objetos da pulsão – seio, fezes, 
olhar e voz –, acrescentando os dois últimos aos que 
Freud já estabelecera. Temos, então, as pulsões oral, 
anal, escópica e invocante. É sobre o objeto voz na 
neurose que vamos nos deter, e este trabalho não 
se ocupará das alucinações auditivas nas psicoses. 
Tentaremos, no entanto, tratar dos efeitos sintomáticos 
da voz na neurose, notadamente na neurose obsessiva. 

O estudo de Theodor Reik O ritual: estudos 
psicanalíticos, de 1928, inspirou Lacan a abordar o 
objeto voz através do primitivo instrumento de 
sopro, feito de chifre de carneiro, denominado 
Shofar em hebraico, e que é tocado nas sinagogas 
em determinadas celebrações. Seu som produz 
emoções comoventes, angustiantes, inquietantes, 
“[...] pelas vias misteriosas do afeto propriamente 
auditivo” (LACAN, 2005[1962-1963], p.269), e 
diz mais adiante (p.272): “[...] esse Shofar parece 

realmente ser, diz-nos Reik, a voz de Javé, a voz do 
próprio Deus”. 

No entanto, bem antes de fazer parte da liturgia 
judaica, o Shofar era a voz do altíssimo no ato da 
entrega das tábuas das leis a Moises no Monte Sinai, 
leis que construíram e ainda regulam o monoteísmo:

E o Monte Sinai fumegava todo, porque 
apareceu sobre ele o eterno em fogo; e 
subiu seu fumo como fumo da fornalha, e 
estremeceu muito todo o monte. E foi o som 
do Shofar andando e aumentando muito: 
Moises falava e Deus lhe respondia pelo 
som. (ÊXODOS, cap. 19 [vers. 18-19], 1962).

Essa voz vinda do Shofar põe em presença o objeto a na 
medida em que é “[...] uma dimensão nova, isolada, 
de uma dimensão em si, a dimensão propriamente 
vocal” (LACAN, 2005 [1962-1963], p.273). Não 
se trata do significado do som, mas do seu efeito 
enquanto objeto destacável, que vem do Outro e 
produz efeito; dessa forma, Lacan escolhe o Shofar 
para introduzir a natureza do objeto voz. 

A denominação da pulsão invocante – também 
nomeada de pulsão vociferante – ocorreu no 
Seminário 11: Os quatro conceitos fundamentais da 
psicanálise, em 20 de maio de 1964 (LACAN, 
2008[1963-1964]); todavia a denominação objeto voz 
já se encontrava anos antes nos desenvolvimentos em 
torno das alucinações auditivas na psicose. 

Diferentemente das outras pulsões, o trajeto alvo 
da satisfação nessa pulsão não se fecha do mesmo 
modo como nas pulsões oral, anal e escópica.  Eric 
Porge (2014, p.86) sublinha: “[...] a pulsão invocante 
convoca não um, mas dois orifícios: a boca para 
falar, chamar, e a orelha para escutar, ouvir. Ela 
está imprensada entre o oris (oralidade) e o auris 
(auricularidade)”. 

A voz sai da boca e entra pelo ouvido, que é uma caixa 
de ressonância, tal qual a figura topológica do pote, 
de cujo vazio um som pode ressoar. Ora, ao originar-
se da ressonância em um vazio, o objeto voz encontra 
o vazio do Outro, lugar este que não garante nem 
consistência, nem verdade no que a voz emite. É “[...] 
o ex-nihilo propriamente dito” (LACAN, 2005[1962-

RESUMO 

A neurose obsessiva - segundo a hipótese 
desenvolvida por Melman e Vandermercht - se 
estrutura a partir da foraclusão da castração 
quando o corte do objeto a não se dá 
completamente. Isso acarreta que o recalque nessa 
neurose é uma luta sem êxito, derivando  sintomas 
tais como a vociferação dos pensamentos. A 
pulsão invocante tem aí um papel preponderante 
no retorno constante de significantes sob a forma 
de contra dicções.
 
Palavras-chave: Neurose obsessiva. Foraclusão 
da castração. Pulsão invocante. Contradicção.  

ABSTRACT 

The obsessive neurosis - according to the 
hypothesis developed by Melman and 
Vandermercht - derives its structure from a 
castration foreclosure [Verwerfung] caused by 
a failure in the detachment of the object a. This 
leads to a successless operation of repression 
[Verdrangung], which never completes itself. 
Such structure ensues symptoms such as 
vociferation of inner thoughts; the invocatory 
drive has a preponderant role in the continuous 
return of the signifiers in their contradictory 
form. 

Keywords: Obsessive neuroses. Castration 
foreclosure. Invocatory drive. Contradiction. 
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1963], p.300), a voz diz ao mesmo tempo o que é do 
sujeito e da alteridade sem poder responder por isso.

Porque o corpo tem alguns orifícios, dos 
quais o mais importante é o ouvido, porque 
ele não pode se tapar, se cerrar, se fechar. 
É por esse viés que, no corpo, responde ao 
que eu chamei voz. (LACAN, 2007[1975-1976], 
p.19).

Essa ressonância pode ter um efeito de eco, 
tanto para quem fala como para quem ouve; 
a voz é proferida e se separa do emissor, 
e pode ressoar como um som estranho, 
Unheimlich. “Ela se experimenta, reflete-se 
unicamente por seus ecos no real” (LACAN, 
2005 [1962-1963], p.300). 

Alguém disse: “Na apresentação de trabalho, quando 
começo a falar, ouço minha própria voz de fora, parece 
uma alucinação auditiva, me dá pânico, é horrível”.  O 
objeto voz, não tendo garantia nem simbólica e 
nem imaginária no Outro, cai no real e dele retorna, 
siderando o palestrante. 

A ressonância faz parte também do que ouve o analista, 
na disparidade estrutural do seu discurso: “Pode-se 
também dizer que o eco participa da interpretação 
analítica na medida em que, para que ela opere, é 
preciso que haja alguma coisa no significante que 
ressoe” (PORGE, 2014, p.22).

E, atravessando todas as neuroses, está a voz do supereu, 
como complexo paterno, como um Deus terrível, ou 
mesmo como autoridade interna, aquilo que não cessa 
de ressoar. Citando Jean Michel Vivès (2018, p.48): 

A injunção superegoica, mediante seus 
urros contraditórios, destina o eu a um 
lugar insustentável. [...] Em determinadas 
condições, o supereu se reduz a esse outro 
em mim que não cessa de maldizer-me, e que 
é impossível de fazer calar, uma vez que não 
fala, porém urra, vocifera, implora, ordena, 
seduz... Proponho aqui abordar essa violência 
da lei superegoica, estudando, em particular, 
sua dimensão vocal.

Lacan (2005[1962-1963], p.300) enfatiza que a 
verdade dos significantes se encontra nos seus 
ecos no real e não em um significado: uma voz, 
uma fala imperativa que deve ser obedecida. E é no 
modo imperativo do verbo que se apresentam os 
comandos, especialmente na neurose obsessiva. 

Em dois artigos, O inconsciente e O recalque, 
Freud (2004[1915]) deixa claro que o recalque 
não é exitoso na neurose obsessiva como o é na 
histeria; no penúltimo parágrafo de “O recalque”, 
escreve: “Assim, o trabalho de recalque da neurose 
compulsiva resulta numa luta sem êxito nem fim” 

(FREUD, 2004[1915], p.186). Esse recalcado-
não-recalcado, digamos assim, invade na forma de 
pensamentos intrusivos de conteúdo doloroso, 
obsceno, repetitivo, perturbador, produzindo 
angústia. Há também pensamentos que incitam 
a agir de forma violenta: mate a velha com o 
canivete, se jogue pela janela, e outras impulsões 
que aterrorizam a pessoa; as compulsões a repetir 
gestos e tiques; e, ainda, as dúvidas paralisantes.  
São sintomas organizados em torno do objeto 
voz, mas que não se fazem ouvir de fora, como nas 
alucinações verbais da psicose. A pessoa reconhece 
os ecos que a invadem como sendo produções de 
sua mente. 

Alguém disse: Eu tinha que levar o carro no posto e aí 
começou um eco na minha cabeça, levar o carro, levar o 
carro, levar o carro, e só cessa quando eu saio para ir ao posto. 
Sempre é assim, quando eu tenho que fazer alguma coisa, fica 
repetindo. 
No historial clínico do “Homem dos ratos”, Freud 
mapeou, descreveu e analisou os sintomas e os 
mecanismos da neurose obsessiva de forma tão 
inovadora na ciência que o caso se tornou um 
paradigma para o que veio em seguida (FREUD, 
1974[1909]). Tanto na corroboração, quanto nas 
reinterpretações da estrutura obsessiva, as releituras se 
fazem sobre o fundo do historial de Freud. 

Não foi diferente com o seminário que Charles 
Melman proferiu de 8 de outubro de 1987 até 8 de 
junho de 1989, num total de 36 longas e complexas 
aulas nas quais defende o ponto de vista de que a 
neurose obsessiva é organizada a partir da foraclusão da 
castração (MELMAN, 2011). 

O autor retirou o termo Verwerfung da castração (a 
rejeição da castração), da aula de 6 de janeiro de 
1972 do Seminário O saber do psicanalista, onde Lacan 
trabalhava o discurso do capitalista, e aplicou-o no seu 
seminário como a estrutura de linguagem da neurose 
obsessiva. Vejamos o que diz Lacan nesse Seminário:

O que distingue o discurso do capitalista é 
a Verwerfung, a rejeição; a rejeição fora de 
todos os campos do simbólico com aquilo 
que eu já disse que tem como consequência 
a rejeição de quê? Da castração. Toda ordem, 
todo discurso aparentado ao capitalismo 
deixa de lado o que chamaremos, 
simplesmente, as coisas do amor, meus bons 
amigos. Vocês veem isso, hein, não é pouca 
coisa. (LACAN*, 1972, p.49). 

No entanto, o termo Verwerfung da castração já havia 
sido utilizado por Freud no Capítulo VII – Erotismo 
anal e complexo de castração em “História de uma 
neurose infantil” [o “Homem dos Lobos”], para 
descrever que o paciente havia, na sua infância, “[....] 
rejeitado a castração [da mulher] e apegava-se à sua 
teoria da relação pelo ânus” (FREUD, 1974[1918 
(1914)], p.107). No Seminário 1, sobre o mesmo caso 
clínico, Lacan se dedica a comentar a Verwerfung 
da castração feminina no paciente Sergei Pankejeff: 
“O progresso da análise do sujeito em questão, [...] 
indica uma Verwerfung, uma rejeição – o plano genital 
sempre foi para ele como se não existisse, literalmente” 
(LACAN, 1979 [1953-1954], p.73). 

Charles Melman e Bernard Vandermersch, num 
diálogo sobre a topologia do plano projetivo, 
mostram o que está em jogo nessa estrutura: 
considerando um Cross-cap, que é o suporte da 
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estrutura do sujeito, a castração é o resultado de 
um corte topológico que acompanha o trajeto de 
um oito interior (MELMAN, 2011). Esse corte é 
denominado de cirurgia do Cross-cap e obtém uma 
banda de Moebius e, a partir da queda de um disco 
que se separa de forma irreversível, vê aparecer o 
espaço vazio do objeto a. Então, o que resulta dessa 
operação de corte é uma banda de Moebius que 
encerra o lugar vazio denominado objeto a. 

A tese dos autores é que há casos nos quais o corte 
só dá uma volta. É um corte parcial, que não libera 
o disco completamente, não produz o lugar vazio 
do objeto a. Há um corte, mas esse corte não se 
dá em oito interior, o que acarreta a anulação da 
operação de castração, já que não há renúncia ao 
objeto. É uma operação de castração inacabada, 
que não permite que o recalque ocorra da mesma 
forma que na histeria.  Nesse ponto, encontra-se 
uma convergência com as observações freudianas. 
Podemos dizer que há um recalque que não cessa de não 
se recalcar. Sublinhemos que, de qualquer maneira, 
mais ou menos grave conforme se apresenta, 
continua sendo uma estrutura da neurose.

A proeza do obsessivo é que ele, justamente, 
ele é formidável; não vai renunciar a nada. Ou 
seja, ele tem seguramente a preocupação 
de vir se inscrever na linhagem paterna, 
mas sem por isso renunciar a esse objeto 
pequeno a. (MELMAN, 2011, p. 412).

A foraclusão da castração torna possível que os 
significantes escapem continuamente à barra da 
censura, aos limites da lei, podendo incitar a um 
gozo mental atormentador.

Há, no entanto, defesas, tentativas de recalque 
que ocorrem através de sucessivas metonímias, os 
deslocamentos que buscam um distanciamento, 
uma tentativa de isolar o que retorna sem cessar 
no simbólico, na linguagem – não no corpo, 
como na histeria –, em forma de ressonâncias 
mentais da pulsão invocante: você vai, você deve, 
incitando, exigindo uma ação. O sujeito não tem 
dúvidas sobre a origem dessas ordens bizarras, 
extravagantes, obscenas e, no entanto, familiares: 
“[...] o sentimento que o sujeito tem é de que esses 
tipos de comando são estreitamente tecidos com 
o próprio estofo que constitui sua vida mental e o 
conjunto de sua vida psíquica” (MELMAN, 2011, 
p.420). 

Alguém disse: Tenho pensamentos que parece que tem 
outra pessoa dentro de mim, uma outra personalidade em 
mim: você não tem por que estar aqui, você não tem que 
existir. É um bulling em mim mesmo.

Segundo Vandermercht, “[...] esse imperativo não é 
uma alucinação psicótica que o trataria como objeto: 
safado, puta, etc. Diferentemente da psicose, aonde o 
insulto vem do Outro para denunciar o sujeito, aqui 
é antes um endereçamento ao pequeno a incluído no 
Outro” (apud MELMAN, 2011, p.250-251). 

Para se resguardar da ideia compulsiva, o obsessivo dá 
uma resposta em contradicção ao comando aberrante, 
cujo paradigma nos é bem conhecido, “não devolver 
as três coroas e oitenta, senão aquilo acontecerá”, uma 
resposta em negação e uma consequência desastrosa.

Essa resposta se organiza numa sintaxe lógica de duas 
proposições: se isso, então aquilo, há uma causa e uma 
consequência nefasta. Aqui, o desejo do Sujeito não 
aparece, essa estrutura logico-verbal toma o espaço 
da articulação subjetiva, uma vocalização interna sem 
saída, acrescentada de dúvidas irracionais, sob o fundo 
de intensa angústia. 

Nesse recalque incompleto, o fantasma perverso 
polimorfo se faz presente na mente através do 
significado antitético: nessa neurose, todos os 
significantes carregam seu sentido antitético que 
aparece sem muitos disfarces, por exemplo, em 
pensamentos catastróficos e/ou agressivos e odiosos 
que ocorrem em momentos de alegria, como narram 
os analisantes. 

Corresponde ao que Freud isolou como a ambivalência 
de afetos e ao que Melman propõe descrever como um 
dos efeitos da estrutura de linguagem decorrentes da 
foraclusão da castração, um inconsciente que não se 
subordina aos mecanismos que limitam desejo e gozo. 
Um tanto como o que ocorreu com a curiosa Pandora, 
que abriu o vaso proibido que continha todos os males, 
deixando-os se espalhar, com o agravante de ter lá 
deixado presa a esperança (GRIMAL, 1981).  

Também a relação entre as três dimensões da 
linguagem se apresenta de forma particular nessa 
estrutura: Melman escreve o nó borromeu na neurose 
obsessiva com um círculo do imaginário trespassado 
por uma reta ao infinito, que carrega, a um só tempo, 
os registros real e simbólico. Nessa estrutura, o 
simbólico pretenderia superpor o campo todo do 
real infinitamente pelos pensamentos em metonímia, 
pelas dúvidas, pelos atos repetidos e pela religião, pelo 
excesso de trabalho, etc., “de infinito enquanto preso, 
eu diria, nas redes do simbólico” (MELMAN, 2011, 
p.146). 

As três dimensões da linguagem no neurótico 
obsessivo se organizam como se ele pudesse eliminar 
o real através do simbólico; porém a captação do real 

pela cadeia simbólica tem o efeito de poluição, de 
sujeira. Essa é uma grande fantasia do obsessivo, que 
tenta tudo limpar, mas não há lugar onde ele possa se 
desvencilhar de seus dejetos, que só aumentam. 
[...] isso se passaria como se a rodela do 
simbólico, unida à do imaginário, essa rodela 
do simbólico sendo aberta e formando uma 
reta infinita, seria justamente essa noção 
de infinito que serviria de real, de infinito 
enquanto preso, eu diria, nas redes do 
simbólico. (MELMAN, 2011, p.146).

Por que ocorrem a negação, a contradicção e a 
transformação antitética dos significantes? Melman 
(2011, p.424) indaga: “O que ali, no real, vem assim 
organizar essas mensagens? [...] no obsessivo, o que é 
que faz a significância da sua fala?” 

Se o significante do falo (Φ) está anulado, o objeto 
que do real comandará a significação será o objeto 
anal, as fezes. Constitui uma pseudo-organização 
fantasmática do sujeito em identificação com o objeto 
anal. Um objeto real vem ao lugar do significante para 
operar a Bedeutung, a significação pela qual o neurótico 
interpreta os discursos. 

É esse objeto, no obsessivo, que sustenta 
de forma imediata a significância de sua 
fala, é ele que vem fazer a intrusão, a 
efração apesar de todas as defesas que 
ele vem opor à maneira incrível pela qual 
ele se acha introduzido, apesar de todos os 
Aber [proposição adversativa: mas, porém, 
contudo, todavia, entretanto] que ele busca 
lhe opor, e que são, é claro, perfeitamente 
ineficazes, porque essa intrusão é inevitável. 
(MELMAN, 2011, p.424).

O objeto anal produz, vindo do real, um efeito 
de intrusão no discurso. São as fezes que fazem 
a ligação entre os significantes e que obstruem a 
falta estrutural do significante do falo. “O falo, no 
Outro, se acha anulado, ou talvez denegado, talvez 
recusado ou obliterado” (MELMAN, 2011, p.425). 

Essa anulação afeta as operações de castração nas 
suas três dimensões: a foraclusão da castração 
simbólica implica uma recusa à frustração 
imaginária do seio materno; assim como a privação 
real do gozo da mãe com o corpo da criança não 
é exigida: por exemplo, testemunhamos com 
muita frequência que a cama dos pais pertence 
infinitamente à sua prole. 

No artigo de 1908, “Caráter e erotismo anal”, 
Freud ensina que a equação simbólica nivela fezes 
e dinheiro/ouro em constante metamorfose, o 
que evidencia o quanto o objeto anal pode se 
tornar precioso e, ao revés, de que modo o ouro 
se transforma em fezes, em lendas, sonhos e 
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coincidências significantes em algumas línguas: “É 
possível que a oposição entre a coisa mais valiosa 
que o ser humano conheceu e a mais desprezível, 
que ele afasta de si como sendo refugo, tenha levado 
a essa específica identificação entre ouro e fezes” 
(Freud, 1974 [1908], p.357). 

Num artigo posterior, “As transformações da 
pulsão exemplificadas no erotismo anal”, Freud 
(1974[1917]) amplia a intercambialidade dos 
objetos da pulsão anal para fezes, dinheiro, ouro, 
pênis e bebê, o que não nos deixa esquecer que 
a neurose obsessiva pode, às vezes, se apresentar 
com um semblante dourado que perde seu brilho 
ao se revelarem os sofrimentos impostos pelos 
imperativos da pulsão invocante. 
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“Passar por escrito tem uma chance de estar um 
pouco mais perto do que se pode atingir do real... 
ou seja, é o que mais se aproxima da experiência do 
inconsciente”. Passar por escrito...  Essa afirmação de 
Lacan (1978/1979), quase um desabafo, durante a 
primeira seção do seminário Tempo de Concluir, 
ao se referir ao dispositivo do passe, me atravessou, 
convocando-me a trabalhar!

Aqui estou para compartilhar com vocês o produto 
desse trabalho.

Para iniciar, gostaria de dizer que a concepção da letra 
que me interessa, e com a qual venho trabalhando, 
tem a ver com aquela definida por Lacan em 
vários momentos do seu percurso, e difere de uma 
concepção de letra empregada para “designar cada 
um dos elementos gráficos de que é constituído um 
alfabeto e que são utilizados nas escritas alfabéticas” 
(DUBOIS, 1993, Dicionário de Linguística, p.360).

Fazendo um retorno aos seus primeiros escritos e 
seminários, encontramos o conceito de letra dado 
por Lacan, muito próximo do de significante. 
Contudo, como me esclareceu Porge, no seu 
livro “Fundamentos da clínica psicanalítica”, o 
que se costuma qualificar de conceitos analíticos 
está feito de palavras tomadas pela língua, que 
ganharam uma significação particular, mas 
guardam, como depósito, as ressonâncias de sua 
origem. Os dicionários e enciclopédias que tentam 
explicar e definir as palavras do vocabulário 
analítico deixam muitas lacunas, pois se baseiam 
na tradição erudita e na origem das palavras, 
privilegiando a semântica e não a homofonia, se 
fecham para as inovações resultantes da evolução 
da língua, seu uso sonoro, seus neologismos e, 
principalmente, dos efeitos de lalíngua no falasser. 
Lalíngua, esse enxame de significantes solidário 
à polifonia e encarnado na voz, responsável pela 
constituição do Sujeito através da operação de 
incorporação. 

“Este caos sonoro de lalíngua que adquire um 
estatuto Real vai se utilizar da superfície Real do 

corpo como leito para inscrever as primeiras letras 

na carne, ou melhor, no corpo tórico que sustenta 

o Sujeito”. (LACAN, Seminário 24, 1976-1977).

Reinscrever as palavras desse caos sonoro, fazendo-a 

ressoar, é o nosso desafio.

Vou começar então pela letra e pelo seu ressoar 

na clínica. A noção de letra inaugura, de forma 

precoce, no ensino de Lacan, como para afirmar seu 

postulado, que o inconsciente, tal qual como Freud 

inventou, é estruturado como uma linguagem. 

Estou me referindo não só ao texto Instância da 

Letra e A Razão desde Freud, mas também ao texto 

inaugural dos Escritos, o Seminário sobre “A Carta/

letra Roubada” (como sabemos letra e carta são 

homofônicos na língua francesa), texto inspirado 

no conto de Edgar Allan Poe, que nas palavras do 

RESUMO

Este escrito busca se interrogar sobre os diferentes 

desdobramentos que a letra sofreu no ensino 

de Lacan e seus efeitos na clínica psicanalítica, 

partindo da letra enquanto materialidade 

do significante até a letra sintoma, passando 

pelo conceito de letra enquanto escrita do 

impossível, que se inscreve na frase do fantasma 

fundamental, e a letra, litoral entre gozo e saber. 

A autora termina enfatizando a função poética da 

linguagem como ferramenta fundamental para se 

pensar o aforismo “o inconsciente é estruturado 

como uma linguagem”, concluindo que sim, há 

escrita no inconsciente e que é o analista o poema.

Palavras-chave: Letra. Poema. Analista. Objeto a. 

Topologia. Escrita. Escritura.

ABSTRACT

This paper aims to interrogate the several 

developments that the letter underwent in 

the teaching of Lacan, and its effects on the 

psychoanalytic clinic, starting from the letter, as 

the materiality of the signifier to the symptom 

letter, passing through the letter concept as the 

writing of the impossible, which is inscribed in 

the phrase of the fundamental phantasm, and this 

letter, edge between jouissance and knowledge. 

The author ends up emphasizing the poetic 

function of language as a fundamental tool to 

reflect about the aphorism - “the unconscious 

is structured like a language” -, concluding that 

there is writing in the unconscious and that the 

analyst is the poem.

Keywords: Letter. Poem. Analyst. Object a. 

Topology. Writing. Scripture.
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linguista Jakobson (1988), é “o poeta e teórico da 
antecipação malograda” (p. 138), sobre uma carta 
que não chega ao seu destino.

Neste texto é possível acompanhar um debate sobre 
a verdade, que Lacan trava com Derrida, presente 
no auditório, sobre a letra e sobre o automatismo 
de repetição pela via do significante a partir dos 
3 movimentos da carta/letra, marcados por 3 
tempos, iniciando pela cena primitiva, também 
chamada de drama sem palavras, e suas repetições. 
Repetições que são lidas como operações das 
quais sempre resta um resto (esse ponto também 
é importante), desde a alcova real, na qual a rainha 
recebe a carta pela primeira vez, embaixo dos 
olhos do rei, que nada vê, até ela, a carta, que é a 
personagem principal,  retornar às mãos da rainha 
pela segunda vez, sem antes deixar de passar pelas 
mãos do ministro, aquele que, como a rainha, vê o 
que o primeiro nada vê e, por ver,  a rouba, e pelas 
mãos do que vê, o detetive Dupin,  a partir do que 
esses dois olhares que veem, deixam descoberto: 
movimentos da carta/letra no texto que revelam os 
tempos de estruturação do Sujeito e  seus restos... 
pegadas do  Real. 3 tempos ordenados por 3 olhares 
sustentados por 3 Sujeitos alternados que vão, ao 
longo do conto, nos revelando o que “acontece” 
com o Sujeito que, como já foi dito, nada tem a ver 
com o indivíduo, quando ele vai mudando de lugar 
e ocupando posições subjetivas e tempos lógicos 
diferentes.

Lacan já enuncia nesse texto que aquilo que a 
letra inscreve tem a ver com a clínica e faz uma 
mostração da verdade da descoberta freudiana 
da determinação fundamental que o Sujeito 
recebe de um percurso do significante, sendo essa 
determinação a verdade que vai possibilitar a escrita 
da ficção de cada Sujeito.

A partir do trabalho com a carta/letra tomada como 
um significante puro, imagem acústica esvaziada de 
sentido, a letra é definida como sendo a materialidade 
do significante. Significante cuja estrutura porta uma 
dupla condição: os fonemas e as letras, sendo que 
estas caracterizam sua estrutura localizada: a letra 
enquanto materialidade do significante é o lugar, é a 
materialidade do significante enquanto lugar... que 
lhe dá suporte.

Breve recorte da clínica – uma pequena analisante 
de 9 anos diz à analista que fala elado (em tom 
afirmativo)

A analista pontua “Elado”, dando uma certa 
entonação “interrogativa”, uma outra musicalidade 

à palavra elado) A analisante diz que não consegue 
falar o R.

A analista intervém, dizendo: ah, você troca o R pelo 
L e pergunta R de quem... e a analisante responde... R 
de mamãe... (o nome da mãe começa com R e o da 
analisante com L)

Trocar o R pelo L... troca de letras que desvela 
a troca de lugares na ficção que esse Sujeito, 
sustentado no corpo da uma jovem analisante, está 
escrevendo. Um evento gerador de um sintoma que 
nos leva a perguntar: o que está na ordem da causa.  
São ditos que, em um processo de análise, ressoam.  
Ressoam, ronronam, e retornam, possibilitando ao 
analisante ler de outra forma aquilo que foi dito... 
Só se lê aquilo que está escrito, e há escrita, marcas 
cifradas no inconsciente, rébus, como nos disse 
Freud, à espera de ser lido...  e, é no jogo das letras, 
na sua maleabilidade, que esse deciframento pode 
ser feito... assim, na análise em inten(s)ção, edifício 
é “é difícil”, moebius é boemius, roma é amor, davi é 
vida, lixo é luxo, a morte é amor te, como poetizou 
Augusto de Campos, no seu livro Poesia ([1949] 
1979). 
    
 

Lacan, nesse período, nos fala que a letra é o substrato 
topológico do significante, e em 1957 nos faz uma 
mostração da cadeia de significantes com um colar 
feito de vários anéis, cada um conectado com o que 
está na frente e com o que está atrás.

 

Se o sonho é um rébus, ele deverá ser tomado 
ao pé da letra... pelo significante, pela imagem 

acústica, e não pelo referente ou pelo significado, mas 
também deve-se interrogar o porquê daquela letra, 
daquele traço, daquele objeto/referente, enquanto 
materialidade do significante, e não outro, aparece no 
texto do sonho. 
Essa relação íntima entre a letra e o significante a 
estrutura, dando-lhe a consistência de escrita, assim 
como estrutura as outras 3 formações do inconsciente. 
É nessa relação de extimidade entre o fonema e a letra 
que a verdade do Sujeito se revela...

Na poesia de Lacan, os escritos carregam ao vento as 
promissórias em branco de uma cavalgada louca, e 
se eles não fossem folhas voantes não haveria cartas 
roubadas... daí se conclui que o automatismo de 
repetição (1ª e 2ª cena) é determinado pela própria 
lógica do significante, o qual rege o Sujeito em seus 
atos, seus destinos, suas cegueiras, seus sucessos, suas 
derrotas, seus sintomas, seus sofrimentos, suas recusas, 
seus “odioamorações”, suas sortes e seus azares. 

Assim, a letra aponta para a falta a ser... determina um 
lugar e funda uma função.

O pobre ministro não se dá conta de que é a carta 
que rege o seu destino, e não ele que rege o destino da 
carta...

Nesse período da sua clínica, Lacan já localiza essa 
noção de letra, sua primeira definição, como sendo essa 
materialidade vazia do significante, sendo com essa 
materialidade que o analista, na função de semblante 
de objeto, de letra a, intervém, buscando extrair a 
verdade/meia verdade da relação do Sujeito com a sua 
própria falta a ser.

Até aqui vimos a “política do tratamento”, sua ética, 
pela via da letra enquanto topos/lugar do significante. 

Mas, como eu comentei, os fundamentos da psicanálise 
não são rígidos, e sofreram transformações ao longo 
dos anos, na medida em que a própria clínica interroga 
os psicanalistas e os faz trabalharem. Não foi diferente 
com a Letra.  Como nos adverte o psicanalista Leclaire, 
que passou pela experiência do inconsciente no divã de 
Lacan, a psicanálise é uma práxis que se afirma como 
sendo uma prática da letra. 

Vamos agora para a segunda versão de letra extraída 
do Seminário “A Identificação”. Letra como objeto “a”, 
objeto causa do desejo, que possibilitou a escrita da 
fórmula do fantasma - $<>a – escrita do impossível, 
com toda a sua gramática.

Nesse seminário, Lacan continua se interrogando 
sobre a verdade e sua relação com o saber, verdade 
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aqui tomada na sua estrutura de ficção. Ao introduzir 
a letra como objeto a, vai para mais além da letra 
apresentada como materialidade dos significantes. 
Acompanhamos as definições de letra e de 
significante se distanciando. Se interrogando sobre as 
identificações, volta a Freud para falar do traço unário. 
Começa a se interrogar sobre a definição de letra feita 
pelos historiadores.  

Dialogando com outras áreas e trazendo para a 
psicanálise, homologamente, com rigor, mas não 
com rigidez, aquilo que interessava, leva-nos a 
pensar em dois estatutos dados à letra até aquele 
momento, completamente diferentes. Digo até 
aquele momento porque, alguns anos depois, já 
tendo definido o Real, ele vai apresentar uma outra 
definição da letra.

Nesse seminário ele vai nos apresentar uma definição 
rigorosa de letra. Se interroga sobre o que diferencia 
a letra de uma marca, de um risco qualquer.  Pontos 
importantes para não reduzirmos a noção de letra à 
grafia. Letra e escrita em nada se confundem com a 
grafia.

Lacan fica fascinado com as escrituras coloridas que 
remetem a 8 mil anos antes de Cristo, que ele visitou 
no museu do Homem, em Paris. A partir desse feliz 
encontro começa a pesquisar sobre a história da 
escrita e da letra, e questiona: será que esses traços 
funcionam como escrita? Traços materiais que 
esperavam ser fonetizados? 

A ideia de ler com valor sonoro, como lemos os rébus, 
é, a meu ver, o que mais interessa à Psicanálise. Como 
no rébus, o que cria/inventa a letra é a homofonia. 
Sem ela o sol e o dado não seriam soldado. Lemos o 
rébus pela sonoridade, obtendo um sentido novo que 
advém pela decifração... pelo non-sense. 
 

Lacan inventa o objeto a, definindo-o como letra: o 
nome da letra é a. A invenção desse objeto, no ato 
de inventá-lo atesta, ao mesmo tempo, a queda do 
referente... a perda fundamental.

A partir do Seminário 9 explicita sua posição no 
que se refere à relação entre significante e letra, 
a transmutação da imagem em letra tributária 
da passagem da imagem pelo significante. Inicia 
também sua formulação de que esta passagem deixa 
um resto que é o objeto a com o qual será possível 

escrever uma gramática própria para o fantasma.  

Quais as consequências dessa equivalência do 
objeto a à letra para a clínica?  
Como podemos pensar a escrita do fantasma como 
uma escrita do impossível da relação do Sujeito 
com o objeto que a própria escrita testemunha com 
o seu surgimento? 

Então temos, primeiro, a letra como materialidade 
do significante e a escrita da verdade, segundo, a 
letra como objeto a e a escrita do fantasma como 
escrita do impossível... A invenção do objeto a como 
fixação de um resto, de um resto que poderíamos 
chamar de um resto de gozo.

Vemos, assim, as primeiras formulações da ideia 
do fantasma fundamental sendo da ordem de 
uma escrita, não mais uma montagem gramatical, 
tampouco uma montagem pulsional, embora não 
deixe de sê-lo, mas sim uma escrita do impossível, 
uma escrita lógica, sendo pela via da lógica que 
devemos lê-lo. No seminário 24, Lacan vai reafirmar 
que na estrutura do inconsciente é preciso eliminar 
a gramática e tomá-la pela lógica, não a lógica 
binária e sim a ternária.   

Lacan é preciso. Preciso e precioso.

Depois da descoberta do objeto a, passamos a 
jogar com os lances homofônicos. Lances que 
jogam mais conosco do que jogamos com eles. Já 
os poetas, diferentes dos analistas, controlam estes 
jogos homofônicos. São eles que possuem a chave 
para abrir a porta da homofonia. 

Aproximando, mas não equivalendo a arte do 
psicanalista à prática da poesia, nos adverte que 
os    analistas jogam com esses lances homofônicos 
se souberem tirar proveito da função poética da 
linguagem. Uma das seis funções da linguagem 
trabalhada por Jakobson na conferência Linguística 
e Poética. Digo aqui da função poética enquanto 
estrutura e não gênero literário, poesia, na qual 
a leitura sonora tem toda importância e sem ela 
a função poética não existiria ( JACKOBSON, 
1988).

“Qualquer tentativa de reduzir a esfera da função 
poética à poesia ou de confinar a poesia à função 
poética seria simplificação excessiva e enganadora”. 
( JACKOBSON, 1988, p. 128). Jakobson dá 
como exemplo o slogan político I like Ike (ai 
laic aic, eu gosto de Ike... /ai/... /ai/ uma imagem 
paronomástica do Sujeito amante envolvido pelo 
objeto amado. A função poética tem supremacia 

sobre a função referencial. Essa supremacia, 
que é sonora, tem toda importância para clínica 
psicanalítica.

Barthes, no seu livro O prazer do texto, nos diz algo 
valioso para a clínica com respeito aos sons da 
língua. Segundo esse autor, a escritura em voz alta 
não é fonológica, mas fonética; seu objetivo não é 
a clareza das mensagens, o teatro das emoções; o 
que ela procura (numa perspectiva de fruição), são 
os “incidentes pulsionais, a linguagem atapetada da 
pele, um texto onde se possa ouvir o grão da garganta, 
a pátina das consoantes, a voluptuosidade das 
vogais, toda uma estereofonia da carne profunda: a 
articulação do corpo, da língua/lalíngua, não a do 
sentido, da linguagem” (BARTHES, 2002, p. 77, 
grifo do autor).

No Seminário Problemas cruciais da Psicanálise, na 
seção fechada de 27 de janeiro de 1965, Lacan passa 
a palavra para Leclaire que fará uma comunicação 
nomeada Sobre o nome próprio - contribuição 
para a retomada do Seminário de J. Lacan. Nessa 
comunicação, Leclaire retoma o caso Philipe que, 
nas suas palavras, lhe serviu para ilustrar a realidade 
do inconsciente em um trabalho apresentado junto 
com Laplanche, em 1960. Leclaire relata o sonho de 
licorne.

“O lugar deserto de uma pequena cidade: 
é insólito; procuro alguma coisa. Aparece, 
pés nus, Lilian – que não conheço – que me 
diz: há     muito, há muito tempo que eu vi 
uma areia assim tão fina.  Nós estamos na 
floresta e as árvores parecem curiosamente 
coloridas de tintas vivas   e simples.    Penso 
que há muitos animais nessa floresta e, 
quando me preparo para dizê-lo um licorne 
cruza nosso caminho; nós caminhamos 
os três em direção a uma clareira que se 
pressente abaixo”.

Leclaire chama sonho de SEDE, do qual partiram 
para chegar, pela via das associações ditas livres (já 
sabiam que as associações não eram tão livres como 
Freud pensava), a isolar o texto inconsciente que ali 
estava. 

LILI – pai (plage) – SEDE (soif ) – AREIA (sable) 
– PELE (peau) – pé (pied) – CORNE

Enigmática cadeia de palavras cuja contração 
radical nos dá LICORNE, significante que aparece 
aí como metonímia do desejo de beber, aquele que 
anima o sonho.    

Depois de fazer uma breve análise, nos diz 
que, se não chegaram a articular, pelo menos 
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esclareceram os elementos fundamentais de um tipo 
de texto hieroglífico, texto que denominaram a cadeia 
significante inconsciente:

Lili - plage – SOIF – sable – peau – pied – CORNE
“Aqueles que demandam ver o inconsciente, respondo: 
é assim que ele aparece”, nos diz.

Esse estudo dos sonhos permitiu aos dois psicanalistas 
fazerem a ilustração dos mecanismos fundamentais dos 
processos inconscientes: a condensação, a substituição 
metafórica e o deslocamento, porém descartaram a 
prevalência do significante sobre todo metabolismo 
das imagens... também, ali onde Leclaire supõe  o final 
de análise, Lacan vai antever  os equívocos de leitura 
que poderiam provocar a sua aposta no inconsciente 
estruturado como uma linguagem, criando, ao 
contrário do que ele previa, uma hipérbole de sentido 
edípico que camuflaria o desencontro estrutural entre 
os sexos. Omissão e equívocos que só em 1968 foram 
reconhecidos pelo próprio Leclaire, em um livro da sua 
autoria intitulado Psicanalisar. Se esse relato é, como 
muitos consideram, um Passe, os impasses desse passe 
se deram em torno da letra.

A partir da invenção do objeto a como causa, atestamos 
um deslocamento das questões da letra e da verdade 
para mais além da determinação significante.     

Verificamos também, partir desse seminário, o início 
da abertura da clínica na direção do registro do Real.  A 
discussão começa a ser desenhada em torno do: aquilo 
pode ser escrito – frase do fantasma versus aquilo que 
não cessa de não se escrever – O Real.  

No Seminário A lógica do fantasma, novas questões 
sobre o que pode e o que não pode ser escrito em uma 
análise são colocadas em xeque. Uma nova perspectiva 
se abre com a lógica, e o problema da negação passa 
a ser colocado no nível da escrita, enquanto esta é 
regulada pelo funcionamento lógico. 

Encontramos toda uma articulação da lógica a 
partir da escrita usando o paradoxo de Russel – 
aquele que diz em termos semânticos: se formos 
escrever o catálogo de todos os catálogos do 
mundo, ao terminarmos perguntaríamos se o 
catálogo que organizei inclui todos os catálogos 
e ele mesmo? Não. Então cada vez que organizo 
um catálogo que inclui todos os catálogos, 
falta um. Russel propõe uma escrita lógica para 
esse paradoxo utilizando-se da lógica formal e 
não da lógica proposicional. Na lógica clássica 
proposicional, algo é ou não é, pois dois dos seus 
alicerces são o princípio da não contradição e o 
universal versus particular. 

Assim, interrogar a diz-mansão da verdade em sua 
morada é algo que só se faz pelo escrito, na medida 
em que é somente a partir do escrito que se constitui 
a lógica. 

Diferentes, o próprio escrito está aí para nos mostrar 
que, se é do escrito que se interroga a linguagem, 
é justamente porque o escrito não é linguagem, 
mas só se constrói por sua referência à linguagem. 
Nesse período Lacan está dando mais uma volta no 
seu percurso, rompendo, de forma radical, com a 
lógica clássica, binária (Aristotélica), lógica fálica, 
partindo para pensar a clínica a partir da lógica 
ternária, não clássica, não-toda, precursora da lógica 
paraconsistente formulada por Newton da Costa. (A 
lógica paraconsistente interroga o princípio da não 
contradição da lógica aristotélica). 

No Seminário 18, sobretudo em Lituraterra (lição 
de maio de 1971), Lacan retoma a noção de letra, 
chamando a atenção para o fato de nada levar a 
confundir, como já tinha ocorrido até então, letra 
com significante. Retoma a anterioridade do 
significante em relação à letra, e critica o desvio de 
alguns psicanalistas que buscavam, na origem da 
palavra, na sua etiologia, a verdade do conceito. Nesse 
texto, Lacan faz uma oposição entre a etimologia 
(escuta pelo sentido) e a homologia (escuta pelo 
som), chamando, mais uma vez, a importância da 

homologia.  Já começa essa lição de forma jocosa: 
inventa um neologismo que em nada tem a ver 
com a etimologia da palavra littera (letra): “Não me 
submeto forçosamente á etiologia quando me deixo 
levar pelo jogo de palavras com que às vezes se cria o 
chiste – a aliteração me vem aos lábios e a inversão, ao 
ouvido” (p.105).

Lituraterra.... Demarcando o limite litoral entre a 
psicanálise e a crítica literária, ficamos advertidos 
para o fato de que não se trata de demarcar a fronteira, 
pois fronteira é uma marcação que tem a função de 
separar dois territórios, mas que possui um defeito: 
simboliza, para aquele que a cruza, que os territórios, 
apesar de separados, são do mesmo estofo, da mesma 
matéria; já o litoral, não. A letra, então, é litoral, é 
borda do furo no saber. Mas o que isso quer dizer, e 
quais as consequências para a nossa clínica?

“Não é a letra... litoral, mais propriamente, ou 
seja, figurando, que um campo inteiro serve de 
fronteira para o outro, por serem eles estrangeiros, 
a ponto de não serem recíprocos? A borda do 
furo do saber, não é isso que ela, a letra, desenha?” 
(LACAN, Lição sobre Lituraterra, Seminário 18, 
pag. 109).

Furo, buraco... o que são?

“O que faz buraco não é o recalque, é o que está 
ao redor, e que eu me permiti chamar Simbólico- 
não sem reservas, uma reserva no meu íntimo”. 
(LACAN, Jornadas da EFP, 1976, p. 473).

A letra é o que desenha a borda do buraco no 
saber... É isso que a letra diz ao pé da letra: que 
entre o gozo e o saber a letra constitui o litoral. 
A letra está no Real, e o significante está no 
Simbólico. A escrita não decalca o significante, só 
remonta a ele ao receber um nome. É a letra e não 
o signo, que aqui serve de apoio ao significante.

No final dessa lição ele conclui que, em outras 
palavras, o Sujeito é dividido pela linguagem, 
mas um de seus registros pode satisfazer-se com 
referência à escrita (Real) e o outro, com exercício 
da fala (Simbólico). Diferente do significante, 
a letra deve ser lida como uma carta...  Mas “ler 
a letra” não é a mesma coisa que “bem ler”. Ler a 
letra significa ler para além do que é dito. Ler 
a letra é decifrá-la como um rébus, tomando-a 
como litoral, limite e não fronteira, entre o gozo 
(sofrimento, que faz com que se procure um 
analista) e o saber inconsciente, saber não sabido, 
que vai ser inventado no processo da análise.
Percebemos como Lacan vai construindo, desde o 
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seminário 15, uma tentativa de articular os registros 
em uma nova escrita que contemple as 3 consistências: 
Real, Simbólico e Imaginário; uma escrita mais 
sofisticada do que a escrita da fórmula do fantasma.  
Com a letra ele formaliza a relação paradoxal entre os 
3 registros, que estão presentes desde o início do seu 
ensino a partir dessa noção de borda, buraco... letra 
enquanto litoral. 

Na conferência de 1972, O Aturdito, ele adverte: 
começo pela homofonia da qual depende a ortografia...
assim, o analista equivoca com a ortografia, ele escreve 
de uma forma diferente, e pela graça da ortografia, faz 
soar outra coisa que o que é dito com a intenção de 
dizer.  

“É por isso que eu digo que nem no que diz o analisante, 
nem no que diz o analista, há outra coisa senão a escrita”. 
(LACAN, Seminário 24, lição 20/12/1977). 

Mais para o final do seu ensino, um novo 
desdobramento da concepção de letra é apresentado 
com o encontro da cadeia borromeana: no seminário 
22, na lição de 21 de janeiro de 1975, Lacan pergunta 
o que é dizer o sintoma? Responde:  É f(x) a função 
do sintoma, função a se entender como o faria a 
formulação matemática: f(x)).  F(x) é um lugar vazio. 
E o que é esse x?

“É o que, do inconsciente, pode se traduzir por 
uma letra, letra x, na medida que, apenas na letra, a 
identidade de si a si está isolada de qualquer qualidade. 
Do inconsciente todo um, naquilo que ele sustenta o 
significante em que o Inconsciente consiste, todo um 
é suscetível de se escrever com uma letra. Sem dúvida, 
será preciso convenção. Mas o estranho, é que é isto 
que o sintoma opera selvagemente. O que não cessa 
de se escrever no sintoma vem daí”. (LACAN, 1974-
1975, p. 23).  

“O importante [para a clínica] é a referência à 
escritura. A repetição do sintoma é isso que acabo de 
dizer que selvagemente, é escritura, isto, para o que é 
do sintoma tal como se apresenta na minha prática”. 
(LACAN, 1974-1975, p. 23).   

No seminário seguinte, o 23, ele vai dizer que só 
através da lógica, que é a ciência do Real, através da 
letra que é possível acessar um certo Real. No 22 
ele já tinha dito que a cadeia borromeana pode ser 
escrita porque ela é uma escritura. Uma escritura que 
suporta o Real.
Já no seminário 24, depois de afirmar que sim, há 
escrita no inconsciente, ele termina a lição de 10 de 
janeiro de 78 dizendo que o que há de mais Real é o 
escrito, e o escrito é confusional... 

É também nesse seminário que o final de análise 
vai ser interrogado... Seria esse a identificação ao 
inconsciente? Não!   

O final de análise proposto nesses últimos anos é 
identificar-se não ao inconsciente, muito menos ao 
analista. O final de análise a se esperar é identificar-se 
ao sintoma. Sintoma letra que marca a superfície do 
corpo.

Bem, para terminar, sem mesmo concluir:  aos pés 
da letra, seja ela a materialidade do significante, que 
escreve na clínica a verdade como ficção e aponta 
para a falta ser; seja o objeto a, que escreve o fantasma 
como escrita do impossível; seja litoral fazendo 
borda entre o saber e o gozo, escrevendo os impasses 
do gozo ou seja o f(x), a psicanálise é uma prática de 
leitura e aos seus pés está o psicanalista, psicanalista 
poema... aquele que ao final da sua própria análise 
se faz poema. Lembremos a frase de Lacan: passar 
por escrito é o que mais se aproxima da experiência 
da análise. Se fazer poema é autorizar-se pela via da 
jaculação, da função poética da linguagem, pela via 
da experiência do inconsciente, pela letra do sintoma.  
Daí vem o título do meu trabalho: Aos pés da letra: o 
poema.  Mas sempre um poema assinado. 

Salvador/Bahia
Liane Trece, em 22 de novembro de 2021.
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É LENDO QUE SE ESCREVE1 
Zeila Facci Torezan 2

1 Trabalho apresentado na XXX Jornada do Espaço Moebius, em novembro de 2021.
 2 Psicanalista. Membro fundadora da Associação Livre-psicanálise em Londrina, 
participante do Espaço Moebius, doutora em psicologia pela Universidade Federal de 
Santa Catariana.  zeilatorezan@gmail.com

3 O impossível é “o que não cessa de não se escrever”; O necessário é “o que não cessa 
de se escrever”; O contingente é “o que cessa de não se escrever”; O possível é “o que 
cessa de se escrever”.
 4 “Como disse em outro lugar muito seriamente, eu me divirto”. (Lacan, 2011, 
p.60)
 5 “Mas demanda, recusa e oferta, é claro que nesse nó que avancei hoje diante 
de vocês, não tomam seu sentido senão um do outro, porém o que resulta 
desse nó, tal como tentei desnodá-lo para vocês, ou melhor, dar a prova de seu 
desnodamento, dizer-lhes, mostrar-lhes que isso não se sustenta jamais somente 
a dois, que está aí o fundamento, a raiz do que diz respeito ao objeto pequeno a.” 
(Lacan, 2011, p. 71)

Ao receber o convite para a XXX Jornada de 
Psicanálise do Espaço Moebius e ler seu título/tema 
recortei as primeiras letras de cada conceito (S,o,l), 
fiz o meu ternário, e escrevi Sol. Na sequência, ainda 
com o três, escrevi Sal, uma vez que esse objeto se 
escreve abjeto, com a. Depois, uma série se escreveu: 
Sol, Sal... Salvador! Olha aí o litoral da letra fazendo 
furo na captura significante. Ao ler, não pude deixar 

de escrever, contingente que traça um contorno 
possível sem cair no desfiladeiro do necessário e sem 
deixar de contemplar o impossível marcado pelo 
redobramento do não3. Esse é para mim o processo 
na experiência da escrita, percurso moebiano e em 
duas voltas, partindo da e terminando na leitura. E no 
caso de um texto como esse, um texto de transmissão, 
a escrita é também da ordem da escritura, por 
formalizar ou, ainda, legitimar uma experiência que 
passa em ato sempre a partir da intensão.

Não sei localizar a fonte, perdão ao autor, mas 
alguém já disse que um texto só termina quando é 
lido por outrem (lido “outramente”). E ao acordar 
com essa afirmativa, concluo que um texto é sempre 
plural ao ser lido e, portanto, finalizado diversas 
vezes, inclusive pelo mesmo leitor. Reler um livro 
ou um artigo de forma diferente da(s) anterior(es) é 
uma experiência fascinante que não é novidade para 
ninguém. E se o texto original não foi modificado 
por aquele que o imprimiu no papel, quem escreveu 
tais diferenças? Temos aí a função leitor entrelaçada à 
função autor, ler e escrever não são tarefas estanques 
e independentes, ao contrário, participam da mesma 
estrutura. As seguintes palavras de Foucault (1969) 
numa conferência intitulada O que é um Autor?, que 
contava com Lacan na plateia, são extremamente 
precisas a esse respeito:

Na escrita, não se trata da manifestação 
ou da exaltação do gesto de escrever; não 
se trata da amarração de um sujeito em 
uma linguagem; trata-se da abertura de 
um espaço onde o sujeito que escreve não 
para de desaparecer.... a marca do escritor 
não é mais do que a singularidade de sua 
ausência; é preciso que ele faça o papel do 
morto no jogo da escrita.... Por outro lado, 
esse retorno se dirige ao que está presente 
no texto, mais precisamente, retorna-se ao 
próprio texto, ao texto em sua nudez e, ao 
mesmo tempo, no entanto, retorna-se ao 
que está marcado pelo vazio, pela ausência, 
pela lacuna no texto. (FOUCAULT, 1969, p. 6)

Seguindo essa trilha, mas naquilo que concerne ao 
campo psicanalítico, à nossa práxis em suas vertentes 
de intensão e extensão, podemos brincar um pouco 
com a topologia e pensar intensão e extensão 
operando na estrutura unilateral e de uma só borda 
da banda de Moebius. Vamos da intensão à extensão 

num continuum, e assim também são as funções de 
leitura e escrita, inclusive no que concerne às referidas 
vertentes. Leitura e escrita na intensão, leitura e 
escrita na extensão, leitura e escrita no continuum da 
intensão à extensão produzindo uma escritura.

Escrever Sol ou Sal é uma maneira seriamente 
divertida4 de ler e escrever a articulação entre os 
conceitos enunciados em série para o trabalho de 
hoje. Sujeito, (a)objeto, letra e, nessa proposta, é ao 
pé da letra que traço, que escrevo a dita articulação 
com o meu ternário. Também foi com um ternário, 
com três letras (R, S, I) que Lacan escreveu uma 
articulação dos mesmos conceitos. Na escritura da 
cadeia borromeana, onde RSI se pode ler héresie, 
temos uma escritura com sua particular amarração 
e produção de buracos. E nessa héresie (RSI) leio 
meu Sol ou Sal, pois ali se articulam Sujeito, objeto 
e letra. Afinal, a letra faz contorno de forma litoral 
(faz borda) no buraco central da cadeia (cadeia 
cujos efeitos de amarração podem ser lidos como 
a estrutura do sujeito), buraco no qual se escreve o 
objeto a ou ainda, como leem alguns, onde se escreve 
o próprio sujeito numa equivalência a esse (a)objeto. 
Escritura onde também se pode ler, como propõe 
Lacan (2011) no Seminário 19, o enodamento de 
três verbos que orientam o sentido da demanda: 
pedir, recusar, oferecer5. “Eu te peço que recuses o que 
ofereço, porque não é isso” (LACAN, 2011, p.69).

Dessa forma, me divertindo seriamente, escrevo uma 
pequena leitura partindo de outra(s). Aliás, e em mais 
de um sentido, são sempre muitas e muitas as leituras 
que fazemos quando do estudo de um tema para um 
recorte de escrita, não é? Centenas de páginas lidas 
que devem ser deixadas em suspenso (en souffrance) 
para que a escrita opere como corte na produção de 
uma nova leitura de algumas poucas páginas de um 
trabalho de transmissão como este. E, ainda, para 
que na volta da extensão essa leitura de transmissão 
se escreva, a suspensão das leituras e mesmo de um 

RESUMO

Este artigo objetiva desenvolver, brevemente, as 
noções de leitura e escrita na práxis psicanalítica 
em seus campos de intensão e de extensão. 
Partindo da articulação entre os conceitos 
sujeito, objeto e letra, podemos pensar intensão 
e extensão operando na estrutura unilateral e 
de uma só borda da banda de moebius. Vamos 
da intensão à extensão num continum, e assim 
também são as funções de leitura e escrita, 
inclusive no que concerne às referidas vertentes e 
na produção de uma escritura.

Palavras-chave: Clínica psicanalítica. Letra. 
Transmissão.

ABSTRACT

This article aims to briefly develop the notions of 
reading and writing in psychoanalytic praxis in its 
fields of intension and extension. Starting from 
the articulation between the concepts of subject, 
object, and letter, we can think of intension and 
extension operating in the unilateral structure 
and of a single edge of the moebius band. We 
pass from intension to extension, in a continuum, 
such as the functions of reading and writing are, 
including concerning these mentioned aspects, 
and in the writing production.

Keywords: Psychoanalytic clinic. Letter. 
Transmission.
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saber já operaram como corte através da função 
analista. Dessa maneira, se produz, na intensão, uma 
leitura do analista para escrever a direção da cura 
em articulação ao trabalho do analisante de ler e 
escrever as suas ficções, seu sintoma, seu fantasma em 
transferência até o ponto em que faça as pazes com 
o incurável do troumatisme, o impossível sempre à 
espera de ser escrito. Como, certa vez, ouvi de uma 
analisante: “para mim, a existência nunca vai deixar 
de ser traumática”.

Trabalho conjunto, analista e analisante participam, 
assim, da mesma estrutura do quadro clínico que se 
arma na transferência, como propõe Lacan (2018) 
no Seminário 13, quando metaforiza a presença do 
analista como a presença de Velásquez no quadro 
“As meninas”6. Nessa intrigante obra, temos a entrada 
no quadro do que deveria estar de fora, invisível, 
exterior: a presença de Velásquez e a tela. Um exterior 
no interior, um invisível no visível, tal como o efeito 
de arrebatamento que o quadro nos propicia como 
espectadores, um fora-dentro-fora. O trabalho de 
perspectiva na obra produz um descentramento 
através do estabelecimento de dois centros em 
duas linhas de estrutura que cortam o quadro: um 
geométrico com o deslocamento do ponto de fuga 
para a porta num canto da tela que daria para um 
outro espaço e um centro imaginário num espelho 
que compõe a cena, como centro do quadro.

A própria introdução do pintor na cena também 
pode ser atrelada a um descentramento, um abalo 
no centro do quadro, a inserção de um êxtimo. Além 
da condição de êxtimo, Velázquez está no quadro 
em uma situação de pura presença, em suspenso, en 
souffrance, em espera. Presença que funciona como tela 
em branco para projeção. Ele olha alhures, para um 
ponto invisível que não se sabe qual é, participando 
(a partir da condição de tela, fazendo quadro) da 
montagem pulsional escópica do olhar como objeto 
a. Pura presença, êxtimo, descentramento, corte, 
fratura. Velásquez, como o analista, é um elemento da 
estrutura do quadro que abala as certezas, o centro, 
corta e inova. O analista participa da estrutura do 
texto, arrisco dizer numa transposição da leitura de 
Lacan no Seminário 13, onde as funções autor e leitor 
se articulam tal qual a do pintor e do expectador do 
quadro de Velásquez. Quem pinta e quem observa o 
quadro? Nos interrogamos com Velásquez e Lacan. 
E pergunto, quem lê e escreve o texto em intensão e 
em extensão?

Sabemos que a autoria do ato não é do analista, 
que “entre analista e analisante só se intercambiam 
letras” e que “...o analista corta. O que ele diz é corte, 
quer dizer, participa da escritura” (Lacan, 20/12/77, 

p. 12, livre tradução)7. Letras que circulam, são 
intercambiadas entre analista e analisante... como isso 
se dá? E o que essa troca produz? Cortar é participar 
da escritura, cortar é ler para escrever, no sentido de 
dar suporte, propiciar que se escreva. Que se leia e que 
se escreva em intensão e que se leia e que se escreva 
no après coup da extensão. Nesta altura da produção 
do texto, alguns fragmentos da clínica, do tempo em 
que trabalhava em um hospital escola (há mais de 20 
anos), insistiam. Segui o fluxo das lembranças e traço 
aqui a construção de dois fragmentos clínicos.

O primeiro é de uma mulher por volta dos 40 
anos. Tinha dores corporais inexplicáveis, ataques 
de ansiedade, irritabilidade, agressividade e ideias 
paranoides. Recorto a seguinte frase proferida por ela 
a respeito de seus pensamentos persecutórios: “Acho 
que estou ficando painel, doutora”. Com expressão 
interrogativa, pedi que me explicasse o que era ficar 
painel. Ela me olhou com a estranheza de quem 
pensa: “Como é possível a doutora de cabeça não 
saber o que é ficar painel!?” Cansada, mas habituada 
com o fato de que eu nunca entendia nada mesmo, 
suspirou e disse: “Ficando painel, doutora, por causa 
daquele médico, o Painel, que trabalhava com gente 
maluca...” Ela escrevia Pinel, mas lia Painel amparada 
pelo conhecimento de que a letra i em inglês se lê ai 
(imagino que pensava que ele era americano). Painel 
era sua tradução, sua leitura de Pinel. Como lemos 
à letra e não a letra de forma literal (Vegh, 2006) tive 
a felicidade de não a corrigir, segui sua forma de ler 
o i e aí fui eu quem suspirou dizendo: “Ah, o Pai/
nel, ficando painel, ai, ai...” As associações seguiram 
seu curso a respeito das dores corporais enlaçadas a 
outras dores, as relativas ao pai.

O segundo fragmento é, acredito, muito ilustrativo 
de como uma leitura enviesada, deslocada da função 
do analista, uma leitura infeliz, impede uma escrita 
de algo novo para o sujeito. Tratava-se de uma jovem 
diagnosticada como esquizofrênica, sendo que o 
primeiro surto teria ocorrido após uma experiência 
sexual na adolescência, segundo relatos da família. 
Medicada até a raiz dos cabelos, se apresentava 
catatônica, olhar distante, falava pouquíssimo e de 
forma superficial e fragmentada. Geralmente relatava 
algum acontecimento familiar, repetia que precisava 
retomar os estudos ou que pretendia trabalhar. Um 
dia me olhou firmemente nos olhos, o que nunca 
acontecia, e disse que estava muito preocupada 
com sua “dentidade”. Na minha ignorância da época, 

6 São 5 lições que se encontram quase no final do seminário 13, de 11/5 a 8/6 de 1966, 
onde ele faz uma detalhada análise do quadro As meninas, de Velásquez.
7 Dire est autre chose que parler. L’analysant parle. Ιl fait de la poésie. Ιl fait de la poésie 
quand il y arrive... c’est peu fréquent - mais il est « art ». Je coupe parce que je veux pas 
dire « il est tard ». L’analyste, lui, tranche. Ce qu’il dit est coupure, c’est-à-dire participe 
de l’écriture...
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que não era nada douta, afundada nos equívocos 
psicopatológicos, fiquei feliz e surpresa, afinal não 
esperava tamanha “profundidade”. Como poderia 
estar ocupada de questões identitárias ou do campo 
da identificação se além da apatia e da fala cortada, 
“gente dessa categoria” (os psicóticos) leva tudo, 
literalmente, ao pé da letra?

Quando perguntei “Como é que é isso, preocupada 
com a (i)dentidade?”, ela respondeu: “É que procurei 
em tudo que é lugar, e não encontrei”. Respondi: “Ah, 
você não sabe onde está o seu documento!”. E, dessa 
vez, infelizmente, achei mesmo que tinha entendido: 
claro, ela falava literalmente do documento de 
identidade, não podia ser uma alusão à identidade a 
partir do documento se era psicótica! Ai, ai, pobre 
de mim... Eu é quem estava aprisionada ao literal e 
não pude acompanhá-la no literário do pé da letra 
que o enunciado trazia. Ela falava mesmo de uma 
preocupação com sua “dentidade” e deixando cair o 
i do idem, do estado de igual ou mesmo da imagem, 
talvez tentasse se descolar das insígnias da loucura 
que todos nós lhe imputávamos como estável, como 
mesmidade. Seria possível ler uma preocupação em 
não se deixar capturar completamente pelo idem, 
mas o aprisionamento ao literal da psicopatologia 
não me permitiu alcançá-la em seu literário.

Vocês poderiam objetar: “Escute, você está viajando, 
forçando a barra... Eram “pessoas simples”, sem 
estudo. Não seriam apenas “erros” em relação ao que 
é considerado formalmente correto ou culto em 
nossa língua portuguesa? Ou melhor, não seria só 
a língua se manifestando em sua forma coloquial? 
Portanto, não seria uma questão do campo da 
linguística”? Bem, eu responderia, primeiro que 
ser gente já é sinônimo de complicado, então, não 
entendo bem o que seriam “pessoas simples”. A 
falta de estudo ou de erudição tornaria o humano 
simples? Se fosse assim tão fácil, era só pararmos de 
estudar! Segundo: para um leitor externo ao quadro 
clínico, externo à cena analítica, não deixa de ser a 
língua em sua forma coloquial ou algo do campo 
da linguística. Linguística como a ciência que tem a 
linguagem como objeto e suas variações naquilo que 
se denomina língua. E nós, analistas, bebemos dessa 
fonte desde Freud, mesmo antes da formalização da 
linguística como ciência, mas somos leitores fazendo 
parte da estrutura do quadro, da escritura do texto, e 
nos ocupamos não das variações ou desvios da língua, 
não das regras gramaticais ou ortográficas, mas do 

que esses desvios e desvarios escrevem como letra em 
lalangue (“ele escreve de maneira diferente daquela 
da graça da ortografia...”).8 Por último, mas não 
menos importante, nosso objeto não é o indivíduo, 
o homem. Nosso (a)objeto é o sujeito e esse não tem 
idade, sexo, cor, nacionalidade ou grau de instrução. 
É ele que se escreve, sempre de forma evanescente, 
no corte da prática de leitura em transferência, com 
os efeitos de verdade que a letra pode produzir como 
furo no saber. Dez anos lendo o discurso sem palavras 
de muita “gente simples” me ensinou, entre outras 
coisas, um pouco sobre o sujeito, o objeto e a letra, 
compondo a escrita, tantos anos depois, deste texto. 
Nas voltas moebianas da leitura e da escrita, da 
intensão e da extensão, onde o tempo e o espaço 
operam de maneira particular, vamos tecendo nossa 
práxis, ponto a ponto, letra a letra, sempre dispostos 
a puxar o fio das letras, desfazendo e refazendo o 
tecido. À la Penélope, diríamos, mas não pelo mesmo 
motivo, pois não estamos à espera de nada, nem de 
ninguém. É o que tentei transmitir para vocês nesse 
pequeno exercício de leitura e escrita.

8  Ιl écrit différemment de façon à ce que de par la grâce de l’orthographe, d’une façon 
différente d’écrire, il sonne autre chose que ce qui est dit, que ce qui est dit avec l’inten-
tion de dire, c’est-à-dire consciemment, pour autant que la conscience aille bien loin. 
C’est pour ça que je dis que, ni dans ce que dit l’analysant, ni dans ce que dit l’analyste, il y 
a autre chose qu’écriture. (Lacan, 1977, p.12)
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O ANALISTA EM POSIÇÃO DE a 1 
Arlete Garcia 2

Para abordar a posição que o analista ocupa na 
operação analítica, é preciso partir do campo onde 
isto se realiza. Este campo é o campo da fala e da 
linguagem. Neste campo, o sujeito é aquele que é 
efeito do significante. 

Na escrita do fantasma – escrito $◊a – é o 
sujeito que se ausenta, um sujeito dividido pelo 
efeito do significante. No início do seu ensino, 
particularmente no Seminário da Angústia2, Lacan 
trabalha com a ideia de um tempo originário, de um 

1 Psicanalista. Membro da Escola Letra Freudiana – anarti@uol.com.br

2 LACAN, J. (2005). A Angústia, livro 10. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., p. 36.
3 LACAN, J. (2008) A lógica do Fantasma, publicação interna CEFR, p. 16.
4  “ Qu’est qui porte le fantasme?” In: edição em francês de Patrick Vallas.
5 Ibidem, p. 16.
6 LACAN, J. “A Terceira” (2016). In: Documentos para uma Escola VI. Rio de Janeiro: Revista da 
Escola Letra Freudiana, nº0, circulação interna, p. 190.

tempo do sujeito ainda inexistente. Coloca desta 
forma o esquema da divisão do sujeito:

O significante incide sobre algo e produz um sujeito 
que se afanisa, se ausenta por este efeito e produz 
um resto da operação da divisão, que é o objeto a.

Lacan (1966/1967) utiliza o recurso topológico 
para demonstrar a produção do $ e daquilo que 
resta, sem precisar lançar mão da ideia do mítico. 
A primeira lição do seminário, onde se propõe a 
mostrar a lógica do fantasma, se desenvolve a partir 
da afirmação “para fazer o fantasma é preciso o prêt 
à le porter”3. Usa um termo do mercado da moda 
que, no pós-guerra, utilizou este artificio – pronto 
para levar – para aquecer o mercado. As pessoas 
podiam ir às lojas e escolher uma roupa, elas levavam 
algo já pronto. O que é que porta/carrega  (porte) 
o fantasma? Pergunta-se. E responde: O que o 
fantasma porta tem dois nomes: desejo e realidade, 
mas estes nomes concernem a uma única superfície. 
Esta superfície é fechada, mas não esférica, chama 
de bolha5.

O objeto topológico que fala deste tecido que se 
tece de desejo e realidade é o Cross-Cap. Há neste 
objeto uma subversão da distinção entre direito e 
avesso, dentro e fora, porque há nesta superfície um 
ponto particular que faz uma sobreposição sobre si 
mesmo. Este ponto é irredutível, é um buraco com 
o qual Lacan introduz a noção de objeto a. É um 
objeto que coloca o direito em continuidade com 
o avesso.

O cross-cap é a forma topológica do fantasma 
fundamental e é o que condiciona a realidade como 
aquela que é passada pelo crivo do significante. É uma 
superfície sem borda e diferente da esfera, não divide 
o espaço em exterior e interior. Suas duas faces estão 
em continuidade, de modo que dizemos que só tem 
uma face. Por um corte de dupla volta nesta superfície, 
revela-se uma banda de moebius identificada ao sujeito 
e um disco que resta do corte, o objeto a. Temos então 
o que se escreve como fantasma: $◊a. Isso sem precisar 
da ideia de uma existência mítica. 

O outro ponto a ser destacado é sobre o estatuto do 
objeto escrito a no fantasma. O objeto a, já sabemos, 
não tem imagem especular. É um objeto que na 
imagem aparece como falta. O estatuto deste objeto 
é dado pelo objeto na angústia, no que a angústia se 
define, em relação ao objeto, pelo não é sem. O que 
quer dizer isso? Que a angústia, que é sempre de um 
sujeito, surge quando no lugar que deveria aparecer a 
falta, o a se traduz, subjetivamente, como angústia. É 
neste sentido que a falta, falta. Em vez de aparecer a 
falta, ou seja, uma subtração, o que surge é o a que se 
traduz como angústia.

No final da operação da constituição do sujeito, temos 
o $ e o objeto a que é irredutível. Isto quer dizer que o 
a resiste à significantização. Então ele não é a merda, 
a porcaria, porque assim ele teria um significado. 
O objeto a é o que resiste à significantização. E é 
este resto, que se apresenta como perdido, que é o 
fundamento do sujeito desejante. O sujeito que não 
é o sujeito do gozo, mas que busca fazer entrar o gozo 
no Outro, ou seja, significantizá-lo, é o sujeito que se 
antecipa como desejante.

Na experiência analítica, o desejo se mostra 
como elemento problemático e, muitas vezes, 
contraditório; fica muito longe do que seria uma 
relação harmoniosa, chegando-se, muitas vezes, a 
formular: aquilo que desejo é desejável? É por este 
viés, pelo viés do desejo não harmonioso, de algo 
que não responde pelo bem do sujeito, que Lacan 
se encontra com a perversão.  Por quê? Porque a 
perversão tem uma relação íntima com o gozo. Sade, 
o Marquês, questiona a ética do bem.

Mas para trazer luz sobre o objeto a como núcleo 
elaborável do gozo, como ele coloca na Terceira6, 
vou preferir trabalhar – em vez de entrar pela linha 

RESUMO

O artigo aborda a posição do analista como 
objeto a, representante da hiância, da verdade 
recusada pelo sujeito. A posição de Velásquez 
na obra As meninas é trazida como paradigma da 
posição do analista que não está como um mero 
expectador que observa uma representação, mas 
representante da representação. Ao interpretar 
pelo equívoco faz valer um saber que não é 
possível saber, sem deixar de ser saber. Como se 
trata de fala, o que importa é ouvir o que há de 
gozo e não a significação.

Palavras-chave: Cross-cap. Ouir sens. J’ouis-
sens. Jouissance. Villon.

ABSTRACT

This article approaches the psychoanalyst's 
position as object a, which is related to 
Velázquez's position in his painting “Las 
Meninas" which was considered by Lacan, as a 
paradigm of the analyst's position, who is not a 
mere spectator who observes a representation, 
but a representative of the representation. 
The analyst´s interpretation must aim at the 
enjoyment and not the signification.

Keywords: Cross-cap. Ouir sens. J’ouis-sens. 
Jouissance. Villon. 



| 
38

 |
sé

rie
 d

e 
ps

ic
an

ál
is

e
RE

VI
ST

A 
TO

PO
S,

 V
.1

8,
 A

NO
 2

02
2 

- I
SS

N 
26

75
-7

74
5

da perversão – sobre a indicação que faz de Filebo 
de Platão.7   É uma indicação fundamental, porque 
avança sobre o gozo, dando recursos para a clínica. O 
que nos diz Lacan ali?8 

O objeto a tem uma ambiguidade que é o fato de 
ter como referência o corpo, ou os pedacinhos 
identificados como parte do corpo: olhar, seio, voz, 
fezes, mas ele está no campo do Outro. E aí ele é resto, 
resto que surge ao se estabelecer o limite que funda o 
sujeito. Não só para o perverso, mas para todo sujeito 
o objeto a é fora corpo. É neste momento que Lacan 
indica Pilebo dizendo que há ali um pressentimento 
do objeto a, quando Sócrates, na relação da alma 
com o corpo, localiza uma parte anestésica. Lacan 
afirma: “é nesta parte anestésica que o gozo jaz.”9 Para 
Sócrates haveria uma espécie de prazer e dor referida 
somente à alma, ligada à memória. E haveria também, 
afetos que estariam no estado de insensibilidade, 
aqueles que o corpo sente, mas morre no corpo, sem 
alcançar a alma. Isto que é insensível ou anestésico, 
na tradução de Lacan, se refere a algo que o corpo 
sente e morre no corpo, não acessa a alma.   Então 
o gozo referido ao objeto a, a isto que é resto, não é 
como o neurótico imagina, fruição, é o insensível ou 
anestésico como Lacan refere.

É a partir destes pontos, pontos que circunscrevem 
de que sujeito se trata no discurso analítico – que 
é colocada a possibilidade de pensar o analista em 
posição de a, ou se vocês quiserem: “... o analista 
não finge ( fait semblant), ele ocupa a posição de 
semblante.”  

Há uma fala que é articulada por alguns analisantes, 
muitas vezes em tom de surpresa: como falar ao 
analista leva à liberação do sintoma?

Em 197511,  quando Lacan fala sobre o sintoma 
aos americanos, é este tema que escolhe abordar, 
afirmando que esta suposição se assenta em um 
terreno onde sintoma e intervenção analítica são da 
mesma ordem. Para o discurso analítico o sintoma 
é uma forma do verdadeiro dizer. É por isso que 
em uma análise, o dizer é deixado ao analisante, e 
quando o analista fala, é suposto dizer a verdade, mas 
não qualquer verdade, a verdade que é preciso que o 
analisante escute (entendre).

Esta afirmação articula o sintoma, a intervenção 
analítica e a verdade. Estes três termos são enodados 

pela linguagem, na medida em que é nela que o sujeito 
suposto nesta tríade se estrutura. É um sujeito que se 
especifica por ser engendrado pelo inconsciente, que 
por ser estruturado como uma linguagem, ao se dizer, 
engendra um sujeito que não sabe tudo o que diz. A 
intervenção analítica, enodada também à verdade, se 
articula como saber, mas visando o efeito de verdade 
que está do lado do desejo, isto é, a divisão do sujeito. 
O objeto a é o representante da hiância, da verdade 
recusada pelo sujeito, e é o que o analista representa 
para que a operação se realize.

Observamos que a suposição de que falar a um 
analista leva um sujeito a se liberar do seu sintoma 
tem como necessidade lógica o analista em posição 
de objeto a. É esta a abordagem de Lacan em 1968 
quando aponta o salto existente entre o final da 
análise e a posição analista. Ao final de uma análise, o 
sujeito se realiza como constituído por uma divisão, 
mas esta divisão “não nos diz nada do estatuto do 
psicanalista, se sua essência é assumir o lugar onde se 
situa o objeto a nesta operação”12, nos diz Lacan.

Vou trazer dois momentos de Lacan sobre este 
fundamento. Um sustentado pelo olhar e outro 
sustentado pela voz.

O primeiro é quando em 1968, falando sobre o ato 
analítico, relembra aos seus ouvintes o trabalho sobre 
o quadro As meninas, de Velásquez, que realizou no 
seminário O objeto da psicanálise, em 1966. 

Lacan vai trabalhar o quadro de Velásquez fazendo 
interlocução com Foucault, que havia trabalhado 
este quadro no livro “As palavras e as Coisas”13. 
Nesta interlocução, enfatiza que, desde o lugar do 
analista, vamos ler que no quadro não se trata de 
representação da representação clássica como coloca 
Foucault, mas de ‘Vorstellungsrepresantanz’, termo 
tomado de Freud. O quadro de Velasquez, afirma 
Foucault, é a representação da representação clássica, 
e ao se apresentar com todos os elementos, deixa um 
vazio que é o sujeito, o sujeito está elidido. Lacan 
afirma que justamente neste lugar que Foucault 
afirma vazio, o sujeito se apresenta dividido.  O 
sujeito apreendido pela psicanálise é um sujeito que 
se constitui na dupla volta do movimento pulsional. 
Este sujeito não é o mesmo sujeito das ciências 
humanas, o sujeito elidido do qual fala Foucault. A 
pulsão, conceito freudiano, é uma montagem entre 
realidades essencialmente heterogêneas. A pulsão 
não é o instinto. Isto quer dizer que a pulsão implica 

em um movimento de ida e volta sobre o sujeito, 
constituindo neste movimento um resto, que é a 
diferença entre a satisfação buscada e a satisfação 
encontrada. “Toda pulsão inclui um movimento de 
ida e volta, ... ela faz um giro, contorna algo e é esse 
algo que eu chamo objeto a.”14  

A experiência escópica introduz o objeto olhar, 
que é aquilo que está na hiância produzida pelo 
movimento de ida e volta da pulsão. A hiância se 
realiza pela queda do objeto a, fazendo aparecer 
o sujeito, puro corte do significante, o sujeito da 
dupla volta da banda de Moebius. Não é o ser que 
se produz neste lugar. É o olhar como queda, como 
evanescente, deixando hiante um lugar.

Parece ser este ponto, este lugar do objeto a como 
queda, evanescente, que não permite o surgimento 
do ser, mas sim do sujeito referido ao circuito 
pulsional, que Lacan está colocando como lugar do 
a na operação analítica. Lugar que o analista deve 
ocupar.

É muito interessante que Lacan diga que a queda 
do objeto a que produz a hiância é, no caso do 
quadro, o olhar do pintor. É o olhar do pintor que 
vai produzir uma hiância, um lugar vazio pela queda 
do objeto. Diz assim: “No lugar de seu objeto, o 
pintor, nesta obra, neste objeto que produz para 
nós, vem colocar algo que está feito do Outro, desta 
visão cega que é a do outro, dado que ela suporta 
este outro objeto, este objeto central: a Infanta, 
a menina, a girl, enquanto falo, que é isso que há 
pouco, eu o designei como a ‘fenda’.”15 

No lugar de seu objeto que não tem imagem 
especular, o pintor vai colocar algo que, passando 
pelo Campo do Outro, pelo espelho, aparece como 
faltando, subtraído, mas que surge como a fenda 
vestida – a menina Margarida. O que o pintor nos 
representa é a imagem que se produz no olho vazio 
do Rei que está, como todo olhar, em outra parte. 
O que se produz é o objeto a em relação àqueles 
que estão no fundo, o par real em postura de não ver 
nada. É neste sentido que Lacan coloca a pergunta 
sobre se o objeto, no caso a menina que aparece 
iluminada no quadro, é o objeto do pintor que a 
transformou em obra de arte ou do casal real?16  

É este ponto da ambiguidade do pertencimento 
do objeto a que permite afirmar que ele é o que 
está em jogo entre o Sujeito e o Outro, na medida 7 Platão – Filebo – versão eletrônica do diálogo platônico – tradução Carlos Alberto Nunes.

8  LACAN, J. (2008) A Lógica do Fantasma. Publicação não comercial. Recife: Centro de Estudos 
Freudianos, p. 424.
9 Ibidem.
10 LACAN, J. (2012). Seminário...ou pior, livro 19, Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Ed., p. 165.
11 LACAN, J. “Conferência na Universidade de Columbia”, 01/12/75, inédito.

12 LACAN, J. Seminário O ato analítico, lição de 20/03/68, inédito.
13 FOUCAULT, M. (2000) As palavras e as coisas – Uma arqueologia da 
ciências humanas. São Paulo: Martins Fontes.

14 LACAN, J. Seminário O objeto da psicanálise, lição de 18/05/66, inédito.
15 LACAN, J. Seminário O objeto da psicanálise, livro 13. Edição não comercial, 
EPF do Campo Lacaniano, lição de 25/05/66, p. 458.
16 Ibidem
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em que ambos estão marcados pelo signo da barra, 
justamente pela incidência do objeto a.

A posição do analista tem relação com este lugar. 
Lugar onde na imagem real está o objeto, objeto 
que não é especularizável e, portanto, aparece como 
faltante, como fenda. Mas este lugar brilha, atrai, se 
coloca como aquilo que se deseja. Mas como é objeto 
perdido, nada o preenche, nunca se obtura. Ou seja, 
como é um x, um buraco, o sujeito se realiza com esta 
falta ejetando o a encarnado pelo analista. O analista, 
enquanto operador, é o a – objeto que não tem 
imagem no espelho, mas que se coloca como aquilo 
que se projeta no quadro, que é um representante 
da representação, no movimento de ida e volta da 
pulsão.

O objeto a é a posta em jogo do que há de fundador 
para o sujeito em sua relação ao Outro. E o que há 
de fundador é que mesmo os objetos que estão em 
jogo na demanda (seio e fezes) não o são sem que 
interessem ao Desejo do Outro. A dimensão do 
desejo surge com o advento deste objeto que não 
é da necessidade, mas sim da relação da Demanda 
do sujeito ao Desejo do Outro. O valor dos objetos 
da Demanda joga sobre o fato de que ao dá-lo ou 
recusá-lo, tanto faz, faz valer o que concerne a seu 
desejo em seu consentimento ou em sua recusa. 
Isto quer dizer que a criança que recusa o alimento, 
o faz na relação ao Desejo do Outro, fazendo valer 
seu desejo. Também o consentimento tem relação 
com o Outro como lugar vazio, lugar referente do 
Desejo.

Com o quadro As meninas, Lacan busca marcar a 
posição do analista tendo como referência a posição 
do pintor ao produzir esta obra de arte. É desde esta 
posição que sua intervenção tem efeito.

Esta posição tem como referência a linguagem. 
Somos seres falantes, diz Lacan, juntando os dois 
no neologismo ‘parlêtre’. Para o ser falante, não é do 
signo ou do significado que se trata; o que o constitui 
como sujeito é o significante. E o significante se faz 
melhor ouvir pelas homofonias, onde o significado, 
ou aquilo do qual a palavra é signo, se desvanece na 
criação de um outro sentido.

É por isso que a interpretação analítica deve ter 
em conta que no que é dito, sempre há o sonoro, 
e que este sonoro deve ressoar com o que é do 
inconsciente. O inconsciente tem relação com 
um saber que é veiculado por significantes, quer 
dizer, tem relação com isso que ressoa, para além 
do significado. Neste sentido, ao interpretar pelo 
equívoco, o analista faz valer o saber recusado, 

ou um saber que não é possível saber, mas que, 
entretanto, não deixa de ser saber.
Como se trata de fala, o que importa é ouvir o 
que há de gozo e não a significação. Aí está o jogo 
homofônico em francês do ‘ouço sentido’/ouïr sens 
com o ‘gozo’/jouissance criando o neologismo j’ouis-
sens.17

É interessante observar que este jogo homofônico 
produzido por Lacan, em 1975, tem sua base no 
texto de 1953 quando fornece os fundamentos da 
prática analítica.18 O que está dado como problema 
e como limite para este campo se situa nas relações 
entre a fala e a linguagem. Nesta relação surgem três 
paradoxos.

O primeiro paradoxo é na loucura, o segundo nas 
diferentes neuroses e o terceiro é na alienação mais 
geral que se refere ao sujeito da civilização. Na 
loucura, Lacan acentua o fato de que o sujeito é mais 
falado do que fala. Temos por um lado uma fala que 
renuncia a ser reconhecida, e por outro, a formação 
de um delírio que objetiva o sujeito na linguagem. 

Na neurose, a fala é expulsa do campo que ordena 
a consciência. O sujeito não sabe o que fala. Lacan 

aponta que quando Freud trabalha decifrando a fala 
de um sujeito que não sabe o que diz, mas traz o 
sintoma, encontra aquilo que constitui o homem na 
civilização. Encontra o terceiro paradoxo: o homem, 
pela relação da linguagem com a fala, fica alienado e 
se objetiva, se faz objeto de um discurso.

Neste momento mostra a modificação no uso 
corrente da língua do “ce suis-je” (isso sou) para o “c’est 
moi” (sou eu) do homem moderno, citando Villon. 
Trata-se do poeta François Villon, nascido em 1431. 
Sua obra não é de fácil acesso, precisa de notas e 
explicações, porque sua língua não é familiar e sua 
pronúncia é diferente da atual, tornando certas rimas 
curiosas.

O que Lacan acentua ao trazer este poeta é que o 
discurso corrente traz nele próprio a modificação. 
E no caso, é sobre o Eu do homem moderno. Na 
época de Villon, ficava mais evidente a divisão do 
sujeito, há um Je que fala; com o homem moderno 
há um ocultamento fornecido pelo moi na relação 
imaginária i(a), quando diz: c’est moi (sou eu).

Mostra, desta maneira, que é pela linguagem, no que 
ela se enlaça com o símbolo, que temos nos nossos 
consultórios os sujeitos que começam a falar de si, 
alienados na linguagem como objetos do discurso. 

Observamos que o poeta usa para expressar o ouvir, 
um verbo medieval, que não se usa mais na língua 
francesa, ouïr. É justamente este verbo medieval que 
Lacan, nos anos 1970, vai usar para acentuar a relação 
do gozo com ouvir: jouir (gozar)/j’oi (ouvir).

É preciso dizer ainda que o poema de Villon coloca 
uma pergunta inicial: Quem fala? Com quem falo? 
Alguns autores leem este poema como um diálogo 
entre Villon e seu coração, onde o coração seria a 
moral que se opõe ao ser corpóreo. Entretanto o 
poema começa com uma pergunta: O que ouço? 
(Qu’est ce que j’oi?) Sou eu! (Ce suis-je!) Quem? (Qui?) 
Teu coração (Ton coeur). À pergunta, a partir do que 
se ouve, responde o Je. O Je que se nomeia coração.

A linguagem não tem função de informar, mas sim de 
evocar: buscar na fala a resposta do outro. O que me 
constitui como sujeito é minha pergunta. É porque a 
função da fala é de evocar, chamar um sujeito, e não 
informar, que a intervenção do analista toma lugar. A 
função da minha resposta a um sujeito, não é apenas 
de ser aceita como aprovada ou rejeitada, mas se refere 
ao fato de que minha resposta o reconhece ou o abole 
como sujeito. É essa, diz Lacan, a responsabilidade do 
analista toda vez que intervém pela fala. 19   Não cabe 
ao analista informar nada, trata-se de ouvir aquilo que 

17 LACAN, J. (2007). O Seminário, livro 23, O sinthoma. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar Ed., p. 71.
18 LACAN, J. (1998). “Função e campo da fala e da linguagem”. In: Escritos. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar Ed., p. 238.
19 Ibidem, p. 301.
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ressoa pela fala e que por ressoar constitui um sujeito.
A linguagem não é imaterial, ela é tirada das imagens 
corporais que cativam o sujeito. Quer dizer, as 
palavras são prenhes de imagens e podem engravidar 
uma histérica, mas o analista não responde desde 
esta dimensão da linguagem. Ele está localizado em 
um campo que não é o do significado, mas sim do 
significante, querendo dizer com isso, que operamos 
com alguma coisa que parte do código da linguagem, 
mas para fazer surgir dela a possibilidade de dizer Eu, 
que não é o c’est moi, mas Je.

Não há, portanto, superposição entre uma presença 
ou o corpo que fala, com um Eu, Je. O sujeito que 
escutamos não é a pessoa, é um sujeito que se 
constituiu pelo efeito do significante. É só por este 
fato que o sintoma é passível de modificação pelas 
nossas intervenções.

Pensar a fala com função de evocação do sujeito e 
não de informação, e menos ainda, de comunicação, 
é fundamental para balizar do que se trata em uma 
psicanálise. A psicanálise, desde sua fundação com 
Freud, coloca em evidência que o ser é falante, mas 
Lacan nos faz ouvir com o neologismo parlêtre, 
porque nele temos a fala, o ser, a letra e, também, 
carta; o quanto só podemos abordar o ser pela palavra 
que diz o ser. O sujeito que abordamos, é sujeito pela 
função de evocação da fala. É o que quer dizer sujeito 
efeito do significante.
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 PRÁTICA DA LETRA NO CAMPO DA ESCRITA:
DOS MEMORIAIS ACADÊMICOS

AOS RELATOS DE PASSE1 
Vera Motta 2

Para compor o corpus da pesquisa, elegi os 
Memoriais das professoras Dras. Cleise Mendes 
(UFBA, 2017) e Lígia Telles (UFBA, 2018) 
apresentados a Bancas para Promoção Funcional 
para Professor Titular da Universidade Federal da 
Bahia das quais participei, além de dois Relatos 
de Passe, o de Thaís Gontijo (2003), psicanalista, 
e o de Lúcia Castello Branco (2003), escritora 
e psicanalista, publicados em coletânea de 
circulação nacional.

Os Memoriais Acadêmicos, instituídos pelas 
universidades públicas no país desde a década de 
1980, como ressalta Passeggi (2010), são escritos por 
professores e/ou pesquisadores do ensino superior 
sob a forma de uma narrativa reflexiva sobre sua 
trajetória intelectual e profissional. 

Quanto aos Relatos de Passe – gênero de discurso 
que não tem sido abordado pelos especialistas do 
campo, conquanto há duas décadas faça registro em 
publicações psicanalíticas brasileiras – constituem 
testemunhos os mais variados de psicanalistas que 
se submeteram ao passe em diferentes instituições 
psicanalíticas. A passagem de psicanalisante a 
psicanalista ou o momento do passe existe em 
todo tratamento, na medida em que se coloque o 
problema de tornar-se analista. 

Coube a Lacan (2003a), através da Proposição de 9 de 
outubro de 1967 sobre o psicanalista da Escola, teorizar 
essa noção de passagem – o passe, reintegrando sua 
teorização na história do movimento psicanalítico. 
Contudo, é preciso estabelecer uma fronteira 
entre o passe como parte da experiência de análise 
e o procedimento de passe institucionalizado. 
Como nosso objetivo não é problematizar esse 
procedimento nas instituições psicanalíticas, mas 
mantermos nosso olhar nos percursos do analisando/
analista em seus escritos sobre o passe, buscamos 
cernir a noção de passe enquanto dispositivo próprio 
decorrente da análise pessoal.

Na experiência do passe prevista por Lacan (2003a, 
p.260-261), o candidato a analista experimenta 

1 Trabalho apresentado no Fórum de Intercâmbio do Espaço Moebius, em 25 de 
maio de 2021.
2 Psicanalista. Membro do Campo Psicanalítico de Salvador.
veramottauneb@gmail.com. 

RESUMO

A autora apresenta os resultados de sua 

pesquisa desenvolvida em regime de pós-

doutoramento junto ao Programa de Pós-

Graduação em Literatura e Cultura – PPG 

LitCult da Universidade Federal da Bahia. O 

corpus da pesquisa contemplou Memoriais 

Acadêmicos apresentados a Bancas de 

universidade pública e Relatos de Passe, com o 

objetivo de cernir um conjunto de estratégias 

discursivas e estilos que delimitassem a prática 

da letra no campo da escrita em dois saberes: 

Literatura e Psicanálise.
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ABSTRACT

The author presents the results of her research 

carried out in a post-doctoral program at 

the Post-Graduate Program in Literature 

and Culture – PPG LitCult at the Federal 

University of Bahia. The corpus of the research 

included Academic Memorials presented 

to public university boards and Reports of 

Passe, intending to stablish a set of discursive 

strategies and styles that delimited the practice 

of the letter in the writing field in two kinds of 

knowledge: Literature and Psychoanalysis.
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a força do relato oral a um grupo de ouvintes, os 
passadores, mas, diferentemente da experiência 
institucional dos meios acadêmicos, esse relato se faz 
diante de um outro na mesma posição que o autor 
do relato, o passante. Para cernir essa questão, o autor 
assinala o caráter de des-ser que é comum ao passante 
e aos passadores, sendo estes últimos escolhidos 
por um analista da Escola, ou seja, “aquele que pode 
responder pelo fato de que eles estejam nesse passe 
ou que retornaram a ele, em suma, ainda estando 
ligados ao desenlace de sua experiência pessoal”.

Assinala-se, desse modo, uma fronteira entre, por 
um lado, a experiência do relato institucional de 
docentes numa instituição acadêmica que se dirigem 
a outros supostamente doutos e que já transpuseram 
essa passagem e, por outro, a experiência do passe 
numa instituição psicanalítica, em que o postulante 
realiza seu relato diante de outro numa posição de 
equivalência. 

Em nossa pesquisa estabelecemos, ao longo da 
análise dos documentos-base, uma série de conceitos 
e noções que aproximam os dois gêneros textuais, 
entre os quais: biografema; biografia e autobiografia; 
testemunho, perda e luto; hierarquia e gradus; 
particularidade e singularidade; o caminhar; a 
atemporalidade; letra e traço; fronteiras e bordas; 
e eclipse. Deles, selecionamos para comentar, por 
motivos de economia, apenas três: biografema, letra 
e eclipse.

Biografema

A verdade vem reforçar ali a estrutura de ficção que 
denoto aí, por estar essa ficção submetida às leis da polidez 
(LACAN, 2003b, p.24).

Desde a introdução de Sade, Fourier, Loyola, Barthes 
(2005, p. XV) salientava que o texto é um objeto de 
prazer, e o indício do prazer é poder viver com um 
autor, o que não significa, necessariamente, cumprir 
o programa traçado nos livros desse mesmo autor, 
mas fazer passar à nossa cotidianidade fragmentos de 
inteligível provindos do texto admirado. O autor que 
vem do seu texto e vai para dentro da nossa vida não tem 
unidade, salienta (Id., p. XVI), é um “simples plural de 
‘encantos’, o lugar de alguns pormenores tênues, fonte, 
entretanto, de vivos lampejos romanescos [...]; não é 
uma pessoa (civil, moral), é um corpo”. Trata-se de um 
sujeito disperso ou, como define Evelina Hoisel (2019), 
múltiplo.

Múltiplo, plural, disperso: eis as características do autor 
desenhadas por Barthes (2005, p. XVII) que gostaria, 
se morto, que sua vida se reduzisse, pelos cuidados de 

um biógrafo amigo e desenvolto, a alguns pormenores, 
a alguns gostos, a algumas inflexões, que ele designa 
de biografemas. Desse modo, concebe-se uma vida 
não plena, não inteira, mas esburacada, constituída de 
estilhaços de lembrança, opostos ao tema da urna e da 
estela, objetos fortes, fechados, instituidores de destino. 
No Memorial Acadêmico de Cleise Mendes 
(2017, p.23), conquanto não se registre o termo 
biografema, encontram-se inúmeros rastros do 
conceito. No centro da cena da sua graduação em 
Letras, na disciplina Teoria da Literatura, a autora 
situa a múltipla Judith Grossmann: a mestra, a 
lírica, a ficcionista, a crítica, a teórica, aquela que 
compartilhava “um saber de poeta e de professor”, 
além da performer, “que fazia as palavras dançarem 
fora do papel, executando duetos com os sujeitos 
ficcionais”.

Numa variante do gênero textual “biografia” 
encontramos em Mendes (2017, p. 32) referências 
à “biografia onírica” Casa de Eros (1996), de sua 
autoria, concebida como um drama de estações, 
em que cada um dos quatro atos rememorava, 
por assim dizer, a passagem da Escola de Teatro 
por experiências que a marcaram. Nas palavras da 
autora/dramaturga, “esse caleidoscópio de imagens 
e sons, de fragmentos de sonhos e de memórias 
de indivíduos e gerações, criava uma espécie 
de biografia onírica da Casa, de um espaço que 
produziu e testemunhou profundas transformações 
estéticas e sociais na Salvador de então”.   

No seu Memorial Acadêmico, Lígia Telles (2018, 
p.54) refere-se ao conceito de biografema ao 
assinalar que, nos mais recentes estudos de Literatura 
Comparada, ganhou relevo a crítica biográfica 
brasileira, ao promover “potentes articulações 
e embates entre biografemas de produtores de 
discursos e seus textos, pondo em rasura pacíficas 
relações entre vida e obra” ou, em outros termos, 
fazendo os biografemas atravessarem o espaço da 
ficção. Ao examinar a obra de Judith Grossmann, 
sobre a qual sua pesquisa se debruçou ao longo da 
carreira acadêmica, a autora salienta que não apenas 
os biografemas cruzam o espaço ficcional, como 
também a ficção é o lugar para se forjar ou falsear 
identidades. 

No Relato de Passe de Lúcia Castello Branco, 
a autora escolhe para título de seu escrito um 
fragmento de frase retirada de Marguerite 
Duras (1984, p.48 apud BRANCO, 2003, 
p.231): “A escrita vem, como o vento, nua, é de 
tinta, a escrita, e passa, como nada mais passa 
na vida, exceto ela, a vida”. Destaca que irá 
tratar do real da experiência, uma história aos 

pedaços, que ela divide em quatro partes, em 
que cada parte se inscreve sob uma rubrica e 
que, somadas, não compõem um todo, como 
adverte, mas são capazes de “compor uma ficção 
‘absurdamente real’” e que derivaram na criação 
de uma obra.

O horizonte visado por Branco (2003, p.228) na 
sua demanda de análise e retomado no seu Relato 
de Passe era escrever um livro sobre sua mãe, 
fazendo de uma “pobre história uma bela história”. 
A mãe abandonara os filhos por outro homem, 
trocando de nome e sobrenome e refugiara-se 
numa outra cidade, onde construiu outra família, 
jamais retornando para rever os que deixou para 
trás. Trata-se de uma história de repetição: a mãe 
havia vivido essa mesma história com sua genitora, 
que a abandonara ainda menina. Ainda que não 
se plasme, neste texto de Branco, o conceito de 
biografema, pode-se perfeitamente subsumi-lo nas 
várias modulações da história.

Thaís Gontijo (2003, p.233), em artigo intitulado “O 
passe é um escrito”, formula a proposta de converter 
a experiência de passe em um escrito. Em seu 
texto, o conceito de biografema enquanto tal não 
se registra, conquanto aqui e ali pontuem noções 
que dele se aproximam, em que a autora adverte 
que a experiência de passe, ainda que se assente 
no testemunho e no relato indicando as soluções 
particulares de cada um “quanto ao sintoma e ao 
gozo”, faz apelo à historização.  Salienta, contudo: 
“Limitar a experiência analítica à mediocridade de 
um relato autobiográfico, que jorrando de mão em 
mão vai nutrindo a aderência à teoria e (sic) não pode, 
indubitavelmente, ser nosso desígnio”.

O conceito de historização, bastante produtivo 
em psicanálise, seja na experiência de análise, 
propriamente, seja na experiência do passe, aponta 
para o conceito de biografema, na medida em que 
a travessia do analisando por essas veredas somente 
se concebe a partir dos “estilhaços de lembrança”, 
como assinala Barthes (2005, p. XVII).  Gontijo 
(2003, p.236) aponta a saída: “Extrair da experiência 
da análise uma nascente de inspiração, um desejo 
de perpetuamento entre vida e obra é o desígnio 
último de seu produto. Persistir no escrito, habitar a 
existência, eis onde reside a diferença”. 

Letra e traço

Seria cômico ver desenharem-se aí, a pretexto de o caractere 
ser letra, os destroços do significante correndo nos rios 
do significado. É a letra como tal que serve de apoio ao 
significante, segundo sua lei de metáfora. É de outro 
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lugar – do discurso – que ele a pega na rede do semblante 
(LACAN, 2003b, p.24).

O conceito de letra na teoria lacaniana conhece 
diferentes acepções e tratamentos. Como nossa 
pretensão na presente investigação passa longe de 
uma exegese, retomemos algumas passagens de 
escritos do autor e de seus comentadores, entre 
os quais tenho a pretensão de me incluir, com a 
Dissertação de Mestrado em Letras e Linguística 
(MOTTA, 1992) em que comentamos um dos 
artigos mais celebrados de Jacques Lacan (1998), “A 
instância da letra no inconsciente ou a razão desde 
Freud”, de 1957.

“A instância...” é, para Christian Dunker (2019, 
p.25), um texto extremamente representativo do 
pensamento de Lacan, pois articula dois diferentes 
programas de investigação que organizaram o 
chamado retorno a Freud: uma teoria linguística do 
inconsciente e uma teoria dialética do sujeito.  Nele, 
Lacan (1998) retoma os postulados da doutrina 
freudiana para reconduzir a teoria e a prática 
psicanalíticas ao que propunha o mestre vienense. 
No interior da IPA, a direção do tratamento seguia 
o curso de uma psicanálise adaptativa, em que o ego 
era o centro da atenção. Para retornar a Freud dentro 
de uma perspectiva inversa à da psicologia do ego, 
tratava-se de reinventar o inconsciente, reerguendo 
a doutrina com o auxílio de uma teoria do sujeito 
que tornasse impossível qualquer recobrimento do 
inconsciente pela consciência: a linguística servirá 
para isso.

Nos anos subsequentes do ensino de Lacan, a letra 
não mais aparecerá em sua propriedade significante, 
mas como efeito de discurso, de trocas simbólicas, e 
tem a dimensão da escrita. Detenhamo-nos aqui no 
seu artigo Lituraterra (2003b), cujo título conjuga 
dois significantes: litura (do latim, revestimento, 
mancha, traço) e terra, tendo como inspiração um 
equívoco significante proposto por James Joyce 
em Finnegans Wake. Aí, o princípio feminino está 
em permanente metamorfose e, numa delas, é uma 
galinha que, revolvendo a terra, arranca de um monte 
de esterco (litter) um fragmento de carta (letter) que, 
ao ser apenas parcialmente recuperada, fornece um 
enigma verbal para o livro ( JOYCE apud MOTTA, 
1992, p.117).  

Neste deslizamento de a letter para a litter e de 
Literatura para Lituraterra, Lacan (2003b, p.18), 
propõe que a letra seja definida, entre outros modos, 
como mediação do real, litoral ou fronteira entre 
os saberes, borda do furo no saber e instrumento 
apropriado à escrita do discurso: “Não é a letra ... 

litoral, mais propriamente, ou seja, figurando que 
um campo inteiro serve de fronteira para o outro, 
por serem eles estrangeiros, a ponto de não serem 
recíprocos?”. Trata-se de um saber que pressupõe o 
fracasso e que, para preenchê-lo, é necessário invocar 
o gozo. Se a letra faz fronteira, litoral, é entre o saber 
e o gozo: “Resta saber como o inconsciente que digo 
ser efeito de linguagem, por ele pressupor a estrutura 
desta como necessária e suficiente, comanda essa 
função da letra”.

Tendo sobrevoado o Japão, Lacan (2003b, p.21) 
guarda a imagem da terra demarcada por sulcos, o 
escoamento das águas, único traço a aparecer: “O 
escoamento é o remate do traço primário e daquilo 
que o apaga. Eu o disse: é pela conjunção deles que 
ele se faz sujeito, mas por aí se marcarem dois tempos. 
É preciso, pois, que se distinga nisso a rasura”. O 
autor compara essa imagem à da caligrafia japonesa, 
evocando em nós (MOTTA, 1992, p.120): “Tal 
como a linha de terrenos fica demarcada por sulcos 
que a chuva provoca, assim também é a escrita: 
do que chove do significante, aparece o sulco do 
significado, a letra, portanto, efeito pelo qual a escrita 
se faz no real”. 

Quanto à rasura, salientemos outro fragmento de 
Lituraterra em que o autor reafirma sua visão do 
escoamento das águas em que predomina a rasura, a 
ruptura, o que o faz lembrar da obra aristofânica As 
nuvens, e que lhe permite “descobrir o que acontece 
com o significante: ou seja, o semblante por 
excelência, se é de sua ruptura que chove, efeito em 
que isso se precipita, o que era matéria em suspensão”. 

Nos Memoriais Acadêmicos, letra e traço não 
constituem, propriamente, conceitos, conquanto 
façam aparecimento no corpo do texto e nos títulos 
dos seus trabalhos, O tempo ao pé da letra, de Cleise 
Mendes (2017), e Rastros na memória, traços no papel, 
de Ligia Telles (2018), em que os termos se erguem 
acima da denotação comum para reencontrar, 
poeticamente, um novo estatuto.  

Igualmente, podemos aproximar a tentativa de 
recuperar a letra de gozo na demanda confessa 
de análise e no Relato de Passe de Branco (2003, 
p.228), cujo horizonte era escrever um livro 
sobre sua mãe, ou ainda na persistência no escrito 
habitando a existência, em Gontijo (2003, p. 236). 
Em outras palavras, os Memoriais Acadêmicos 
e os Relatos de Passe selecionados para nossa 
análise, respeitadas as suas especificidades, 
encontram, nos seus artífices, a singularidade de 
transmissão de suas experiências, ou da prática da 
letra no campo de suas escritas.

Eclipse do sujeito da experiência

Para cernir o conceito de eclipse, recuperamos uma 
passagem do psicanalista Éric Laurent (1989) em seu 
artigo sobre o ensino e o cartel do passe, em que o 
termo não mereceu especial relevo do autor, mas que 
é elevado por nós à categoria conceitual. 

Distinguirei duas vertentes da experiência, a do testemunho 
e a da perda, supondo que ambas estejam enlaçadas; a do 
testemunho, na medida em que enfatiza a reconquista 
pelo passante do campo de eclipse do passe; e a da perda, 
enquanto falta da palavra, apresentação do ser-o-passe 
(LAURENT, 1989, p.89, tradução livre). 

A noção de eclipse, em seu significado habitual, 
supõe o obscurecimento total ou parcial de um astro 
por outro, mas sua extensão, fronteira ou borda, como 
preferimos, estende-se a outros domínios e saberes, 
como se pode verificar, amplamente, na literatura 
ocidental, metaforizada enquanto desaparecimento. 

Em  Literatura e psicanálise: ensaios (MOTTA, 
2017), no artigo intitulado “Crimes do supereu” 
assinalávamos, a propósito do assentimento subjetivo 
para que o castigo ou a responsabilidade pudesse 
se consumar, trecho da obra de Dostoiévski (1963) 
Crime e castigo, de 1866, em que seu protagonista, 
Rodión Raskólhnikov, na noite anterior ao 
cometimento do ato homicida, arquitetava o plano 
de assassinar a mulher. Pergunta-se por que quase 
todos os crimes se descobrem tão facilmente, e 
por que se encontram as provas dos assassinatos, 
chegando a variadas conclusões. 

A seu ver, o motivo principal residia, não tanto na 
impossibilidade natural de ocultar o crime, como no 
próprio criminoso; todos os criminosos, sejam eles quais 
forem, experimentam no momento de cometer o seu 
crime uma espécie de enfraquecimento da vontade e do 
raciocínio, estado esse que vem depois a ser substituído 
por um atordoamento extraordinário e pueril, 
precisamente no momento em que mais necessárias lhe 
seriam a razão e a prudência. Esse eclipse do raciocínio, 
esse desfalecimento da vontade, segundo Raskólhnikov, 
apoderava-se do homem à maneira duma doença, 
desenvolvendo-se progressivamente e alcançando o seu 
máximo de intensidade momentos antes do cometimento 
do crime; persistia durante a execução deste último e 
algum tempo depois, conforme os indivíduos, acabando 
depois por desaparecer como qualquer outra doença. O 
problema estava em saber se é a doença que engendra 
o crime, ou se o próprio crime, por sua natureza, é que 
é sempre acompanhado de um certo gênero de doença; 
mas isto era uma questão que ele não se sentia capaz de 
resolver (DOSTOIÉVSKI, 1963, p. 833, grifo nosso).
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A questão posta por Dostoiévski sobre a relação 

de causalidade entre o crime e a culpa reverbera 

em Freud (1916/1974), no seu artigo “Criminosos 

em consequência de um sentimento de culpa”, ao 

subverter a lógica do sintagma “crime e culpa”. 

O termo eclipse pode ser encontrado em Lacan 

(1992, p.122, grifo nosso) em uma passagem do seu 

seminário sobre a transferência, em que comenta 

a posição de Sócrates quanto ao saber em sua 

dimensão de verdade, ressaltando que a novidade da 

experiência analítica consiste em que alguma coisa 

pode se sustentar na lei do significante, sem que isso 

comporte um saber, mas excluindo-o, expressamente. 

Declara que esse saber é inconsciente, necessitando, 

para tanto, “o eclipse do sujeito, para subsistir como 

cadeia inconsciente, como constituindo o que há 

de irredutível, em seu fundo, na relação do sujeito 
ao (sic) significante”. Aqui, ressalta-se que o saber 
na experiência analítica é o saber inconsciente, que 
supõe a afânise, o apagamento do sujeito, e também 
o limite que não se pode ultrapassar.  

Dez anos mais tarde, em 1971, no Simpósio da 
Universidade Johns Hopkins sobre o estruturalismo, 
que reuniu alguns dos mais eloquentes pensadores 
do ocidente, Lacan (1976, p.201) pronunciou uma 
conferência cujo título apontava para o caminho 
que havia trilhado em sua teoria, afastando-se da 
matriz estruturalista inicial. A noção de eclipse do 
sujeito transparece na resposta à questão levantada 
pelo próprio autor: “Onde está o sujeito”? “O sujeito 
inconsciente é algo que tende a se repetir, mas só 
uma dessas repetições é necessária para que ele se 
constitua” (Id., p.203). “De qualquer modo, o sujeito é 
o efeito dessa repetição, na medida em que precisa de 
‘evanescimento’ (sic), de obliteração da primeira base 
do sujeito, razão pela qual o sujeito, por seu status, 
sempre se apresenta como uma essência dividida” 
(Id., p.204). 

Quando o sujeito toma o lugar da ausência, introduz-se 
na palavra uma perda, e esta é a definição do sujeito. Mas, 
para inscrevê-la, é necessário defini-la num círculo, que 
chamo de alteridade, da esfera da linguagem. Tudo o que é 
linguagem é obtido dessa alteridade, e é por esta razão que 
o sujeito é sempre uma coisa evanescente, que corre sob uma 
cadeia de significantes (LACAN, 1976, p. 205-206).

Apagamento, evanescimento, afânise do sujeito do 
inconsciente constituem balizas à psicanálise com 
Freud e com Lacan, razão pela qual insistimos, 
aqui, em erguer a estatuto de conceito o “eclipse 
do sujeito”. Seja na experiência dos Memoriais 
Acadêmicos, seja nos Relatos de Passe, o que suas 
autoras desvelam é a estrutura do sujeito que, tão 
logo aparece, se evanesce em eclipse. Podemos, 
sem receio, estabelecer que, tão logo o sujeito 
assuma a posição de quem escreve sobre si, faz-
se eclipse, sendo a eclipse do sujeito um efeito da 
escrita.
 
Lembremos Barthes (1984a, p.49), para quem 
“a escrita é destruição de toda a voz, de toda a 
origem”, refletindo a usurpação, se assim se pode 
afirmar, do criador pela criatura – o texto – e 
deslocando aquele de sua centralidade da cena. 
Ao discorrer sobre o sujeito da psicanálise, afirma: 
“um sujeito que não é já o sujeito pensante da 
filosofia idealista, mas antes desapossado de toda 
a unidade, perdido no duplo desconhecimento 
do seu inconsciente e da sua ideologia, apoiando-
se num carrocel de linguagens” (BARTHES, 

Referências bibliográficas

BARTHES, Roland (1984a) A morte do autor. In: O 
rumor da língua. Tradução de Antônio Gonçalves. 
Lisboa: Edições 70: p.49-53.

BARTHES, Roland (2005).   Sade, Fourier, Loyola. 
Tradução de Mário Laranjeira. São Paulo: Martins 
Fontes.

BARTHES, Roland (1984b).  Sobre a leitura. In: O 
rumor da língua, op. cit., p.31-38.

BRANCO, Lúcia Castello (2003). Como nada mais 
passa na vida, exceto ela; apontamentos sobre a 
experiência do passe. In: GONTIJO, T. et al (Org.). 
A escrita do analista. Belo Horizonte: Autêntica, 
p.223-232.

DOSTOIÉVSKI, Fiódor (1963). Crime e castigo. In: 
Obra completa. Tradução de Natália Nunes. Rio 
de Janeiro: Aguilar, v. II, p.773-1228.

DUNKER, Christian Ingo Lenz (2019). Instância da 
letra no inconsciente ou a razão desde Freud: uma 
hipótese de leitura. São Paulo: Instituto Langage. 

FREUD, Sigmund. Criminosos em consequência de 
um sentimento de culpa: Parte III de “Alguns tipos 
de caráter encontrados no trabalho psicanalítico” 
(1916). In: A história do movimento psicanalítico, 
Artigos sobre metapsicologia e outros trabalhos.  
Rio de Janeiro: Imago, 1974. v. XIV, p.375-377.

GONTIJO, Thais (2003). O passe é um escrito. In: 
GONTIJO, T. et al (Org.). A escrita do analista. Belo 
Horizonte: Autêntica, p.233-237.

HOISEL, Evelina (2019). Teoria, crítica e criação 
literária: o escritor e seus múltiplos. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira. 

LACAN, Jacques (1998). A instância da letra no 
inconsciente ou a razão desde Freud. In: Escritos. 
Tradução Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Ed., p.496-533.

LACAN, Jacques (1976).  Da estrutura como 
intromistura de um pré-requisito de alteridade e 
um sujeito qualquer. In: MACKSEY, R.; DONATO, E. 
(Org.). A controvérsia estruturalista; as linguagens 
da crítica e as ciências do homem. Tradução 
Carlos Alberto Vogt e Clarice Saboia Madureira. 
São Paulo: Cultrix, p.198-212.

LACAN, Jacques (2003b) Lituraterra. In: Outros 
escritos. Tradução Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Ed.,  p.15-25.

LACAN, Jacques (1992). O seminário livro 8: a 
transferência (1960-1961). Tradução Dulce Duque 
Estrada. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.

LACAN, Jacques (2003a). Proposição de 9 de 
outubro de 1967 sobre o psicanalista da Escola. In: 
Outros escritos, op. cit., p.248-264.

LAURENT, Eric (1989). Enseñanza y cartel del pase. 
In: Estabilizaciones en las psicosis. Tradução Irene 
Agoff. Buenos Aires, Argentina: Ed. Manantial, 
p.89-92.

1984b, p.37). Podemos afinal perguntar-nos: 
Onde se pode fulgurar o eclipse do sujeito, senão 
nas bordas do texto? E onde se podem flagrar os 
movimentos do texto, senão no seu trânsito com 
o leitor?
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O PONTO DE LETRA E
A COISA LITERÁRIA

Lúcia Castello Branco 1

Quando me dei conta do ponto, percebi que no texto 

faltava uma letra. Ou mais de uma. “Letra é filho D 

hom” – ele escrevera. Isso foi em 1991, quando 

deparei, pela primeira vez, com os panôs de Arthur 

Bispo do Rosário, na exposição “Registros de minha 

passagem pela terra”, no Museu de Arte da Pampulha, 

em Belo Horizonte, sob a curadoria de Frederico de 

Moraes.

Não foi exatamente a beleza e a estranheza daquela 

obra o que mais me impressionou, mas a sua natureza 

1 Escritora, psicanalista, professora permanente dos programas de pós-graduação em 
Letras da FALE- UFMG e de Literatura e Cultura, do Instituto de Letras da UFBA. 
Pesquisadora 1 C do CNPq desde 1991.

“coisal”, que eu logo aproximaria de sua natureza 

“letral”: ao artista não bastara recriar o mundo com 

seus objetos mumificados, mas escrever sobre eles 

o nome de cada um e sua definição, rearranjá-los 

em ordem alfabética, como se o mundo pudesse ser 

assim disposto, diante de si, em estado de dicionário.

Estando já, por meu próprio ofício, habituada à 

palavra poética, que afinal sempre se aproxima da 

palavra enciclopédica, quando “o nome pode viver 

privado de seu artigo, reduzido a uma espécie de 

estado zero, mas prenhe de todas as significações 

passadas e futuras” (Barthes, 1971, p.61), eu tinha 

acabado de ler, numa primeira edição brasileira, o 

texto “Lituraterra”, de Jacques Lacan (Lacan, 2003, 
p. 15). E foi assim, como escritora, professora da 
Faculdade de Letras e impregnada da lituraterra 
lacaniana e da poesia de Manoel de Barros, que me 
encontrei com Arthur Bispo do Rosário.

Por isso, não foi difícil para mim reconhecer ali, 
naquela “loucura mondrianesca”(como a nomeou 
Haroldo de Campos), a vocação letral do poeta e 
do psicótico, que eu mesma nomeara, em projeto 
de pesquisa que então desenvolvia com o apoio 
do CNPq, como “palavra em ponto de p”. O 
ponto de p, aí, restringia-se, naquele momento, ao 
tangenciamento entre a poesia e a psicose. Um pouco 
mais tarde, mas não muito, ele se estenderia, para 
mim, ao campo da psicanálise.

Pois o texto “Palavra em ponto de p” aproximava-
se, para mim, de maneira obscura, de meu primeiro 
ensaio, escrito em 1982, sobre a poesia de Manoel 
de Barros”: “Palavra em ponto de larva” (Branco, 
1995, p.122). E, se foi este o texto que parece ter feito 
com que Manoel de Barros se aproximasse de mim, 
através de uma primeira carta que ele me escreveu, 
foi o artigo escrito quase dez anos depois, quando já 
éramos amigos por carta – por letra, parlêtre --, o que 
fez com que ele me convidasse a ir a seu encontro em 
Campo Grande, para conhecê-lo e para conhecer 
seu filho, Pedro. Seu filho era esquizofrênico e o 
mantinha em casa, ele dizia, porque requeria muitos 
cuidados.

Hoje, quando releio a biografia de Arhur Bispo do 
Rosário escrita por Luciana Hidalgo (Hidalgo, 1996), 
presente de Manoel de Barros e Stella, entendo o 
quanto nossa amizade foi marcada por laços de letra, 
que resultaram em mais de cem cartas que tenho do 
poeta. De uma delas, lerei aqui um pequeno trecho, 
porque ela me comove muito. (Branco, 2009).

O equilíbrio sonoro das letras – como aprendi 
a escutá-lo? Talvez muito menina, quando não 
conseguia decorar os enormes conteúdos que me 
eram impostos pela escola tradicional, e então decidi 
“passar ao escrito”: tudo se transformava num grande 
questionário que eu criava para mim mesma e que 
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datilografava na máquina Hemington de meu avô: 
asdfg/çlkjh.

Por isso, quando leio em “O mistério nas letras”, de 
Mallarmé, que “deve haver alguma coisa de oculto 
no fundo de todos, creio decididamente em alguma 
coisa de absconso, significante fechado e escondido, 
que habita o comum”, e que nesse mistério reside o 
“centro de suspense vibratório” (Mallarmé, 2010, p. 
186) das palavras, sei que não estou muito longe de 
Lacan, em Lituraterra, quando este avança um pas de 
sens em direção à letra, não mais sugerindo que ela 
seria apenas o suporte material do significante, mas 
que a letra se abriria a um campo outro, o do real, 
campo heterogêneo ao simbólico, mas que, com ele, 
faz litoral.

Mas uma linha – um litoral – ainda é muito para que 
possamos desenhar, na coisidade da coisa, a letra em 
sua dimensão atômica de mônada, ou de ouriço, 
como sugere Derrida, ao falar da letra na poesia 
(Derrida, 2003). Busquei, então, um pouco menos. 
Busquei o mínimo, não exatamente nas miniaturas 
de Arthur Bispo do Rosário e não propriamente nas 
pobres criaturas do chão de Manoel de Barros, mas 
nos pontos mesmo: aqueles com que Bispo bordava 
seus panôs perfurados por alfinetes de cabeça, que 
faziam, um a um, os laços de nós. E na pontuação às 
vezes sonora, às vezes um tanto dissonante, da poesia 
de Manoel de Barros.

Assim cheguei ao ponto, o “ponto de letra”, o “ponto 
de p”: com as práticas da letra, que convergem 
“com o uso do inconsciente”, como assinala Lacan 
(Lacan, 2003, p. 200). E foi semanalmente, e durante 
muitos anos, que pude experimentar, em hospitais 
psiquiátricos públicos e clínicas particulares de Belo 
Horizonte, essas práticas em que um pingo é letra. 
Fossem pacientes semi- analfabetos e desnutridos, 
fossem pacientes bem nutridos e “alfabestizados”, 
eram todos letrados os que se reuniam em torno das 
práticas da letra.

A que ponto chegamos? Ao ponto em que 
justamente um pingo é letra: “Palavra em ponto de 
p: em ponto de letra, em ponto de ponto. Ponto: 
‘o que não tem dimensão alguma’, dizia Euclides. 
Ponto: ‘furo feito com agulha enfiada em qualquer 
tecido’, diz o Aurélio. E ainda: ‘pequena mancha 
arredondada’, ‘usado nas abreviaturas’, com que se 
encerra um período. Ou mais: ‘grau de consistência 
que se dá ao açúcar em calda’” (Branco, 1998, p. 39).

Como passar desse ponto de dimensão alguma a 
alguma consistência? Esta sempre foi a pergunta que, 
silenciosamente, nos guiava. E era sempre o poeta 

quem respondia: “O osso da ostra/ A noite da ostra/ 
Eis um material de poesia” (Barros, 1994, p. 194). 
Víamos, já na ocasião, que a letra, abrindo-se ao real, 
descortinava, mais ainda que a palavra, a Coisa, ou, 
mais propriamente, o que Shoshana Felman chamou 
de “coisa literária” (Felman, 1978).

Muitos anos depois que alguns textos teóricos e 
poéticos produzidos nas práticas foram reunidos 
no livro Coisa de louco (Branco, 1998), tive a chance 
de trabalhar sob a supervisão de Shoshana Felman, 
na tradução de seu livro La folie et la chose littéraire 
(Branco, 2020). E foi assim, no reencontro com a 
“coisa literária”, que pude retornar ao literal da letra, 
agora na prática da tradução.

A prática da tradução entre duas línguas – o francês 
e o inglês --, visando alcançar a estrangeiridade de 
uma terceira – o hebraico, para mim; o português, 
para ela – trouxe-me de volta a experiência do 
“ponto de p”, em sua convergência com a coisidade 
da coisa literária. E hoje, passados tantos anos, a 
experiência das práticas da letra têm proposto a 
tradução como método mesmo para aqueles que 
não dominam uma língua estrangeira. Afinal, 
se somos “estrangeiros a nós mesmos”(Kristeva, 
1994), e se somos todos “letrados”, há de haver um 
ponto – aquele que Benjamin chamou de “língua 
pura” – em que possamos praticar.

Há, como propõe Felman, uma loucura do texto 
e essa loucura se localiza exatamente naquilo que, 
do texto, resiste à interpretação, caracterizando-
se por um “ritmo imprevisível, incalculável, 
inarticulável”. Por isso, talvez, possamos oferecer 
àqueles que frequentam a loucura exercícios 
práticos de escrita que se abram às experiências 
literárias com esse ritmo outro, que supomos ser 
aquele que encontramos na poesia e em alguma 
prosapoética. 

Assim, propomos a tradução como um método 
de escrita e de leitura, mas também como 
possibilidade de uma certa “estabilização” da 
deformação em que consiste a “anomalia poética”. 
Pois, se a literatura é a “responsabilidade da 
forma”, como proferiu Roland Barthes (Barthes, 
1978, p.17), é do informe e da deformação que se 
trata, quando se mergulha no ato só de escrever. 
Mas talvez a tradução possa “trazer de volta” 
aqueles que, como Holderlin, experimentaram a 
precipitação do significado “de abismo em abismo 
até ameaçar perder-se nas insondáveis profundezas 
da língua”. Pois, como observa Walter Benjamin, 
no processo de tradução “há todavia um ponto em 
que é possível parar” (Branco, 2008,p.65)
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É esta a hipótese de Jean Michel Rey acerca de 
Artaud, em O nascimento da poesia (Rey, 2002). 
Artaud, em um dos episódios de internação, em 
Rodez, já não conseguia escrever seus textos nem 
assinar o próprio nome, até que um psiquiatra lhe 
sugere, conhecendo seu domínio da língua inglesa e 
percebendo sua habilidade como tradutor, que passe 
a traduzir. Assim, Artaud traduz Lewis Carroll. E se 
encanta com sua própria tradução, a ponto de inserir 
em seu delírio a certeza de que ele próprio havia 
escrito aquele texto e Carroll o havia roubado. Mas é 
a partir daí que Artaud volta a assinar seu nome.

O que fizemos e temos feito, ao longo desses quase 
trinta anos, tem sido apenas oferecer àqueles que são 
atraídos pela coisa literária um lugar real de escrita e 
de leitura em que algo possa ser escrito, para  além 
do legível e do escriptível (Barthes, s.d.p.127). Agora, 
neste momento, talvez possamos lhes franquear o 
intraduzível, oferecendo-lhes, mais uma vez, o texto 
poético e a palavra em ponto de p – a  coisa  literária  
--,  que  é também o seu ponto de intraduzibilidade, o 
único ponto que vale a pena traduzir. A esse processo 
Augusto de Campos teria chamado de “intradução”, 
que é a não tradução, mas também uma certa maneira 
de se introduzir no poema: pela tradução (Campos, 
2012).
 
E não será esta a única maneira de ler, em psicanálise? 
Traduzindo, intraduzindo, e buscando, no texto 
de Freud, o homem de letras que ali se escreve, 
para receber das letras – em sua forma mínima de 
biografema (Barthes, 2005, p. XVI) – a vida que ali se 
dá? Escutemos, a esse respeito, as palavras de Lacan:

“Já que se trata de tomar o desejo e que 
ele só pode ser tomado ao pé da letra, 
porquanto são as redes da letra que 
determinam, que sobredeterminam seu 
lugar de pássaro celeste, como não exigir 
do passarinheiro que ele seja, antes de mais 

nada, um letrado? (Lacan, 1998, p. 648)

Deixando-nos atravessar pela letra e pela experiência 
da coisa literária, talvez possamos ouvir o bater de 
asas desse pássaro celeste. E, na autenticação de seu 
voo, quem sabe possamos escutar o canto do poeta, 
que segue “o instinto dos ritmos que o elegem”, não 
se proibindo de “ver uma falta de proporção entre 
o meio desencadeado e o resultado” (Mallarmé, p. 
186).
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RSI CONECTADOS?1 
Thierry Roth 2

Pediram-me para falar das diversas modalidades de 
transferência na clínica da atualidade, notadamente 
sobre o papel que podem jogar as novas tecnologias, 
e eu vou começar, então, por algumas observações 
sobre nossa clínica contemporânea, antes de 
abordar a questão da utilização dos novos meios de 
comunicação. 

Está claro, parece-me, que recebemos ao lado de 
pacientes neuróticos ou psicóticos, que chamarei 
“clássicos”, jovens que nos chegam com uma 
problemática e uma direção diferentes. São pacientes 
que chamei, em um livro saído há pouco na França 
(Les Affranchis, Edições Érès), os liberados do 
Nome-do-Pai (ao contrário dos neuróticos que são 
endossados, para não dizer submetidos, apesar de sua 
eventual revolta ao Nome-do-Pai). Filhos da nova 
economia psíquica, referida por Charles Melman, 
eles são a consequência de uma hipermodernidade 
liberal e tecno-científica, que propõe, há alguns 
anos, o direito ao gozo, ao culto do objeto, uma 
comunicação mais e mais horizontal e em redes 
e, certamente, a queda das barreiras morais e do 
patriarcado.

Alguns sujeitos são constituídos assim, recusando 
o Nome-do-Pai, o que não é uma foraclusão (não 
se trata de psicóticos), mas um reconhecimento à 
minima, que não implica consequências simbólicas 
do fato dessa recusa, esses sujeitos se encontram 
desembaraçados das barreiras morais, mesmo de 
restrições simbólicas. Esses liberados não apresentam 
senão, dificilmente, sintomas neuróticos, como um 
compromisso entre seu desejo e a lei simbólica. Eles 
estão mergulhados em um outro funcionamento 
psíquico, baseado não mais sobre a confrontação aos 
significantes mestres e aos grandes discursos, mas, 
sobre o mundo das sensações, das experiências e, 
notadamente, sobre a presença ou ausência do objeto 
real, do objeto do gozo positivado. 

A recusa do Nome-do-Pai, o objeto como “novo 
patrão”, acompanham logicamente patologias 
diferentes: principalmente − e brevemente − há um 
certo tipo de adições (consequências lógicas do 
encorajamento ao gozo sem limite) mas, também, 
as formas renovadas de depressão, espécie de 

1 Trabalho apresentado na XXIX Jornada do Espaço Moebius, em novembro de 2020. 
Tradução: Maria Auxiliadora Mascarenhas Fernandes, psicanalista, membro do Es-
paço Moebius e do Instituto Viva Infância. Revisão de tradução: Dra. Juliette Robichez.
2 Psicanalista. Membro da Association Lacanienne International.

cancelamento, de pane subjetiva diante dessa corrida 
ao gozo e à performance. 

Encontramos igualmente fenômenos, que são cada 
vez mais frequentes, de errância subjetiva ou de 
hiperatividade. Eis então, muito brevemente, um 
esboço da tipologia clínica atual, ao lado das neuroses 
clássicas, psicoses e perversões. 

Esses pacientes não vêm consultar em razão de 
sua confrontação à castração simbólica, com uma 
transferência sobre um sujeito suposto saber do qual 
esperam uma liberação de seus entraves, mas eles 
chegam, liberados de constrangimentos simbólicos, 
em razão de sua confrontação aos limites reais, únicos 
limites que lhes restam. O problema da recusa do 
Nome-do-Pai não é tanto prescindir do Nome-do- 
Pai - talvez fosse mesmo o tempo? - mas implicar 
o risco de recusar as leis da linguagem, posto que o 
Nome-do-Pai, há muito tempo, permite a inscrição 
dessa lei e da castração para o falasser, via a presença 
real do pai, muitas vezes. 

Os novos sujeitos raramente chegam ao psicanalista 
como uma primeira opção, eles já tentaram em 
geral toda espécie de acomodação - medicação, 
meditação, coaching etc. A transferência não ocorre 
imediatamente e, da mesma maneira, o analista vai 
ter que pôr à prova uma certa forma de presença, 
presentificando de certa maneira, e pontuando para 
seu paciente as leis da linguagem. E vai tentar lhe 
permitir amarrar, enodar as restrições reais (exaustão 
do organismo, doença, custo financeiro, confrontação 
aos limites do objeto, errância), ao imaginário e ao 
simbólico, pela graça do enquadre analítico, de uma 
relação transferencial e de um trabalho rigoroso, em 
particular sobre o lugar da linguagem e das restrições 
inerentes à condição do ser falante. O sujeito terá 
então a chance, notadamente, de reafirmar aquilo 
que é do seu próprio desejo, nessa feira de gozos 
contemporâneos. Vocês percebem bem, penso, 
nessas breves observações, algumas particularidades 
novas nessa clínica cada dia mais frequente. 

O que ocorre, agora, quando as circunstâncias nos 
impulsionam a trabalhar “à distancia”, por telefone ou 
videoconferência? A crise sanitária que nós vivemos, 
desde muitos meses, nos impulsiona a renovar 
nossa reflexão - e nossa prática, eu teria a tendência 
a desconfiar um pouco, ou ao menos questionar 

a corrida atual para as técnicas de comunicação, 
que são essas extraordinárias e muito úteis - como 
essa Jornada nos mostra – mas não sem alguns 
inconvenientes.

Notemos de pronto que há uma grande diferença 
entre prosseguir um tratamento começado de modo 
clássico no consultório, mas que por razões sanitárias 
ou geográficas continuamos à distância, e fazer um 
trabalho com um paciente que, sem dúvida, não o 
veremos jamais. Durante o primeiro confinamento 
na França, e numa medida mínima, ainda atualmente, 
eu tive um certo número de pacientes por telefone 
(com o vídeo para dois entre aqueles que se justificava 
e, unicamente por telefone, com os outros). Eu fiquei 
impressionado ao ouvir a que ponto eles se apoiavam 
sobre o enquadre da transferência já firmada desde 
meses ou anos. Isso, a fim de tentar fazer uma sessão 
que seria a mais próxima de uma “verdadeira sessão de 
análise”. O trabalho já efetuado se revelou primordial. 
Muitos de meus analisantes têm podido me dizer, 
por telefone, que eles se deitavam nas suas casas ou 
que visualizavam um quadro, ou parte da biblioteca, 
que eles podiam ver quando estavam no meu 
consultório. Outros me perguntavam se eu estava no 
meu consultório durante sua sessão telefônica, o que 
parecia lhes facilitar um pouco as coisas. Tudo isso 
nos mostra a que ponto a interiorização do enquadre 
(com sua parte de ritual e de teatralização que não 
são para negligenciarmos), o estabelecimento prévio 
da transferência e sua evolução desde o começo 
do tratamento, resumidamente, todo o trabalho já 
realizado, constituem um apoio para suportar e levar 
do melhor modo as sessões à distância (tanto para o 
analisante quanto para o analista). 

Quando todo o trabalho é acertado a ser feito à 
distância, o tratamento evidentemente parece 
mais delicado, mesmo um pouco comprometido. 
Efetivamente, é inevitável que percamos alguma coisa 
nesse tipo de prática (mesmo para uma intervenção 
como aquela em videoconferência, pois esta não 
permite o mesmo gancho, as mesmas trocas, nem 
mesmo o calor enquanto conferência “presencial”). 
Todo RSI, do real, do simbólico e do imaginário, não 
passa a barreira da tela do computador ou do telefone. 
Nem tudo é pura linguagem na psicanálise, puro 
simbólico, é preciso que o Outro, o grande Outro 
seja encarnado, é bem complicado de analisar o 
gozo do fantasma fora do corpo. “Um corpo, isso 
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serve para gozar”, disse Lacan. Nada de gozo sem a 
presença do corpo... 

Quanto à transferência, com todos os fantasmas 
subjacentes à relação transferencial, como poderia 
ela se situar de modo analítico, e então analisável, 
sem que jamais a presença de dois corpos (o do 
analista e do analisante) pudesse, por um tempo 
ao menos, ser situada? Sem temer que, ao menos, 
que seu analista pule sobre você (ou inversamente), 
nem que ele grite para fazer tremer as paredes, sem 
esperar que ele ponha sobre seus ombros uma 
mão reconfortante ou tranquilizadora no final de 
uma sessão difícil, nem qualquer gesto ou atitude 
que possam contar num tratamento analitico. As 
posições diferentes no espaço, um deitado e o outro 
sentado atrás, materializando que se embarcou 
junto nesse trabalho, mas não no mesmo lugar, 
é um cenário que favorece consideravelmente a 
Outra cena, sobre a cena do Inconsciente. Como 
fazer quando cada um está em “seu canto”, sozinho 
em casa, com seu computador ou seu telefone? O 
psicanalista do outro lado da tela vai se encontrar 
facilmente investido em um lugar de semelhante, 
de pequeno outro, quer dizer, em lugar de 
psicoterapeuta, não de analista, o endereçamento se 
fazendo ao pequeno outro atrás da tela, em vez do 
grande Outro. 

Se a linguagem e a palavra passam, claro, facilmente 
por videoconferência ou por telefone (mesmo se 
as decalagens de som possam complicar a fluidez 
do diálogo), falta essa dimensão da encarnação, 
essa parte de real, logo, da verdade. Certamente o 
real não está completamente ausente, porque é em 
parte uma consequência do simbólico, mas ele está 
amputado, por causa da falta de encarnação. Um 
imaginário que corre o risco de se implantar com 
o simbólico, mas sem poder verdadeiramente se 
enodar com essa dimensão do real. Um imaginário 
que corre o risco de não ser limitado em algum 
modo, que pode se desenvolver de maneira 
excessiva/exagerada pois, falta a dimensão real do 
Outro, e essa dimensão de lugar do Heim, no sentido 
freudiano; quantos analisantes já contaram que 
digitaram o código de sua casa chegando na casa 
do analista, ou digitaram o de seu analista chegando 
em sua casa? Quantos já tiraram suas chaves de casa 
na frente do consultório onde teriam uma sessão? 
Tudo isso é um bom sinal, e tudo isso faz parte do 
que se perde na prática à distância. Como assinala 
Lacan no seu seminário Encore, “o grande mistério 
do corpo falante” é justamente que o corpo e o 
grande Outro são indissociáveis! 
Fazer as entrevistas por videoconferência em vez 
de um simples telefone não soluciona nada no nível 

desse imaginário, isso não resolverá o problema 
da encarnação real da presença dos corpos. Isso 
arrisca, por outro lado, de fisgar os dois rostos em 
plano grande, e não permitir pôr de lado o olhar que 
implica o dispositivo poltrona-divã (que não é uma 
ausência total dos olhares, claro).  Parece bem difícil 
de criar uma transferência propriamente analítica, 

logo analisável, sendo unicamente à distância, 
bem difícil de acessar a essa Outra cena. Além do 
mais, mesmo no nível da palavra, a prática corrente, 
pelo analista, da incisão no discurso do paciente, a 
maneira que temos muitas vezes, por um fonema, 
de sublinhar um significante num momento 
forçosamente preciso, esta prática, ela mesma é 
alguma vezes tornada mais difícil pela decalagem, o 
tempo de latência que as conexões à internet podem 
impor ocasionalmente. Sublinhar uma palavra com 
cinco segundos de atraso perde todo seu interesse. 

Vocês compreendem então, eu penso, que além 
de meu interesse, tenho algumas reticências 
no que concerne aos acompanhamentos feitos 
inteiramente à distância, (e esse tipo de sessões 
já é complicado para os pacientes que já se 
apresentaram anteriormente no consultório!). 
A videoconferência pode convir às entrevistas 
preliminares, a alguns encontros pontuais, 
mesmo a um acompanhamento psicoterápico 
(“de orientação analítica”, como dizemos), mas 
ela convêm muito dificilmente a um tratamento 
psicanalítico (ou então será uma psicanálise bem 
complexa e amputada de suas ferramentas). 

Para concluir, nós vivemos um período muito rico... 
Além do desafio das mudanças clínicas que eu 
disse em algumas palavras rápidas no começo de 
meu trabalho, há também aquelas possibilidades 
e mesmo necessidades atuais concernentes à 
utilização de nossos novos meios de comunicação. 
Aproveitemos de seu interesse, tão importante 
atualmente, sirvamo-nos, é claro, mas desconfiemos 
de nos embalar muito por essa aparente 
simplicidade, esse aparente conforto, desconfiemos 
de sua miragem. É claro que é possível que alguns 
analisantes e analistas façam provas neste domínio 
de talentos particulares, de grandes faculdades de 
adaptação, mas as condições de um tratamento 
rigoroso, com análise da transferência, do gozo, 
do fantasma etc. são tornados evidentemente mais 
precários no enquadre de uma análise inteiramente 
“à distância”. 

Alguns de nossos jovens pacientes, dos quais falei 
no começo de minha exposição, podem mostrar 
um certo apetite por esse método à distância. Mas 
os exilados de limitações simbólicas, que vivem fora 
da castração, têm grande interesse em vir nos ver no 
consultório, a fim de trabalhar num certo enquadre, 
segundo certas regras, só isso já pode ter um certo 
valor terapêutico. Admiro cada dia mais a riqueza 
do método e do dispositivo que Freud criou, e que 
guarda hoje, além das trocas clínicas e dos avanços 
tecnológicos, todo seu interesse. 
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O DISCURSO DO ANALISTA E A 
PRÁTICA DA PSICANÁLISE, HOJE1 

Sônia Raquel da Conceição Oliveira 2

Preciso começar pelo título: “o discurso do 
analista e a prática da psicanálise, hoje”. Quando 
nomeei esse trabalho, há cerca de dois anos, a 
partir do tema anual do Espaço Moebius – A 
transferência, o hoje era outro. Falar de nossa 
prática hoje, em função da pandemia, exige que 
falemos sobre a análise online ou das análises em 
modo online.

1 Trabalho apresentado na XXIX Jornada do Espaço Moebius, em novembro de 2020. 
2 Psicanalista. Membro do Espaço Moebius. sonia.raqueloliveira13@gmail.com

A pandemia da Covid-19 chegou de repente como 

um meteoro, um terremoto, um tsunami, com 

ares apocalípticos, pela sua característica agressiva 

e sua capacidade de causar milhões de mortes no 

planeta. Foi descrita como um trauma coletivo, 

uma experiência sem precedentes, sem fronteira, 

globalizada, algo nunca vivido antes, como uma 

guerra contra um inimigo invisível com alto 

poder agressivo, mortífero e desconhecido. Não 

conhecíamos as armas para combatê-lo, não existia 

tratamento nem cura, só a certeza de muitas mortes. 

Alguns falavam em caos, em barco à deriva, avião sem 

piloto, causando medo, insegurança, pânico.

Como descreveu um analisante, sua cara está no 

nome COV(A)ID. Depois de algum tempo de 

análise, operou uma mudança de lugar das letras 

encontrando uma nova forma de lidar com aquele 
real assustador: COV(A)ID virou COV(I)DA ou 
CO VIDA. Cada um teve que se virar como pôde.
Diante desse cenário próprio de tragédia e catástrofe, 
os cientistas defenderam, como única forma de 
proteção, o distanciamento social. Não tardou para 
as autoridades decidirem pela obrigatoriedade 
do fechamento dos consultórios, interrompendo 
os atendimentos presenciais. “Vai parar a análise”? 
Pergunta um analisante. A resposta foi dada através 
da continuidade das análises em modo online e 
com a produção desse textinho divulgado para os 
colegas da instituição: Nós, psicanalistas, reconhecendo 
a transferência como elemento fundamental da psicanálise 
e considerando os danos psíquicos que podem advir com a 
parada súbita das sessões analíticas por motivos externos e 
obrigatórios, deveremos, cada um com seu pensar, desejar, 
gosto e estilo, inventar uma forma de manter nossa prática, 
lançando mão das tecnologias disponíveis.

Assim eu fiz, estabelecendo novos contratos com 
os analisantes e, assim fizemos no Espaço Moebius, 
seguindo a orientação de Lacan: considerando a 
psicanálise como intransmissível, cada psicanalista é 
forçado a reinventar a psicanálise a partir do que ele 
tirou do fato de ter sido, um tempo, psicanalisante, 
inventando a maneira pela qual a psicanálise possa 
durar. Restou uma pergunta: análise online existe? 
Ou melhor, é possível a análise estrita em modo 
online? Minha tese é que existe, desde que sejam 
resguardados os fundamentos para sua prática, 
conforme o ensino de Freud e Lacan.

Vou tentar justificar minha resposta falando sobre o 
que eu considero como fundamentos da psicanálise, 
advertida de que se trata de uma leitura muito 
singular porque, na intenção como na transmissão, 
é da singularidade mesmo que se trata.  Vamos lá. 
Para Freud, “a força motivadora primária da análise 
é o sofrimento do paciente e o desejo de ser curado” 
(FREUD, 1913: p. 186). Muitos analistas falam em 
sintoma como sinônimo de analisante, talvez porque 
Freud inventou a psicanálise a partir do enigma dos 
sintomas das histéricas. Sabemos, porém, que existe 
muito sintoma sem sofrimento, e muito sofrimento 
psíquico sem sintoma. Importante é que haja 

RESUMO

Nesse trabalho, proponho um percurso 

nos textos de Freud e Lacan que tratam dos 

fundamentos teóricos da práxis psicanalítica, 

priorizando o conceito de transferência. Em 

função das mudanças causadas pela pandemia 

da COVID-19, com o impedimento dos 

atendimentos presenciais, o presente trabalho 

se dedica a responder uma questão bem atual: 

considerando a impossibilidade de analisar, 

podemos dizer que é possível a análise acontecer 

em modo online?

Palavras-chave: Transferência. Prática 

psicanalítica. Análise em modo online.

ABSTRACT

In this paper, I propose to review the texts of 

Freud and Lacan that deal with the theoretical 

foundations of psychoanalytic praxis, prioritizing 

the concept of transference. Due to the changes 

caused by the Covid-19 pandemic with the 

impediment of face-to-face analytical sessions, 

this study addresses a very timely question: 

considering the impossibility to analyze face-to-

face, is it possible for analysis to take place online.

Keywords: Transference. Psychoanalytic Praxis. 

On-line Analysis.
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sofrimento e desejo de curar-se. Lacan concorda, 
no texto Televisão (LACAN, 1993: p. 19), dizendo 
que “a cura é uma demanda que parte da voz do 
sofredor, de alguém que sofre de seu corpo ou de 
seu pensamento”.

Começando com Freud, temos de falar do início 
de análise e suas recomendações para a prática 
psicanalítica. Tomando a metáfora da viagem 
de trem, Freud (1913) nos indica o tempo das 
entrevistas de sondagem ou preliminares, como 
uma espécie de preparo das malas, sabendo que 
muitos desistirão de entrar no trem e muitos 
entrarão, mas descerão antes da chegada na estação 
derradeira. Numa visão freudiana, em toda análise, 
como numa partida de xadrez, existe um início e 
um final, e de forma lógica, só no final saberemos 
se houve início ou só na saída saberemos se houve 
entrada, ou seja, se houve análise – de cada um 
analisante.

Desde o início, a regra fundamental da análise é a 
associação livre, quando pedimos ao analisante que 
fale tudo que lhe vier à cabeça com o mínimo de 
censura possível, mesmo o que julgue disparatado, 
sem relevância, importância ou sentido, mesmo que 
seja embaraçoso ou penoso. Parece uma empresa 
insensata e sem probabilidade de êxito. Como falar 
de algo que o analisante sabe, mas pensa que não 
sabe ou não quer saber? Mas se o analista insiste, 
segundo Freud, tudo que vem é da ordem do horror, 
da vergonha, do censurável, do desprazer, da dor.

Para Freud, o analisante põe-se a trabalhar porque 
confia (confiança) no analista (autoridade) e neste 
crê porque adquire uma atitude emocional especial 
para com a figura do analista, não com a pessoa do 
analista. A isso Freud chamou transferência.  Em 
1914, no texto A história do movimento psicanalítico, 
Freud incluiu a transferência como um dos pilares 
da psicanálise, marcando a diferença de sua prática 
em relação ao que chamou de falsos analistas. 

No texto A dinâmica da transferência, Freud (1912) 
descreve a transferência como um fenômeno, 
uma ficção, algo que não existe na vida real, faz 
parte da análise como repetição, atualização 
do inconsciente, funciona como resistência e 
motor. Em Observações sobre o amor transferencial 
(1914/15), Freud fala do amor de transferência 
como uma fantasia, uma ficção, na qual o 
analisante desloca para o analista, não para a pessoa 
do analista, impulsos, fantasias, desejos pulsionais 
sexuais e agressivos – sublimados ou não. Explica 
que esses desejos e fantasias são inconscientes 
e têm raízes infantis. Atualizam relações que os 

pacientes tiveram com os primeiros objetos de 
amor/sexo e agressão/morte (mãe, pai, irmãos), 
no modelo edípico. 
Observamos que Freud já introduz a ideia de Sujeito 
e Outro, não como semelhante, mas como lugar. 
Também introduz a posição do analista como aquele 
que diz “não”, quando recomenda ao analista não 
atender a demanda de amor ou de sexo, ou de ódio – 
paixões do ser – pelo analista. A abstinência deve ser 
exercida não por moralismo, mas por uma questão 
de ética e de técnica, porque, segundo Freud, o 
objetivo do analista deve ser vencer a resistência, não 
deixar travar a análise. Até que o analisando, através 
da recordação, repetição, elaboração, possa tomar 
consciência das suas motivações inconscientes para 
chegar ao “gozo do amor”, na realidade, expressão 
usada por ele no texto A dinâmica da transferência 
(FREUD, 1912: p. 220).

Freud brinca dizendo que interpretar é fácil, difícil 
é o manejo da transferência. Para ele, os erros mais 
graves, os desastres ou os maiores êxitos dependem 
disso. Chama a atenção para os riscos de atuação 
fora da análise, e nos ensina que o manejo da 
transferência exige conhecimento da teoria e da 
técnica, neutralidade, abstinência, cautela, paciência 
e coragem. A dissolução da transferência deve estar 
no horizonte como parte do trabalho. Assim, cabe ao 
analista se oferecer, sustentar e manejar a transferência 
com paciência, prudência e coragem, sabendo do 
que se trata, tendo desde o início, no horizonte, 
atravessá-la ou dissolvê-la. Porque, como diz Freud, 
a dissolução é seu destino. Lacan recomenda não a 
eternizar.

Do lado do analista, trata-se de uma técnica 
aparentemente simples que Freud nomeia como a 
atenção uniformemente suspensa. Em seus textos 
sobre os sonhos, sintomas, atos falhos e chistes, 
Freud nos fala de sua escuta do horror, da angústia, 
do sofrimento, mas também das metáforas, das 
poesias, de pedaços de palavras formando novas 
palavras, provocando surpresa, vergonha e risos, um 
inconsciente brincalhão que faz humor na tragédia, 
produz caricaturas bizarras, sons, letras que mudam 
de lugar, palavras sonoras, música. 

O analista deve ouvir e ler sem anotar nem selecionar 
nada, sem censurar, julgar, sem colocar em causa 
suas próprias ideias, crenças ou inclinações. E 
deve suportar escutar o que não quer escutar, 
trabalhar suas próprias resistências, porque nenhum 
psicanalista avança além do quanto permitem 
suas resistências internas. Por isso, Freud insiste na 
necessidade da análise pessoal como um dos maiores 
pilares da formação do psicanalista, ao lado dos 
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estudos teóricos numa instituição de psicanálise e a 
prática clínica com supervisão. Vemos que Freud se 
refere à resistência do analisante e do analista. Lacan 
fala em neutralidade analítica. No Seminário 17, 
Lacan (1992: p. 128) recomenda ao analista a “não 
participação nas paixões: amor, ódio e ignorância”. 
Diz que, ao contrário do mestre, o analista deve se 
desvestir de saber e poder. Sobre a resistência, Lacan 
(1964) comenta no Seminário 11 que o analista 
resiste e o inconsciente se mostra, exigindo uma 
posição ética do analista com seu ato a partir do 
desejo do analista.

 Sobre a interpretação, Freud a ela se refere 
como uma arte – a agudeza em ouvir o que está 
inconsciente, reconhecendo as leis do próprio 
inconsciente. Mostra, através de seus historiais 
clínicos, que a fala do analisante é como um texto 
a ser lido: alusão, símbolos, distorções, deformação, 
deslocamento, sentido antitético das palavras 
primitivas, palavras, pedaços de palavras, sons. No 
Seminário 19, Lacan (2003) refere: “o interpretante 
é o analisante. Isso não quer dizer que o analista 
não esteja ali para ajudá-lo, para impulsioná-lo no 
sentido de (se) interpretar” (p 175).

Porém nos adverte no Seminário 11 que:

“A interpretação não é aberta a todos 
os sentidos. Ela não é não importa qual. 
É significativa e não deve faltar. O que é 
essencial é que o analisante veja para além 
da significação, a qual significante – não 
senso, traumático, irredutível – ele está 
como sujeito, assujeitado” (1964: p. 237).

No texto A terceira, Lacan (1974: p. 32) orienta que 
é o jogo de palavras que nossa interpretação deve 
visar, para não ser aquela que provê o sintoma de 
sentido. No Seminário 24, Lacan (1977/1978: p. 
129) ensina: 

“Vocês devem se inspirar na poesia para 
intervir, pois a interpretação tem que 
exercer a função de outra coisa, quando 
une o som e o sentido. É na medida em 
que uma interpretação justa extingue um 
sintoma que a verdade se especifica como 
sendo poética”.

Voltando a Freud, considero importantes suas 
reflexões sobre a cura na análise. Diz não ser possível 
garanti-la. Questionando a ciência médica de sua 
época e o próprio conceito de doença, reconhece o 
valor do sintoma como defesa, explicando que um 
sintoma pode ser a melhor forma de apaziguar um 
conflito, às vezes a forma mais inócua e socialmente 
aceita. Recomenda cuidado maior nas fobias, 
devido ao risco do excesso de angústia e ansiedade.

No texto O mal-estar na civilização, Freud (1930) 
diz que o sintoma pode ser o mais suave resultado 
possível perante o sofrimento, diante das misérias 
inevitáveis do mundo. Em Recomendações aos médicos 
que exercem a psicanálise, FREUD (1912: p 158) diz: 

“O analista tem que ser tolerante com 
o analisante, abrir mão de sua ambição 
educativa. O objetivo da análise não deve 
ser fazer desaparecer sintomas, importante 
é o analisante recuperar sua capacidade de 
trabalho e divertimento”.

Lacan (1964/1985) inclui no Seminário 11 − Os 
quatro conceitos fundamentais da psicanálise − a 
transferência como um dos quatro conceitos além 
do inconsciente, da repetição e da pulsão, que têm a 
ver com os fundamentos de uma práxis que precisam 
nortear, em sua implicação lógica, a formação do 
analista. Ele diz na p. 10: “O objetivo do meu ensino 
tem sido e permanece a formação do analista”. 
Sabemos que sua grande invenção a respeito do 
conceito da transferência foi a articulação entre 
o final de análise e a produção do analista, como 
condição lógica para sua formação.

No Seminário 11, Lacan (1964/1985) ainda propõe 
os conceitos de Sujeito Suposto Saber e Desejo do 
analista, questionando o que é uma práxis e responde: 
“É o termo mais amplo para designar uma ação 
realizada pelo homem que o põe em condição de 
tratar o real pelo simbólico” (LACAN, 1964/1985: 
p. 14). E, em seguida, diz: "Nenhuma práxis mais que 
a análise é orientada para aquilo que no coração da 
experiência é o núcleo do real" (Ibid. p. 55).

No Seminário 15, Lacan (1967/1968) dirá que 
o analista é uma produção do analisante. "O 
psicanalisando é um trabalhador. Como sujeito, no 
ato analítico, o que é que essa tarefa psicanalisante 
produz? O objeto ‘a’. Esse objeto ‘a’ em questão, já 
dissemos, é o psicanalista” (p. 137). E em seguida, “O 
psicanalista é uma produção do analisante, se não 
houvesse psicanalisando não haveria psicanalista” 
(Ibid. p. 138). Lacan esclarece que “o psicanalista não 
é todo objeto a, ele opera como objeto (a), como 
semblante de (a)”. (Ibid. p 139). Assim, podemos 
afirmar que o psicanalista é uma produção do 
psicanalisante no ato analítico, ou seja, na análise em 
intenção.

No Seminário 15, Lacan (1967-68) nos faz a 
pergunta: “O que tem que ser possível para que 
haja um analista”? (p.105). Conclui que toda análise 
levada até certo ponto produz o analista – para ser 
mais rigoroso, produz alguém numa posição de 
analista. O ato psicanalítico por excelência é aquele 

em que o psicanalisante passa a psicanalista. “É ao 
final de uma análise que se supõe acabada que o 
psicanalisante pode tornar-se psicanalista” (Ibid. p. 
103). O psicanalista é aquele que, tendo passado pela 
experiência, sabe ser destinado ao des-ser, a cair como 
dejeto, rebotalho. E continua: 

“É ele – o analista – que vemos, por uma 
rotação de 180 graus, fazer a passagem – 
como um salto – para o lugar de semblante 
do objeto pequeno a. Aí, podemos observar 
o retorno do que se realizou no início da 
partida. O psicanalista é o sujeito que 
cumpriu a tarefa ao término da qual ele 
se realizou como sujeito da falta e da 
castração – submetido ao real – não há 
relação sexual” (Ibid. p. 146).

No Seminário 19, Ou pior (1971-1972), Lacan 
pergunta: “de que se trata na análise?” (p. 173). E 
responde: “é porque o analista em corpo (en corps), 
um corps (um corpo) encore (mais, ainda) instala o 
objeto pequeno a no lugar do semblante que há algo 
que se chama discurso analítico” (p. 174). A partir da 
minha prática clínica, hoje, defendo que a análise em 
modo online não impede que o discurso do analista 
esteja em curso. 

Freud, em seu artigo A dinâmica da transferência 
(1912: p. 143), diz que "é impossível liquidar alguém 
in absentia ou in effigie”. Ou seja, é preciso que o 
analista esteja presente “em corpo”, como suporte da 
transferência, mas deixa claro que ele está presente 
justamente enquanto, como pessoa, está ausente. 
Temos aí a presença de sua ausência − um vazio − que 
opera.

Por isso considero que na análise online o analista 
pode estar presente como função e como operador. 
Além disso, ele está presente com seu corpo, com 
sua escuta, seu olhar, sua voz, não é um retrato, 
uma foto. Eu tenho preferido o atendimento 
através da câmara, unindo voz e imagem.  Online, 
no dicionário, significa conectado à internet, com 
uma observação: o usuário pode ser acessível, 
visto, contatado. Não está presente in corpus, 
presencialmente, mas está presente, acessível, em 
conta(c)to. E considero que pode estar intacto 
em seu ato, sustentando seu lugar, sua função 
de semblante do “objeto a”, conforme escrito no 
Discurso do analista.

No Seminário 24, Lacan (1977-1978) traz algumas 
inovações a respeito do Discurso do analista em 
relação à teorização proposta no Seminário 17 
(LACAN, 1992), referindo-se a questões sobre saber, 
verdade, identificação e final de análise. Do lado do 
analista, ter de interrogar-se, a partir de sua própria 
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análise, sobre a estrutura do saber do lado da verdade 
(S2/a), com a escroqueria do sujeito suposto saber. 
Lugar colocado pelo analisante no início da análise.
No lugar de semblante de objeto (a) causa do 
desejo, como agente do discurso, o analista sustenta 
uma mudança na relação do saber com a verdade 
a partir do encontro com a dimensão estrutural da 
impossibilidade e da impotência. O suposto saber 
é o analista, pois saber é seu atributo dado pelo 
analisante, mas isso é impossível porque aquele que 
sabe na análise é o analisante. 

Lacan, no Seminário 24 (1977-1978: p.6) refere:

 “No final, trata-se de saber como o sujeito 
vai se situar, se haver com a impossibilidade 
e a impotência, com a castração – com o 
Real – não há relação sexual. Saber haver-se 
com o inconsciente – efeitos de significante 
– que o determina”.

Adiante (p. 7) ele vai perguntar:  

“Então, em que consiste esta re-marcação 
(repérage) que é a análise? Será que isso 
não seria identificar-se tomando suas 
garantias, uma espécie de distância, 
identificar-se a seu sintoma? ... A análise 
não consiste em ser liberado do sinthoma 
é assim que escrevo. Sintoma é aquilo que 
se conhece melhor. Conhecer quer dizer 
(savoir faire avec) saber fazer com, saber 
haver-se, manipulá-lo, saber desembaraçá-
lo. “Savoir y faire avec son synthôme”, é isso 
o final de análise”.  

A introdução do ‘y’ quer dizer saber se virar, diferente 
de saber fazer. Saber desvencilhar-se, saber lidar, saber 
se virar com seu sintoma. Gosto dessa tradução “se 
virar com”, tem mais a ver com invenção-criação- um 
vir a ser.

Assim, para Lacan (1977-1978), no Seminário 
24, o final de uma análise é algo da ordem de uma 
identificação, não ao eu, nem a uma identificação 
imaginaria narcísica ao analista, nem ao inconsciente 
como Outro (o neurótico continuará eternamente 
sofrendo efeitos das formações do inconsciente, 
efeitos de significantes), mas de uma identificação ao 
sintoma. Saber fazer − desvencilhar-se − lidar − com 
seu sintoma, já que o sintoma é a melhor forma de 
cumprir essa função de compensação do furo do real, 
melhor forma de fazer suplência ao buraco da não − 
relação sexual. 

Podemos dizer que, para Lacan, o final de análise é 
o encontro com a impossibilidade e a impotência 
estrutural, com a castração, o real – não há relação 
sexual. Lacan diz que um final de análise é apenas 
o começo da vida. Eu diria, como ela é, para cada 

um. Parodiando Freud em O mal-estar na civilização 
(1930: p. 103): “Diante do mal-estar próprio à 
civilização, da dor de existir, todo homem tem de 
descobrir por si mesmo de que modo específico ele 
pode ser salvo”.

Por tudo isso defendo que, se existir alguém na 
posição ou lugar de analista – do início ao fim da 
partida, e outro na posição de analisante – alguém 
que sofre e deseja curar-se, em transferência, aceita 
a regra fundamental da associação livre e do 
dispositivo analítico, pode haver prática analítica 
com seus efeitos, independentemente do local, 
presencial ou não. Prova disso é o caso Katharina, 
de Freud (1894/1969). Ou as análises online que 
fazemos. E funcionam bem em muitos casos.

Referências bibliográficas

FREUD, Sigmund (1912). A dinâmica da 
transferência. In: Edição Standard Brasileira das 
Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. 
Rio de Janeiro: Imago, 1969. V. XII.

FREUD, Sigmund (1912). Recomendações aos 
médicos que exercem a psicanálise. In Edição 
Standard Brasileira das Obras Psicológicas 
Completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: 
Imago, 1969.V. XII.

FREUD, Sigmund (1913). Sobre o início do 
tratamento. In: Edição Standard Brasileira das 
Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. 
Rio de Janeiro: Imago, 1969. V. XII.

FREUD, Sigmund (1914). Observações sobre o amor 
transferencial. In: Edição Standard Brasileira das 
Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. 
Rio de Janeiro: Imago, 1969.V. XII.

FREUD, Sigmund (1914). A história do movimento 
psicanalítico. In Edição Standard Brasileira das 
Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. 
Rio de Janeiro: Imago, 1969. V. XIV

FREUD, Sigmund (1927). A questão da Análise 
leiga. In: Edição Standard Brasileira das Obras 
Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Rio de 
Janeiro: Imago, 1969. V. XX.

FREUD, Sigmund (1937). Análise terminável e 
interminável. In: Edição Standard Brasileira das 
Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. 
Rio de Janeiro: Imago, 1969. V. XXIII.

FREUD, Sigmund (1894). Estudos sobre Histeria In 
Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas 
Completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: 
Imago, 1969. V. II

FREUD, Sigmund (1930). O mal-estar na civilização. 
In: Edição Standard Brasileira das Obras 
Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Rio de 

Janeiro: Imago, 1969. V. XXI.

LACAN, Jacques (1964). O Seminário, livro 11. Os 
quatro conceitos fundamentais da psicanálise. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar, 1985.
LACAN, Jacques (1967-1968). O Seminário, livro 
15. O ato psicanalítico. Tradução livre da APPOA. 
Inédito.

LACAN, Jacques. O Seminário, livro 17. O Avesso da 
Psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1992.

LACAN, Jacques (1971-1972). O Seminário, livro 19. 
...Ou Pior. Publicação interna: Espaço Moebius, 
2003.

LACAN, Jacques. O Seminário, livro 21. Os não-tolos 
vagueiam. Publicação interna: Espaço Moebius 
2016.

LACAN, Jacques (1977-1978). O Seminário, livro 24. 
O não sabido que sabe de um equívoco é o amor. 
Inédito.

LACAN, Jacques (1974). A terceira. Conferência, 
Roma. Tradução de Analucia Teixeira Ribeiro, para 
circulação interna na Escola Letra Freudiana.

LACAN, Jacques.  Televisão. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 1993.



SE
T

T
IN

G
S V

IR
T

U
A

IS
 N

A
 P

R
Á

T
IC

A
 A

N
A

LÍ
T

IC
A

:
H

O
JE

 O
U

 S
EM

PR
E?

 
EL

IE
C

IM
 F

ID
EL

IS



| 
61

 |
sé

rie
 d

e 
ps

ic
an

ál
is

e
RE

VI
ST

A 
TO

PO
S,

 V
.1

8,
 A

NO
 2

02
2 

- I
SS

N 
26

75
-7

74
5

SETTINGS VIRTUAIS NA PRÁTICA 
ANALÍTICA: HOJE OU SEMPRE?1 

Eliecim Fidelis 2

1 Trabalho apresentado na XXIX Jornada do Espaço Moebius, realizada online, em 
novembro de 2020.
2 Psicanalista. Membro do Espaço Moebius.
3 A Resolução nº 11/2018, de 11 de maio de 2018, do Conselho Federal de Psicologia 
dispõe sobre a prestação de serviços psicológicos realizados por meio de Tecnologias 
da Informação e da Comunicação.

Começando pelo título do trabalho, vou me 
reportar ao termo setting, no singular - como é mais 
conhecido. Podemos imaginar as lucubrações que 
Freud precisou matutar para encontrar um formato 
possível para atender seus pacientes, e também 
legar à psicanálise uma configuração, considerada 
naquele momento adequada, para preservar a 
singularidade, o respeito e a ética perante cada 
sujeito; um espaço físico onde a regra fundamental, 
guiada pela transferência e pelo desejo, pudesse, ao 
mesmo tempo, estabelecer-se como âncora e como 
impulsionadora do trabalho analítico. 

O advento da globalização da ciência e do capital 
resultou em uma verdadeira revolução no terreno da 
comunicação, em especial no campo tecnológico, e 
pôs em xeque padrões de conformidades vigentes 
historicamente; entre eles o setting analítico 
validado pela IPA. Mesmo suscetível a ameaças e 
críticas, no todo ou em parte, esse modelo manteve-
se resistente até antes da pandemia da Covid-19. 
Estaria seu futuro ameaçado? 

Situando o caso da pandemia no Brasil, estamos 
falando de apenas oito meses atrás; por isso, há 
de se surpreender com que rapidez começaram a 
aparecer argumentos teóricos e práticos tentando 
colocar em pé de igualdade o atendimento online e 
aquele realizado via setting tradicional.

Em escala mundial, o boom da tecnologia moderna 
já havia ampliado o espaço mercadológico e 
alargado o campo da transmissão, abrindo as portas 
para ofertas de cursos à distância; e passamos 
a conviver com configurações eletrônicas de 
siglas americanizadas de prefixo “e”, a exemplo de 
e-commerce, e-learning, e-business e também e-psi. 

Pelas bandas de cá, em maio de 2018, através da 
Resolução nº 113, o Conselho Federal de Psicologia 
brasileiro regulamentou aquilo a que chamou de 
“prestação de serviços psicológicos”. A partir daí 
muitos profissionais da área começaram a vislumbrar 
um novo nicho de mercado, imaginariamente 
promissor, já que o atendimento pela internet vence 
as barreiras geográficas, favorece o networking e 

aumenta o campo potencial de pacientes. Passou, 
ainda, a ser comum a oferta de cursos EAD em 
belos sites: daqueles em que o jogo de imagens 
e de palavras, adredemente selecionadas, vai, aos 
poucos, conduzindo o internauta ao inevitável 
clique final, onde se lê: “inscreva-se já!”; ainda mais, 
diante de facilidades que prometem a formação 
em psicanálise em dezoito meses, com encontros 
mensais em finais de semana, quatro meses de 
análise pessoal, supervisão e garantia de que, após 
cumpridos esses raquíticos requisitos, o candidato 
pode estabelecer-se como psicanalista. 

Mas, se no campo da extensão, a transmissão 
psicanalítica via online, através de seminários, 
cursos, carteis etc., tem se mostrado viável e 
produtivo, podendo até nos orgulhar por estarmos 
inseridos na moderna era tecnológica, em se 
tratando da prática da psicanálise, ainda havia certa 
distância quanto ao modelo psi-tecnológico. A 
posição comum, registrada dois a três anos atrás, 
por psicanalistas brasileiros de destaque, era no 
sentido de que o atendimento pelo Skype (era assim 
que se dizia) deveria ser apenas em casos de exceção: 
por exemplo, quando um analisante precisasse 
ausentar-se da cidade ou passasse por algum tipo 
de impedimento de locomoção. No mais, essa 
modalidade era, em geral, desaconselhada. 

Então, o tempo passou, ou melhor: desembestou. 
Apareceram dezenas de aplicativos, o Skype 
ficou para trás e, por fim, a pandemia chegou 
e instalou por si mesma o requerido estado de 
excepcionalidade, inclusive com a proibição do 
atendimento presencial. Desse modo, em função 
da quarentena prolongada, o atendimento online 
acabou se tornando a única forma de manter a 
psicanálise circulando, e como uma alternativa 
para o sujeito, diante do real que aí se apresentou (e 
hoje ainda se apresenta). Trata-se, portanto, de um 
momento de recolhimento em que o acolhimento 
se tornou crucial, uma vez que a pandemia expôs 
as mazelas do sistema, escancarou a condição 
de desamparo da condição humana e acelerou 
conflitos sociais e familiares, intensificando 
sofrimentos psíquicos. 

RESUMO

Este texto ressalta o papel importante da prática 

da psicanálise online no período de quarentena 

em função da pandemia da Covid-19, quando 

essa modalidade se tornou a única forma 

possível de acolhimento das questões subjetivas, 

em um momento crucial. Apresenta, por 

outro lado, argumentos teóricos e práticos no 

sentido de que a prática analítica virtual não 

venha a se tornar permanente no pós-pandemia, 

preservando assim a segurança, a privacidade, a 

singularidade e a ética do bem dizer que sempre 

foram marcas inconfundíveis desta invenção 

freudiana.
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subjetiva.

ABSTRACT

This text highlights the important role of the 

online analytical practice during the quarantine 

period due to the Covid-19 pandemic when 

this modality became the only possible way to 

embrace subjective issues at a crucial moment. 

On the other hand, it presents theoretical and 

practical arguments in the sense that the virtual 

analytical practice may not become permanent 

in the post-pandemic, thus preserving the 

security, privacy, singularity, and ethics of good 

speech that have always been unmistakable 

marks of this Freudian invention.
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O que trago como questão, portanto, não é o 
uso geral da tecnologia. Não é o seu uso para a 
transmissão da psicanálise, ou mesmo para a prática 
analítica online em situação de pandemia. Não se 
trata também de desconsiderar ou minimizar os 
aspectos positivos do uso da internet e da mídia 
social; não podemos omitir ou negar o avanço 
trazido para inúmeros segmentos sociais; tais 
aspectos, inclusive, merecem deferências por nos 
permitirem, agora, a realização desta Jornada. 

Mas o que gostaria de ressaltar, em especial, é 
a necessidade que, a meu ver, ora se impõe, de 
separar o joio do trigo, quando se trata do mundo 
da tecnologia aplicada à prática da psicanálise em 
intenção. Surpreende-nos assistir a palestras feitas 
por nomes conceituados da área, em que, para 
defender a prática online, às vezes utilizam, sob 
outro ângulo, argumentos similares aos que, antes, 
eram usados para restringi-la. 

Penso que ainda não tivemos o tempo necessário 
para a reflexão amadurecida do assunto, e interrogo 
sobre o que teria mudado tão ligeiro, a ponto de 
encontrarmos declarações do tipo: “passei todos os 
meus pacientes para o online”; ou anúncios dizendo: 
“estou oferecendo análise online”. É simples assim? 
Trata-se de mera transposição? Trata-se da oferta 
de uma prestação de serviço, como denomina o 
CFP? A psicanálise não é uma prestação de serviço. 
Ao contrário, o que o analista tem a oferecer em 
sua posição discursiva é da ordem de um vazio, 
um encontro faltoso, em que ao sujeito é que cabe 
trabalhar.

É certo que podemos observar casos de analisantes 
que se mostravam tímidos no presencial, e 
sentem-se mais à vontade para falar online; é 
certo que escutamos depoimentos elogiosos 
feitos por analisantes, por se sentirem em maior 
comodidade e conforto na intimidade de casa; e 
até a justificativa de economia em aluguel de sala 
e despesa com mobília por parte do analista. Mas 
seriam essas situações circunstanciais suficientes 
para a alteração, de forma tão rápida, do status quo? 
Até que ponto poderiam ser formas que vão ao 
encontro da resistência, quer do analisante, quer do 
analista, desde que sabemos que a dimensão de real 
que leva um sujeito à procura de uma análise não 
é compatível com nenhuma postura confortável e 
digna de elogios, em que pese todo o desempenho 
do personagem chamado transferência, ou mesmo 
por causa dela? Lembremos que no Seminário 
VIII, sobre a transferência, Lacan adverte que “a 
análise é a única práxis na qual o encanto quebraria 
o encanto” (Lacan, p. 21). Aqui, ele caracteriza o 

surgimento da transferência como uma situação 
dialética, onde o sujeito atribui poderes ao 
analista na posição de Outro, mas que, ao mesmo 
tempo, entram em ação as forças ambivalentes da 
transferência e da resistência. (Cf. p. 125). Portanto, 
a práxis analítica, ainda que não se trate de um 
ato de crueldade, é um exercício em que transita 
certa cota necessária de sofrimento ou gozo, a ser 
atenuada pela transferência, para permitir avançar 
a análise. A propósito, para falar do tema do amor 
de transferência, no citado Seminário, Lacan 
não se prende aos conceitos de Philia, Agape ou 
Ludos4, e sim ao Eros como representante do par 
érastès-érôménos5, aludindo, assim, a um tipo de 
amor sem tanto encanto e sem tanta cortesia; mas 
um amor ambivalente, que pode acolher doses de 
alegria, prazer e gozo; mas também com pinceladas 
de ódio, ciúme, inveja, posse, traição, e outros 
temperos mirabolantes, cuja fonte não poderia 
ser outra senão a mitologia grega. Não é à toa que 
Lacan recorreu ao Simpósio de Platão (380 a. C.) 

Podemos acompanhar o entendimento de que, em 
qualquer que seja a situação, o trabalho analítico 
tem suas invariantes fundamentais, a exemplo 
do significante, a letra, a transferência, o desejo, 
o gozo e a ética. Trata-se de operadores que 
requerem singularidades próprias do acontecer 
analítico. Mas, no caso de um trabalho de longa 
duração na modalidade online, e sem a marca da 
excepcionalidade, caberiam algumas ponderações 
e questionamentos: 

Primeiro, se acreditamos que o inconsciente se 
realiza em um espaço regido pela única regra da 
psicanálise, que consiste numa fala em associação 
automática e numa escuta que lê de outra forma 
aquilo que foi dito pelo analisante; 

Se acreditamos que há possibilidade de existir 
análise sempre que um sujeito dividido, e sob 
uma transferência analisável, atribui a Outro uma 
posição de sujeito suposto saber; 

Mesmo acreditando que no atendimento online 
existe a presença do corpo em sua configuração 
de imaginário, simbólico e real, assim como dos 
objetos pulsionais;

Se aceitamos, enfim, que aquilo que se espera de 
um analista é que proceda o ato analítico, mediante 
um compromisso ético que garanta ao sujeito um 
espaço de confiança, onde ele pode falar, com 
segurança, daquilo que jamais se arriscaria a dizer a 
mais ninguém;

Então, nossa questão, resumir-se-ia em ter certeza 
de que esses pressupostos possam cumprir-se entre 
telas: frente a um enquadre perceptivo reduzido; 
em meio a ruídos, interrupções familiares e 
fatos de realidade de vários tipos; onde o uso do 
silêncio em forma de ato é roubado da cena por 
interferências diversas; além de quedas de conexão 
que trazem prejuízos à escuta, com inevitáveis 
perdas jaculatórias da cadeia do discurso, falas 
intercortadas, imprecisões de audição, omissões, 
lacunas, síncopes e elisões; fatos esses que, como 
nos lembrou Erik Porge na semana passada, podem 
reduzir a margem entre a enunciação e o enunciado, 
trazendo perdas a lalangue, e aproximando a análise 
da linguagem da comunicação; um enquadre, 
enfim, factível de distorções da cadeia borromeana, 
em face de um imaginário enfatuado, ao lado de um 
simbólico empobrecido e um real de difícil aferição.  

Alguém da plateia pode conjecturar: 
- Bem, mas essas questões serão todas resolvidas 
com o aperfeiçoamento da tecnologia.

E eu diria:
- Essa pode ser uma resposta a ser avaliada, mas as 
perguntas continuam. 

Pensando nesse dispositivo, quais seriam as 
consequências de um atendimento prolongado a 
um sujeito de estrutura psicótica onde podem se 
presentificar intensas angústias de fragmentação 
do corpo, bem como outras disfunções observáveis 
também na histeria, nas perversões e na neurose? 
Que riscos de acting-out podem ser potencializados 
por uma tela que treme, por uma transferência 
deslocada em face de uma interpretação ou 
intervenção inaudível, falhada e elidida, quer sejam 
por falhas da tecnologia ou não? 

Em um atendimento online, teria sido possível ao 
psicanalista captar a importância significante do 
apelo feito por Serguei Pankejeff, o Homem dos 
Lobos, quando dividia seu olhar entre o analista 
e o pêndulo do relógio do consultório de Freud, 
temendo o destino do sétimo cabritinho do conto 
de fadas? E sem essa percepção, teria sido possível 
a Freud reconduzir o amor de transferência do 
sujeito para o lado do saber inconsciente, evitando 
privilegiar sua vertente imaginária?

4 Philia (do grego: φιλíα) - é o termo retirado do tratado de Ética a Nicômaco, de 
Aristóteles, traduzido geralmente como amizade e, às vezes, como amor fraternal. 
Agape (grego "αγάπη") - é uma das diversas palavras gregas para o amor, que consiste 
no desejo de fazer o bem ao outro; um sentimento altruísta para com o universo e a 
humanidade. Ludus - é a forma de amor divertida, típica dos jovens em suas primeiras 
conquistas amorosas.
5 Na Grécia Antiga, o erastes (em grego, ἐραστής = amante) era um homem aristocrata 
envolvido em relacionamento com um adolescente do sexo masculino denominado 
eromenos (em grego, ἐρώμενος). O relacionamento entre o erastes o eromenos era 
muito mais amplo que meramente sexual.
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E, ainda, se sabemos que Lacan deslocou a finalidade 
de uma análise da condição de cura ou tratamento, 
que Freud nos legou como herança do discurso da 
medicina, para a perspectiva da produção do analista, 
o que dizer de um trabalho online conduzido até uma 
situação em que se dê o final da análise? Seria isso 
possível?    

Por outro lado, às vezes ouvimos declarações 
dizendo: “isto veio para ficar, é irreversível”. Em 
se tratando do mundo dos negócios, referindo-
se ao que estão chamando de “novo normal”, 
são apontadas como inevitáveis mudanças nas 
relações econômicas, sociais e comerciais. 

Também no que se refere à transmissão da 
psicanálise via online, através de seminários, 
cursos, carteis etc., essa modalidade tem se 
mostrado viável e produtiva.

Mas, e a prática analítica, ela é da mesma natureza? 

Não estaria a psicanálise, no que se refere à prática 
clínica, aliando-se muito rápido a esse mundo 
sem leis que, por não saber mais distinguir o 
certo do errado, acabou por encher de incógnitas 
o futuro da humanidade? 

Sabemos que os próprios idealizadores do mundo 
das redes6 reconhecem-se, hoje, perdidos em sua 
própria selva, diante de leões e lobos em forma 
de algoritmos7 disparados anonimamente por 
supercomputadores do capitalismo de vigilância8. 
Esse modelo de capitalismo desponta-se como 

a nova roupagem do capitalismo financeiro em 
sua visão neoliberal, onde a mercadoria passou 
a ser o próprio homem e a matéria prima, seu 
tempo conectado às redes e suas idiossincrasias 
captadas através de dados pessoais. 

Trata-se de um mundo em que aquilo que é mais 
caro à psicanálise – a confiança, a singularidade e 
a confidencialidade – pode volatilizar-se, sem se 
saber ainda seu desfecho final. Um discurso novo, 
cuja envergadura já desafia o quinto quadrúpede 
lacaniano, ultrapassando mesmo as previsões 
futuristas da ficção de George Or well em suas 
teletelas de 1984, de cujo enredo passamos a 
ser personagens controladas por Big Brothers 
invisíveis. 

Se continuarmos nesse embalo, poderemos 
encontrar justificativas teóricas e práticas 
para que baste ao analisante, e também ao 
analista, apresentarem-se através de uma tela 
preta ou com uma bela foto fixa, com apenas o 
nome estampado; - hoje, isso já é possível. Em 
continuação, em breve poderemos também 
concordar com vídeos previamente gravados 
para leituras posteriores, na hora acertada pelas 
partes. 

Mas, se a gravação de áudios e vídeos tem outras 
finalidades importantes à nossa convivência 
social, e até podem exercer relevante papel para 
produzir evidências e provas de investigação no 
mundo criminal, não podemos dizer o mesmo no 
trabalho com a psicanálise em intenção. 

Que tipo de manipulações, e por onde poderão 
circular as falas aí gravadas? Que tipo de 
interpretações poderão escapar a partir de uma 
inter venção do analista sobre conceitos que 
guardam valores semânticos específicos para a 
psicanálise, a exemplo da sexualidade infantil, 
o Édipo, fantasias, per versões, desejo, gozo, 
alienação e separação, para ficar apenas nesses 
exemplos? Quão poderão estar os analisantes 
expostos a um mundo em que tudo pode ser 
captado, inclusive atos, falas, ditos e suspiros, e 
que podem estar vulneráveis a cotejos, medições 
e rastreamentos, a exemplo de recentes crimes 
cibernéticos ocorridos na Clínica Vastaamo, na 
Finlândia?

Enfim, a psicanálise, desde Freud à Lacan, 
sempre trilhou caminhos difíceis, mas também 
sempre soube desviar-se por atalhos éticos, em 
vez de ceder com facilidade ou acompanhar a 
maré imposta pelos ventos. 

A psicanálise de que não devemos esquecer é 
aquela defendida em A história do movimento 
psicanalítico (1914). Ali, Freud diz que foi forçado 
a pegar em armas para lutar contra alguns dos 
seus seguidores, para estabelecer limites àquilo 

6 O Dilema das Redes é um docudrama estado-unidense dirigido por Jeff Orlowski, 
lançado pela Netflix em 09 de setembro de 2020. O filme analisa o papel das redes so-
ciais e os danos que elas causam à sociedade, explicitando a manipulação sofrida pelos 
usuários das redes sociais com o objetivo de propiciar ganhos financeiros às empresas. 
7 A matemática e a informática definem algoritmo como um sistema de regras e 
procedimentos lógicos aplicados a cálculos numéricos sucessivos visando a solução 
de problemas.
8 Capitalismo de vigilância é um termo popularizado pela acadêmica americana 
Shoshana Zuboff referindo-se a um novo gênero do capitalismo neoliberal que 
monetiza dados adquiridos por vigilância, surgido devido ao acoplamento de vastos 
poderes digitais e à dependência da arquitetura global de mediação computadorizada 
que produz e a distribui em grande amplitude.
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9 Fluctuat nec mergitur - significa “é sacudida pelas ondas mas não afunda” e se refere à 
imagem do navio do brasão de armas de Paris.
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que insistiam em chamar de psicanálise. Destaco, 
a propósito, as seguintes declarações de Freud: 
“Não tenho escolha; se ficasse calado seria 
por indolência ou covardia, e o silêncio 
seria mais prejudicial à psicanálise...”. (p. 
63).

Prossegue Freud:

“Os homens são fortes enquanto representam 
uma ideia forte; e se enfraquecem quando se 
opõem a ela”. (p. 82).

Para ir concluindo, vale registrar que a psicanálise 
até hoje vem driblando seu propalado obsoletismo 
ao resistir à farmacologia e ao modelo cognitivista-
neurobiológico, bem como adiando cada vez mais 
o funeral do mal-estar da civilização, proclamado 
a partir do que se tem chamado negativamente de 
permissividade hedonística da pós-modernidade. 

Gostaria, pois, de convidá-los, primeiro, a 
testemunharmos a sobrevivência da psicanálise 
a esse desafio, acreditando que ela “sobreviverá a 
mais essa perda e a compensará com a conquista 
de novos partidários” (p. 82); segundo, a 
manter o atendimento online com a marca da 
excepcionalidade, a ser definida pelo analista; e, 
por fim, convidá-los a engrossar a fila da resistência, 
seguindo Freud uma vez mais.
 
E encerro trazendo a citação que abre o citado texto 
de 1914, onde Freud se refere à frase do navio do 
brasão de Paris, que diz: “As ondas o sacodem, mas 
não o afundam”9. (p.16). À qual acrescento: que seja 
a psicanálise sacudida pelas modernas ondas mídia-
mercadológicas, mas, até a última braçada, tente 
nelas não se afundar, preservando a flor de lis de seu 
passado transgressor. 

ORWELL, George. 1984. São Paulo: Cia. Das 
Letras, 2009. 

QUINET, Antônio. Análise online em tempo de 
quarentena. Vídeos no Youtube.
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O DISCURSO DO CAPITALISTA
Aurélio Souza 1

Esse tipo de Discurso, que foi também sugerido por 
Lacan, em certo momento de seu ensino, não está 
incluído entre os chamados “Discursos Radicais”. 
Trata-se de um novo laço discursivo, que embora 
tenha sido citado muitas vezes em seus seminários, 

1 Psicanalista. Membro do Espaço Moebius.
2 Lacan, J. (1953-1978).  Lacan in Italia. Milão: La Salamandra, 1978.

3 Lacan, J. (1966). Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse. 
Em: Écrits, Seuil: Paris.
4 Lacan, J. (1970). Radiophonie. Em Scilicet, n. 2/3, Paris: Seuil.
5 Lacan, J. (1974). Télévision, Paris: Seuil.
6 Lacan, J. (1969). Séminaire XVII, La Psychanalyse à l'Envers, aula de 
17/12/1969. Publicação interna da Association Freudienne Internationale.

só foi matemizado, uma única vez, numa jornada de 
trabalho em Milão2.

Lacan, quando propôs esse quinto Discurso, o do 
Capitalista, ele o apresentou como uma exceção 
dos Discursos Radicais e como o resultado de algo 
que sempre o interrogou: o lugar da Psicanálise na 
Cultura, na política e, ainda, a posição política do 
analista. Em sua construção, o que se pode observar 
é que ele não só rompe com a rígida estrutura da 
permutação cíclica, que organiza os Discursos 
Radicais, como foi utilizado, também, para justificar 
“novos sintomas” que apareceram na modernidade.

No início dos anos cinquenta, Lacan referiu-se à 
Psicanálise como uma prática que deveria assegurar 
uma “subjetividade moderna”, uma nova ordem para 
as ciências.  Quanto ao analista, não hesitou em 
colocá-lo como “mestre da verdade e das funções da 
palavra”, devendo desempenhar uma condição de 
intérprete, nas diferentes estruturas das linguagens3. 
Mais tarde, já caminhando para a última parte de 
seu ensino, no “Terceiro Discurso de Roma” e, 
mesmo, em outros trabalhos desse período, ele 
propôs um novo projeto ético e político para a 
Psicanálise e, também, para o analista, chegando a 
considerar que a Psicanálise é uma prática que se 
opõe às ciências e às religiões, na maneira de tratar o 
Real. Assim, o Discurso Analítico deveria ter, como 
um projeto político, revelar o engano imaginário 
que tenta acomodar as pessoas ao “bem-estar … de 
seus pequenos negócios”, que ocorrem no cotidiano 
de sua vida social, procurando a partir daí, restaurar 
a Lei e a ordem, a partir de efeitos do Real, do 
Simbólico e do Imaginário.

Ainda ao se referir ao cotidiano das pessoas, aludiu 
também a esse indivíduo que é completado com o 
mais-gozar e que, ao ter generalizado essa condição 
de proletário, desenvolve um tipo de “sintoma social”, 
que foi uma noção sempre desconsiderada por ele. 
Desde que os objetos passaram a ter um acréscimo 
de gozo em sua produção, e que se procurava 
desenvolver uma nova maneira de tratar os efeitos 
do Real, perdia-se, cada vez mais, a possibilidade 
de fazer laços sociais, na modernidade, embora 
revelasse essa outra posição em relação às ciências 
e às religiões, de como abordar estes efeitos do 
Real, pois ficar isolado, manter-se só, sem o outro, 

como um efeito de Discurso, cada um se tornava 
um “excluído”.

Estes comentários podem ser considerados, de 
alguma maneira, como os limites de um espaço, 
que acolhe outros desenvolvimentos propostos 
por Lacan sobre a política, na Psicanálise, e ainda a 
posição do analista sobre esta questão. Aqui, sem 
procurar fazer um percurso sobre essas questões, 
em seu ensino, vou visitar alguns momentos de seus 
seminários - De um Outro ao outro (Sem. XVI) e A 
Psicanálise pelo Avesso (Sem. XVII) - que sofreram, de 
diversas maneiras, os efeitos do Movimento de Maio 
de 68 e, ainda, indicar Radiofonia4 e Televisão5  que 
tratam, também, sobre estas questões.
 
Como Lacan afirmou, foi a partir do Discurso do 
Analista que ele desenvolveu os outros três Discursos, 
que nomeou de Radicais: o Discurso do Mestre, o 
Discurso do Histérico e o Discurso do Universitário. 
No entanto, não é excessivo afirmar que a presença 
destes quatro Discursos, que guardam uma relação 
lógica rigorosa, lhe permitiu deduzir o Discurso 
do Capitalista para contemplar novas questões, na 
modernidade, como referi acima.

Na ocasião em que o Discurso do Capitalista foi 
elaborado, Lacan o justificou como uma consequência 
de que a tradição filosófica e o desenvolvimento das 
ciências globalizaram diferentes tipos de Saber, 
dando-lhes um estatuto de “objeto”, que adquiria 
valores de mercado. Por isso mesmo, ele considerou, 
ainda, que esse acontecimento foi a causa responsável 
pela transmudação do “discurso do mestre antigo à 
aquele do mestre moderno que se chama capitalista”6.

Assim, pode-se considerar que o Discurso do 
Mestre, em certo momento histórico, apropriou-
se do Saber produzido pelo escravo e que, já mais 
próximo a nossos dias, este Saber foi universalizado 
e passou a circular no mercado com valores de uso e 
de troca. Essa condição, que reduziu todos os saberes 
a um mercado único e comum de gozo, ganhou 
um estatuto discursivo e um efeito de “mais-valia”. 
Uma passagem que teve, segundo Lacan, toda a 

RESUMO
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outra lógica, instituindo os limites que são 

determinados na Psicanálise em Intenção. Isso 

quer dizer que ele passa a ter como causa, o Real, 

e assim, o que existe de Saber, nesse lugar da 

Verdade, não pode ser alcançado e, mais ainda, 

institui-se a impossibilidade de acesso ao “objeto 

(a)”, que é causa do desejo e aperitivo de gozo.

Palavras-chave: Discurso do Capitalista. Mais-

gozar. Saber Inconsciente. Objeto.

ABSTRACT

This paper addresses an essential issue in Lacan’s 

teaching that corresponds to a rereading of the 

Capitalist’s Discourse, placing it into the system 

that contemplates the Radical Discourses. We 

can, therefore, rewrite it according to another 

logic, establishing the boundaries which are 

determined in Psychoanalysis in Intention. 

This means that it starts to have the Real as its 

cause and thus, what exists of Know, in this 

place of Truth, can’t be reached and, even more, 

it institutes the impossibility of access to the 

“object (a)”, as the cause of desire and appetizer 

of jouissance.

Keywords: Capitalist’s Discourse. Plus-de-jouir. 

Uncounscious Knowledge. Object.
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contribuição de Marx, que contabilizou na produção 

da “mais-valia” algo que havia sido deixado para o 

escravo e que deveria retornar ao Mestre. 

Portanto, através desse novo Discurso, que está 

ligado à modernidade, à própria produção capitalista 

e à sua alienação, ele não deve corresponder a uma 

condição que venha determinar a relação do homem 

com o trabalho, mas passa a ter uma consequência do 

que existe, como um efeito da dimensão do Real, que 

vai estar implicado ao desejo, aos gozos e, também, 

ao funcionamento mental, causando a própria 

diversidade dos laços sociais, que estão relacionados 

à textura dos Discursos. 

Estes determinantes linguageiros vêm instituir uma 

relação entre a Psicanálise e o próprio Discurso 

do Capitalista, que vai ser elaborada a partir de 

uma modificação do Discurso do Mestre, quando 
ocorre uma transmudação no Saber, repercutindo, 
dessa maneira, na posição do Sujeito. Portanto, não 
é excessivo se perguntar o que se modifica para o 
Sujeito, com essas alterações que se escrevem a partir 
do Discurso do Mestre, quando se transforma no 
Discurso do Capitalista? 

Para responder a essa questão, vou considerar duas 
vias: uma primeira, que corresponde à proposta 
sugerida por Lacan, que subverte a própria noção 
dos Discursos Radicais. Quanto à segunda, vou 
propor o Discurso do Capitalista, com os limites 
que serão concebidos, a partir de uma Análise em 
Intenção, inclusive devendo reescrevê-lo, de uma 
outra maneira. 

Nessa primeira via, acompanhando o 
desenvolvimento de Lacan, o Discurso do 
Capitalista foi elaborado a partir do Discurso do 
Mestre, numa ruptura com os Discursos Radicais, 
pois ele é matemizado através de uma comutação de 
seus elementos. Assim, o Discurso do Mestre passa 
por um “pequeno truque”, sofrendo uma inversão dos 
elementos que ocupam as “casas”, que estão à esquerda, 
portanto, no lado do Sujeito. Dessa maneira, o 
Sujeito ($) passa a ocupar o lugar do agente, numa 
posição homóloga àquela do Discurso do Histérico, 
enquanto o significante Mestre (S1) vai para o lugar 
da Verdade. Quanto aos elementos que ocupam 
o lugar à direita nos Discursos, eles se mantêm nas 
mesmas posições e, dessa maneira, o lugar do outro 
continuará ocupado por (S2), representante do 
Saber, sob a condição de “conhecimento”, enquanto 
no lugar da Produção mantém-se o objeto (a) (Fig. 1).

Fig. 1

Aqui, ainda, como se pode observar, o Discurso do 
Capitalista sofre uma outra alteração fundamental, 
em relação aos Discursos Radicais, pois ele se inaugura 
a partir do lugar do agente (acima e à esquerda), 
obedecendo a uma estruturação discursiva que se 
formaliza através de uma circularidade completa, em 
que todas as “casas” poderão ser alcançadas e, assim, 
modifica-se, também, a relação com o lugar da Verdade. 
Portanto, como uma consequência desta propriedade 
discursiva, o “semi-dizer” da verdade é também anulado 
e o Sujeito, numa extensão, para o social e para ele 
mesmo, pode desenvolver uma ilusão de que a verdade 
pode ser “toda dita”. 

Nesse sistema discursivo, pode-se considerar, ainda, 
um processo interveniente das Ciências sobre o Saber, 
fazendo desaparecer a disjunção que existe entre o 
lugar da produção e o lugar da Verdade, possibilitando, 
assim, que o Saber se transmude num valor de mercado 
e que se modifique a relação do Sujeito com o “objeto”, 
subvertendo a noção do desejo e do gozo. O que até 
então constituía-se numa impossibilidade estrutural e 
lógica, de o Sujeito ter acesso ao “objeto (a)”, como causa 
do desejo e aperitivo de gozo, isso se subverte e Lacan 
passa a considerá-lo como um “objeto” a ser produzido, 
no social, e que é transmudado, de uma maneira ilusória, 
para um bem de consumo que passa a ser oferecido, sob 
uma condição permanente, como uma promessa de 
satisfação possível para o Sujeito. 

Desta maneira, desenvolve-se, cada vez mais, um 
conhecimento (S2, sobre a barra) em relação aos 
“objetos” do mundo, transformando o “não saber” 
sobre o Real do gozo em “falta de informação”, como 
os “objetos” passam a ser produzidos em quantidades 
que não devem faltar, para serem consumidos pelos 
“pequenos outros”, os proletários. À medida que 
estes “objetos” que vão sendo produzidos e passam a 
ser usados pelos proletários, portanto, podendo ser 
consumidos por aqueles que os produzem7, essa é a 
maneira que o Mestre tende a acomodá-los, no trabalho, 
determinando que eles possam gozar com isso. Lacan 
considerou que essa condição vem realizar a receita de 
longevidade do capitalismo8 e, ainda, a encaminhar o 
Sujeito a desconhecer os limites da castração, podendo 
produzir um apagamento de traços identificatórios 
e, ainda, o que ele sinalizou, como evitar “as coisas do 
amor”9.

Quanto à segunda via, vou implicar o Discurso do 
Capitalista, com os Discursos Radicais. Assim, a partir 
de determinantes linguageiros que instituíam uma 
importância relacionada ao Saber, isso vai produzir uma 
condição necessária para a transmudação do Mestre 
antigo, no mestre moderno, que veio se constituir no 
próprio Capitalismo10. Com efeito, o que se mostrava 
como um “saber fazer” do escravo, transformava-se 
num sistema de Saber para o Mestre, promovendo 
uma passagem que vai de um saber prático a um saber 
teórico e, assim, pode-se acrescentar que essa condição 
passou a fazer parte da própria dimensão da linguagem. 

Lacan que já havia considerado que, antes mesmo do 
Saber ganhar seu valor na Psicanálise, Marx já havia 
revelado que esse algo do trabalho adquiria um valor “a 

7 Melman, C. (1973-1990). Du Politique.  Em: Clinique Psychanalytique - 
Articles et Communications.  Paris: Bibliothèque du Trimestre Psychanalytique, 
1991.
8 Id., Ib
9 Lacan, J. (1972). Séminaire XIX, Le savoir du psychanalyste, aula de 06/01/72. 
Publicação interna da Association Freudienne Internationale..
10 Lacan, J. (1972). Séminaire XIX, Le savoir du psychanalyste, aula de 06/01/72. 
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mais”, realizando-se como um efeito de gozo, elaborado 
pelo proletário, e que passaria a ser aproveitado pela 
filosofia, pela Ciência, entre outras condições. Por isso 
mesmo, não é excessivo afirmar que essa noção da mais-
valia não se constituiu uma invenção de Marx, mas que 
ele pôde mostrar algo que, até então, não se sabia o 
que era. Assim, a globalização desse Saber, apropriado 
do escravo, e que adquiriu um estatuto de “objeto”, ao 
qual tem sido agregado um valor de mercado, isso 
contribuiu, também, para que se produzisse o próprio 
Discurso do Capitalista.

Olhado sob esta perspectiva, o Discurso Analítico 
sustentado por Lalíngua e através da cadeia 
borromeana, ao procurar restaurar seus fundamentos, 
e sustentado na Lei de não ceder quanto ao desejo - 
procura manter sua pequena etiqueta, para dar conta 
dos efeitos do Imaginário, do Simbólico e, sobretudo, 
do Real, sobre o Sujeito, que ao ocupar o lugar de 
agente, sustentado pelo corpo de um proletário, ele 
se satisfaz por produzir algo e, em seguida, poder usar 
aquilo que produz. É dessa maneira que esse escravo 
moderno goza, por produzir e por dispor daquilo 
que produz, com limites11. 

Com efeito, estes “objetos da modernidade”, que 
aparecem, aqui, como “semblantes do objeto (a)”, 
que é causa do desejo e aperitivo de gozo, à medida 
que eles vão sendo produzidos, numa quantidade 
necessária para serem consumidos pelos pequenos 
outros, os escravos, pois essa é a maneira que o 
Mestre tende a distrair o escravo, em seu trabalho, 
deixando-o ter acesso e uso destes objetos que 
produz, isso pode possibilitar essa outra escritura, do 
Discurso do Capitalista (Fig. 2). 

 

Fig. 2

Aqui, o Sujeito ($), com sua divisão estrutural, 
comprometido com o desejo, sempre inconsciente, 
com seu sintoma e com outras condições que podem 
afetar o pensamento e o corpo que o sustenta, 
ele passa a intervir sobre esse “outro lugar” (S2, 
sobre a barra), à procura de um trabalho que possa 
disponibilizar os meios de um conhecimento, que se 
desenvolve através de informações do que as Ciências 
e a mídia podem animar e divulgar, cada vez mais, em 
relação a estes semblantes de “objeto”, que passam a 
ser fabricados e usados como bens de consumo. 
Dessa maneira, a partir dessa condição discursiva, 
no Discurso do Capitalista, o “objeto” passa a ocupar 

o lugar da produção, como “objeto” (a), que se 
movimenta em duas vias, para o Sujeito. Uma delas, a 
partir desse trabalho do “outro”, onde ele adquire essa 
condição, que estou insistindo, como semblantes 
diversificados do “objeto (a)”, que vão ser compartidos, 
no social, como uma produção contínua de “objetos 
da modernidade” a serem encontrados “nas esquinas... 
e atrás das vitrines”, que podem fasciná-lo e que estão 
controlados e governados pelas leis do consumo. 
Lacan, em certo momento de seu ensino, chegou 
a nomeá-los de “lathouses” (“latusas”), que passavam 
a fazer parte das realidades plurais do Sujeito e que 
ele jogou com uma homofonia, no francês, com 
“ventouses” (“ventosas”), considerando a possibilidade 
de que estes “objetos” pudessem, até mesmo, aspirar, 
ou incorporar o Sujeito. 

Ainda sob essa condição, estes “objetos”, compartidos 
pelo capitalismo e pela mídia, transformam-se de 
uma forma ilusória para o Sujeito, em algo que vou 
chamar, aqui, de “objeto do desejo”. Com efeito, à 
medida que eles vão sendo admirados e adquiridos, 
no social, numa versão idealizada e “consumista”, 
há uma tendência, também, para que num tempo 
limitado, o Sujeito, nessa posição de consumidor, 
perca o interesse e o valor de uso por eles e passe a 
descartá-los, procurando substituí-los por outros, 
mais modernos, mais atraentes, mais potentes, 
mais... alguma coisa, que passam, também, a serem 
utilizados com tempo limitado. Desde que estes 
“objetos” estejam implicados a um determinado 
tipo de economia, que obedece ao princípio de 
uma “produção extensiva”, de uma busca constante e 
com um poder de satisfação para quem se apropria 
deles, eles se transmudam, cada vez mais, num efeito 
constante e insistente de gozo12. 

Com isso, Lacan procurou mostrar, também, que 
nesse mecanismo de “exploração social” encontra-
se a receita da longevidade do capitalismo13. No 
entanto, numa proposição diferente a essa de Marx, 
ele vai sugerir, a partir do Discurso do Capitalista, que 
a mais-valia não corresponde a algo que devesse ser 
inferido como uma alienação do trabalho do escravo, 
ou do proletário, e que estivesse condicionado a uma 
situação econômica. Esse “a mais”, do trabalho do 
escravo, ou do proletário, na Psicanálise, corresponde 
a essa condição de que aquilo que é produzido tem 
um custo, paga-se por isso. Uma condição, portanto, 
relacionada à noção do Gozo e que o Sujeito, nessa 
proposição da Psicanálise, tem que aprender o que 
fazer, para minimizar essa condição gozosa. 

Uma outra consequência, ainda, a se considerar, 
com o Discurso do Capitalista, é que o Sujeito, nesse 
lugar de agente, ao ser convocado de uma maneira 

11 Melman, C. (1973-1990). Du Politique. Em: Clinique Psychanalytique - 
Articles et Communications. Paris: Bibliothèque du Trimestre Psychanalytique, 
1991.
12 Lacan, J. (1970). Radiophonie.  Em: Scilicet n. 2/3, Paris: Seuil, 1970, p. 87.
13 Id., Ib.
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14 Lérès, G. Lecture du discours capitaliste selon Lacan. Em: Essaim, Revue de 
Psychanalyse, n. 3. Paris: Érès, 1999.
15 Lacan, J. (1970). Séminaire XVII, La Psychanalyse à l'Envers, aula de 
14/01/1970. Publicação interna da Association Freudienne Internationale. 
16 Lacan, J. (1976). Séminaire XXIV,  L'insu que sait de l'une bévue s'aile à 
mourre, aula de 14/12/1976. Ornicar? 12/13, Bulletin périodique du Champ 
Freudien.

permanente pelo “objeto”, ele experimenta um tipo de 
limite à castração, que passa a ter efeitos em diversos 
campos do Simbólico, sendo colocado, muitas vezes, 
numa posição conflituosa em relação à própria 
função paterna, como representante da Lei. Assim, ao 
se estabelecerem laços sociais enfraquecidos, que vão 
aparecer no que pode ser tirado de cada um, o Sujeito 
tende a atribuir este fato a uma responsabilidade 
do “outro” e, isso, pode repercutir, no social, com 
manifestações que vão desde a violência, o racismo, 
a segregação, entre muitas outras.

Lacan insiste, ainda, através desse novo Discurso, 
ligado à modernidade e a própria produção 
capitalista, que o que se desenvolve através de 
um interesse pelo “objeto” e seu consumo não 
corresponde a uma noção de que o homem é 
determinado pelo trabalho, mas dessa condição de 
que o Saber do escravo foi transferido para o Mestre 
e que passou a ser usado por ele. Essa passagem para 
o Capitalismo, que se inaugurou em torno do século 
XV, ocorreu no momento em que se instituiu uma 
falta de transparência nas negociações do mercado 
e que correspondeu, também, ao período em que o 
Saber se homogeneizava e se ordenava num elemento 
comum a ser usado. Portanto, com a presença 
do Capitalismo, desenvolveu-se uma produção 
discursiva em que o Saber adquiriu um valor de 
mercado, podendo ser vendido e comprado, como 
algo que se estendeu para o próprio trabalhador e que 
começou, assim, a ter seu “passe” colocado à venda, 
como uma metáfora do que ocorre no futebol. 

No entanto, essa condição do Saber levou muito 
tempo para se evidenciar, pois ela só veio se 
mostrar de uma maneira mais explícita, no final 
do século passado, com o surgimento das próprias 
leis de mercado14 e, assim, como referi acima, ele 
ganhou o estatuto de uma “mercadoria”. Desta 
maneira, adquiriu essa condição de mais-valia e 
que se transmuda, na Psicanálise, como mais-gozar, 
realizando algo a ser compartido e avaliado, sempre 
numa Análise em Intensão15.
Ao usar o significante “mercadoria”, 
acompanhando sua implicação à prática da análise, 
quero evocar uma questão que Lacan discute 
em torno desse significante, aproximando-o da 
noção do dentro e do fora. Assim, não é excessivo 
se perguntar, o que acontece com o “dentro” e o 
“fora”, quando se trata de uma “mercadoria”? Com 
efeito, pode-se considerar que o “objeto” quando 
está “dentro”, numa concepção imaginária, poderia 
ser interpretado como o que está contido, no “saco 
de pele”, isso que é um representante do Corpo. 
Em oposição, existe o que se mantém “fora” e 
que vou nomear de “resto”, guardando entre estes 

dois espaços, a presença de uma superfície que os 
limita.

Aqui, ainda, o “objeto” em questão, que está 
implicado à “mercadoria”, ele não só passa a ser 
avaliado por seu valor de uso e de troca, como 
vai estar relacionado a uma outra condição, 
que foi lembrada por Lacan, como necessária, 
para favorecer essa ideia da “mercadoria”; ele a 
identificou através do significante “depósito”. Isso 
quer dizer, que é preciso que exista um depósito 
para que a “mercadoria” possa ser estocada e, assim, 
que ela possa ficar “dentro” de um lugar, podendo 
ser acumulada e conservada, obedecendo a uma 
norma, que ali, ela não poderá ser consumida. 
Enquanto guardada, ela fica num compasso de 
espera, tendo seu valor de uso interditado e seu 
valor de troca a ser avaliado. Em contrapartida, 
quando a “mercadoria está fora”, ela terá seu preço já 
avaliado e poderá circular e ser consumida. 

Vou retornar à essa condição do Saber, que ao ser 
transmudado num “objeto”, torna-se equivalente 
a outros “objetos”, que passam a ser fabricados em 
“mutirão”, com uma produção cada vez maior, como 
um bem de consumo, que guarda a expectativa 
de ser cada vez “melhor” do que os anteriores, 
satisfazendo a um determinado ciclo, que passa 
a obedecer às leis do mercado. Uma condição 
que produz efeitos sobre o Sujeito, levando-o 
a considerar essa possibilidade de ter acesso ao 
Saber (S2), aqui, transmudado em conhecimento, 
que o leva, também, a manter a ilusão de poder se 
apropriar do “objeto do desejo” (a). 

Desde que o Sujeito ($) ocupa esse lugar de 
dominância (Fig. 2 à esquerda e acima), no Discurso 
do Capitalista, ele não só adquire essa condição de 
“semblante de Mestre”, como centro das atenções e 
consumidor, como vai desenvolver uma crença de 
poder comandar através do Saber (S2), sob a forma 
de um conhecimento, no lugar do outro (à direita 
e acima), a própria produção do “objeto” mais-de-
gozar (a), no lugar da produção (à direita e abaixo). 
Com efeito, embora o “objeto” possa adquirir uma 
“materialização”, em que lhe é adicionado uma 
mais-valia que o transforma em “objeto” técnico, em 
“gadjets” que invadem o espaço social do Sujeito, numa 
vertente imaginária de que é “desejado” com avidez e 
com uma crença de que pode adquiri-lo, estocá-lo, 
trocá-lo e, mesmo, destruí-lo, sempre obedecendo às 

leis do mercado e de uma “ideologia da livre empresa”, 

que o lança, cada vez mais, numa busca desenfreada 

de apropriação e consumo, envolvido por inveja em 

relação ao gozo do “outro”, sob uma condição que 

vai ficando cada vez mais fora de seu controle. 

Aqui, no entanto, nessa dimensão da Psicanálise, 

que contempla o Discurso do Capitalista, 

implicado aos Discursos Radicais, quando o Saber 

se transmuda em “mercadoria” e toma o estatuto de 

um “objeto”, denotado por pequeno (a), no lugar 

da produção, embora possa ser transvestido, numa 

condição idealizada, para ser usado e “consumido”, 

ao estar comprometido com essa condição de 

“mais-gozar”, não se trata mais de uma alienação ao 

trabalho, condicionado a uma situação econômica, 

mas como uma consequência de efeitos do 

Imaginário, Simbólico e, sobretudo, do Real, que 

o implica, na própria estrutura do “objeto”, como 

causa do desejo e aperitivo de gozo16 e, como tal, 

um “objeto” impossível de ser apropriado, pois até 

mesmo o significante que poderia representar o 

Sujeito está, também, numa posição impossível de 

acesso (S1 || a). 

Para ir finalizando, uma outra implicação que o 

Discurso Analítico pode contribuir, em relação ao 

Discurso do Capitalista, foi concebido por Lacan, 

ao afirmar que o analista, como um “Ser-para-seu-

tempo”, deve ocupar uma posição política, com 

prudência e tolerância, pois nesse lugar de semblante 

de objeto, como causa de desejo e, mesmo, como 

“objeto de amor”, e vou incluir, também, de ódio, 

sob transferência, ele deixa de se constituir num 

objeto de mercado e de uso, para fixar um lugar, 

de onde se faz semblante de objeto. A partir daí, o 

analista pode, também, “retorificar”17 o analisante 

sob a função Sujeito, cada vez que o interroga, 

levando-o a se implicar em Lalíngua e poder amar 

e, até mesmo, gozar do inconsciente que ele inventa 

e que o determina, precisando ficar acordado e 

“não-tolo” diante das ilusões imaginárias que suas 

realidades plurais instituem18. Isso quer dizer, que 

o Discurso do Capitalista, na Psicanálise, guarda 

seus limites e leva o Sujeito a tomar suas precauções, 

pois trata-se de um dispositivo discursivo que pode 

levar o Sujeito a se consumir à medida que busca 

consumir os objetos imaginários que encontra em 

suas diferentes realidades.

17 Lacan aqui utiliza-se do significante rhétifier que deriva de rhéteur (retórico) e 
rectifier (retificar).
18 Lacan, J. (1974). Séminaire XXI, Les non-dupes errent, aula de 11/06/1974. 
Publicação interna da Association Freudienne Internationale.
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LACUNAS DO IMAGINÁRIO NARRATIVO?
Letícia Patriota da Fonseca 1

Tomamos como ponto de partida para esta 

intervenção uma interrogação que contempla uma 

questão que nos habita, proveniente do cotidiano 

da clínica psicanalítica: o que dizer das depressões, 

ou da depressividade contemporânea? Haveria 

possibilidade de diferenciar tipos específicos de 

1 Psicanalista. Membro do Espaço Moebius e da Association Lacanienne International.
2 Lacan, J.  Os não tolos vagueiam, Seminário 1973-1974. Salvador: Espaço Moebius, 
2016, p.112.
3 Tyszler, Jean-Jacques.  As depressões, o luto e a melancolia. Salvador: Espaço 
Moebius, 2017.

Então, esse saber inconsciente não se suporta daquilo em que ele insiste, mas dos traços 
que essa insistência deixa; não da verdade, mas de sua repetição, na medida em que é 

enquanto verdade que ele se modula” (Lacan, 1973/1974)2.

depressões? Como pensar as depressões em relação 
às estruturas clínicas? Aventamos então uma 
hipótese que contemplaria o postulado único, ou 
não, do nome-do-pai, numa tentativa de elucidar os 
aspectos que nos instigam em nossa prática. 

Assim, para melhor apoiar essa questão, levemos 
em consideração como ponto chave a observação 
de J-J Tyszler:
 
“... estamos efetivamente em uma clínica 
tributária do postulado único da foraclusão 
do Nome-do-Pai, ou nos é necessário 
considerar formas diferenciais da 
foraclusão?”3

A questão que trazemos aqui enfoca as depressões, 
em suas diversas formas. Trata-se de um “quadro” 
bem atual, bastante em voga, designado no DSM 
como transtorno do humor (afetivo), transtorno 
afetivo bipolar, episódios depressivos, transtornos 
depressivos recorrentes, etc. Em suma, “depressão”. 
As pessoas que acompanharam a preparação para 
o seminário com J-J Tyszler, seguindo os textos 
indicados, na coletânea lançada pelo Espaço 
Moebius, estão bem lembradas dos pontos 
ressaltados pelo autor a partir dos seminários, 
sobretudo a partir da abordagem do texto freudiano 
Luto e melancolia.

Todavia, para colocar-lhes um pouco a par das 
minhas elaborações, retomamos alguns passos 
do percurso lógico seguido anteriormente. Não 
vamos retomá-lo em detalhes, mas apenas revisitar 
em linhas gerais algumas reflexões. Para nós, esse 
percurso pelas elaborações de Lacan, passando pela 
Lógica do fantasma, é importante, uma vez que 
é a defecção fantasmática que se faz presente em 
alguns casos, enquanto que, em outros, parece-nos 
necessário indagar se ele teria possibilidade de operar. 
Do mesmo modo que é também indispensável 
voltarmos o olhar sobre o Seminário XXI, Os não-
tolos vagueiam. Vale enfatizar que, ao longo de nosso 
trabalho de tradução deste seminário, voltamo-nos 
frequentemente sobre a questão do Nome- do- Pai, 
implícito no título do Seminário pela homofonia 

RESUMO

A autora aborda algumas especificidades 
em torno das depressões e da depressividade 
contemporânea recorrendo inicialmente aos 
textos de Lacan que transitam da questão do 
Nome- do- Pai aos nomes- do- pai. Argumenta 
se haveria uma foraclusão única ou outras formas 
de foraclusão para indagar, a partir da sua prática 
clínica, o que seria da ordem de uma ineficácia 
da metáfora paterna ou mesmo uma defecção 
fantasmática.

Palavras chave: Nome-do-pai. Foraclusão. 
Imaginário. Depressão.

ABSTRACT

The author approaches some specificities around 
depressions and contemporary depressiveness, 
resorting initially to Lacan’s texts that move from 
the issue of the Name- of the Father to the names- 
of the father. She argues whether there would be a 
single foreclosure or other forms of foreclosure to 
investigate, from her clinical practice, what would 
be on the order of ineffectiveness of the paternal 
metaphor or even a phantom defection.

Keywords: Name- of the Father. Foreclosure. 
Imaginary. Depression.
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5 Lacan, J.  O Seminário Livro 4, A Relação de Objeto e as estruturas freudianas, 
várias articulações sobre o esquema L, especificamente nas páginas 126, 130 e 146.
6 Op. cit. p. 211.
7 http://blog.quadrante.com.br/paul-claudel-1868-1955-por-jacques-madaule/ 
Claudel e as implicações da derrisão  do pai – Denise Mourano.

8 Lacan, J.  A Identificação - Seminário 1961-1962, lição de 20 de dezembro de 1961. 
Recife: C.E.F., 2003.
9 Lacan, J.  Os não-tolos vagueiam,  Seminário 1973-1974, lição de 15 de janeiro de 
1974. Salvador: Espaço Moebius, 2016.
10 Lacan, J.  R.S.I. Séminaire 1974-1975. Paris: Éditions de l’Association  Lacanienne 
Internationale,  p.102.
11  Melman, Charles.  Estrutura lacaniana das psicoses. Porto Alegre: Ed. Artes 
Médicas, 1991, p.18.
12 Ver ainda a função do ‘nomear’, em RSI, lição de 11 de março de 75, pag.111.

na grafia francesa – Les non-dupes errent. Para tanto, 
retomamos a primeira conferência sobre o tema e 
seguimos adiante até o RSI.
Voltando então à indagação feita acima, caberia 
atribuirmos esse transtorno à foraclusão do Nome- 
do- Pai, ou poderíamos considerar outras formas 
de foraclusão? Reflitamos mais uma vez sobre a 
evolução do conceito – o Nome -do- Pai – em 
Lacan. 

Lacan afirma no RSI, ano seguinte ao Seminário 
Os não tolos vagueiam, que não falou do Nome- do- 
Pai, mas dos Nomes- do- Pai. Entretanto, seguindo 
suas elaborações, ao longo de seus Seminários, nós 
podemos constatar vários momentos em sua obra 
em que ele faz alusão ao pai, ao Nome- do- Pai e 
à função paterna. Seguindo o desenrolar de suas 
ideias, vamos nos dar conta, no início dessa aula 
única de 63, que é o próprio Lacan que ressalta, que 
aponta uma sequência lógica, onde vemos o avançar 
de suas ideias em torno da questão do Nome- do- 
Pai, destacando momentos específicos.

Lembremos que ele evoca, inicialmente, no final do 
seminário 3, As Psicoses, os capítulos que na edição 
da Zahar intitula-se As imediações do buraco, no qual 
ele contempla: O ponto de basta, A Estrada principal 
e o significante “ser pai”. É interessante não apenas o 
desenvolvimento das ideias de Lacan, mas também 
importante observarmos que ele mesmo se reporta 
aos pontos precisos dos avanços da teorização. A 
seguir, ele ressalta, no Seminário 4 – A relação de 
Objeto – sobre o ternário imaginário5; 

No ano seguinte, temos o Seminário As formações 
do Inconsciente, onde nas lições de 15, 22 e 29 de 
janeiro de 1958 é abordada, enfocada a questão da 
metáfora paterna. Ali Lacan desenvolve o esquema 
R, retomando os três tempos do Édipo. Neste 
ele sublinha: “Na psicose, o Nome-do-pai, o pai 
como função simbólica, o pai no nível aqui entre 
mensagem e código é verwofen”;6

E Lacan continua:

No seminário sobre A Transferência, temos o 
drama do pai na trilogia claudeliana, sendo o mito 
enquanto enunciado possível do impossível. Neste 
vemos explicitamente o pai real como ‘operador 
estrutural’.

O que é que Lacan quer destacar com isso? Ele 
quer ressaltar, ao longo desse percurso, que o 
pai, tal como a clínica analítica constata, vai estar 
presente na configuração da criança, desde sempre, 
enquanto castrado, ou seja, submetido ele também 
à lei do significante. Esse pai, portanto, vai aparecer 
numa posição de insuficiência quanto à proteção 
almejada, o que não impede, obviamente, que do 
ponto de vista imaginário, a criança possa dotá-
lo de atributos de onipotência. Tal onipotência, 
entretanto, mostra-se em defasagem com o que a 
experiência cotidiana vem revelar.7

Podemos assim verificar posições já bem diferentes 
entre a questão do pai no Seminário V, As Formações 
do Inconsciente e o Seminário VIII, A Transferência.

Em seguida, ele indica, no Seminário IX, A 
Identificação, na lição de 20 de dezembro de 61, 
onde ele fala da função do nome próprio, função 
que será retomada posteriormente no seminário 
XXI.

No ano seguinte, temos o Seminário sobre A 
Angústia. Desse texto de 63 podemos destacar 
que, nele, Lacan indaga, referindo-se ao nível da 
sincronia, sobre onde e em qual tempo o sujeito é 
afetado pela angústia. Ou seja, em que tempo ele é 
afetado pelo desejo do Outro. Sublinha ainda que 
a voz do Outro deve ser considerada como um 
objeto essencial, e que é o fantasma que vai fazer o 
anteparo diante dessa voz. Bom, isso é o que Lacan 
aborda naquela aula única sobre o Nome-do-Pai.

Trilhando então esse percurso, Lacan contempla a 
construção lógica a partir da qual vem se sedimentar, 
se constituir a metáfora. Todavia ele ressalta que é 
preciso ousar ir além de Freud, explicitando: “Há 
no significante esse lado que espera a leitura e que 
é nesse nível que se situa o nome...”8; Todavia, em 
contrapartida, no Seminário XXI,  ele indaga: “... 
desse pai, será que não podemos ir além do mito 
para tomar como marca o que implica o mito nesse 
registro que dá nosso progresso sobre esses três 
termos do gozo, do desejo e do objeto?”9 O mito 
então como enunciado possível do impossível; 
o pai real como ‘operador estrutural’. E ainda, no 
Seminário RSI, Lacan ressalta: “Os Nomes- do- 
Pai é isso: o Simbólico, o Imaginário e o Real...”10. 
Assim, seguindo o nó borromeu, passamos do mito 
à estrutura: os três juntos compõem uma estrutura. 
Havendo os nomes- do- pai que se encadeiam, há 
uma estrutura que opera, que funciona. 

Para nós foi muito importante o percurso sobre o 
nome-do-pai, retomado em Lacan, bem como toda 
a trajetória ao longo dos textos e seminários de 
Tyszler e outros, sobre a depressão e a bipolaridade.

Desse modo, também foi para nós relevante a 
observação de Charles Melman, logo no início de 
seu livro Estrutura lacaniana das psicoses, sobre o que 
é o nome-do-pai: “... é com o lugar da topologia que 
estamos implicados, com o fato de que esse lugar 
se acha instaurado, instalado pelo recalcamento 
originário Urverdrangung...”11, o S(Ⱥ), bordejando 
o amor do Um, regado pela religião monoteísta. 
Assim sendo, haveria então outras formas de 
amarrar a estrutura.12

Voltemos então à citação inicial: estaríamos numa 
clínica tributária da foraclusão única do Nome-
do-Pai ou haveria outras formas de foraclusão? E 
ainda, indagamos: poderíamos diferenciar tipos 
de depressão que se fazem presentes em estrutura 
neurótica, e tipos de depressão que apontam a uma 
estrutura outra?

Tyszler chama a atenção, em seus textos, para 
a questão do esquecimento do termo loucura 
maníaco-depressiva, transformado em psicose 
maníaco-depressiva, resultando posteriormente no 
apagamento desta – a PMD. Aponta ainda o autor 
a tentativa de apagamento do termo melancolia, 
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bem como a atual designação no DSM como 
Transtornos de humor (afetivos). Salienta, em seu 
texto, que Freud colocava o conflito entre o eu e o 
supereu; que foi Lacan quem procedeu à grande 
unificação das psicoses com o mecanismo da 
foraclusão. 

Podemos assim constatar que Lacan iniciou com 
o Nome-do-pai – mas deste destacando o pai 
enquanto função; e, enquanto função – os nomes-
do-pai, desembocando no RSI na topologia dos 
nós. Então, se os nomes-do-pai é isso, temos os 
três juntos que compõem uma estrutura: não um 
modelo, mas uma monstração. 

Observando então o nó borromeu, vamos verificar 
o que Lacan destaca no RSI: se procuramos de 
que pode ser bordejado esse gozo do outro corpo, 
enquanto que esse aí seguramente faz buraco, o 
que encontramos é a angústia. O inconsciente 
é condicionado pela linguagem, por aí situar 
afetos. “...é na linguagem e pela linguagem que 
somos manifestamente e de maneira inteiramente 
prevalente, afetados”.13 Então, nas depressões, ou na 
psicose maníaco depressiva, como verificar quais os 
significantes que o afetam.

Tomemos então uma reta: 

O espaço fechado é vetorizado por Φ, é o espaço do 
gozo fálico; o espaço aberto é o do gozo do Outro; 
é também vetorizado por Φ mas é igualmente 
polarizado, atraído, pelo significante perdido para 
sempre, o significante da falta do grande Outro 
– S(Ⱥ). [É o significante faltante (-1) que vem 
suportar o significante fálico, Φ.] Esse ponto Φ – 
que na verdade não é um ponto, mas um significante 
que marca um que falta, efeito da castração – exerce 
uma função. 

O sujeito $ é efeito do deslizamento do significante; 
engajando-se pela via da enunciação, pela via do 
desejo, ele gira em torno de uma nominação latente, 
o S (Ⱥ).

Recorrendo à elaboração de Tyszler, em O fantasma 
faz nó?, podemos alterar o grafo proposto por M. 

Darmon, aqui colocando o matema do fantasma, o 
que muito nos ajudará na elaboração da dinâmica 
da clínica. Girando em torno da nominação 
latente, sob efeito da enunciação, teríamos a 
abertura do punção, o que permitiria inscrever 
outro significante. Todavia, vem-nos uma questão 
da clínica: como produzir ondas quando não 
há eficácia fantasmática, ou quando a estrutura 
fantasmática é falha, insuficiente? Então: por 
que enfocar da minha clínica atual a questão da 
depressão?
 
Observamos então casos recentes, ora desenlaces 
amorosos, que são mais situações de luto e de 
reinscrição de um traço para superar a falta; ora, 
atualmente, o luto da maternidade nas mulheres 
jovens. Mas, ao lado do caso que retornou 
recentemente, não pudemos deixar de recordar 
também um caso típico de loucura maníaco-
depressiva, cujo desfecho nos tocou muito: uma 
jovem brilhante, que após mais de 10 anos de 
trabalho analítico decide encerrar sua vinda à 
análise, indo em busca de certa forma de terapia, o 
que resulta em suicídio. E vários outros casos cuja 
listagem não se faz necessária, ou que podem passar 
nas lembranças da prática de cada um de vocês. 
Então, qual nossa responsabilidade diante de cada 
questão que nos chega?

Pensamos então em um outro analisante e em sua 
pré-história. 

Trata-se de um adulto jovem, que nos procura 12 
anos após o último período de trabalho analítico 
conosco. Novamente num quadro depressivo 
marcante. Fiquei na dúvida se o atenderia, se 
teria alguma possibilidade de um trabalho mais 
efetivo etc. Até a idade dos 10 anos ele não tinha 
conhecimento da doença de seu pai, nada lhe 
era falado a esse respeito. Notamos, portanto, a 
foraclusão do imaginário narrativo: palavras que lhe 
foram omitidas e, portanto, não lhe reconheceram 
a busca de um lugar... Poderíamos, então, aventar 
a hipótese de que tal quadro hoje poderia ser visto 
como um caso de hiperatividade? Seria essa forma 
agitada e rebelde aquilo que Forget nomearia como 
um sintoma-out? Seria hoje uma criança destinada à 
ritalina? 

Após alguns meses de trabalho analítico, o 
analisante chega referindo que está pior; que vinha 
melhorando, mas de dois dias para cá piorou. 
Escutamos sobre os últimos acontecimentos. Ele 
recorda que chegou ao trabalho e ouve da chefe o 
comentário: “Chegou meu funcionário doidinho”. 
Em seguida, refere que mais duas pessoas lhe 

indagam: “Como estás?” Recorda, então, algo que 
sempre o fez sofrer: as tias sugeriam ser ele igual ao 
pai. Ou seja, a foraclusão do imaginário narrativo 
faz rebote no imaginário fantasmático?

Como lembra Tyszler, o que é espetacular na 
história é o ponto clínico, é a dimensão daquilo que 
se chamou, no classicismo: a perda da visão mental. 
Em outra ocasião, ao ser indagado “Que tristeza é 
essa?” ele não se questiona. Não reporta a questão 
à dimensão Outra, e responde buscando uma saída 
mais fácil: “É! Acho que não tem por que estar 
triste”. Ele não se sustenta aqui, neste ponto da reta, 
com o apoio da função fálica. E para se resgatar, 
ele se sustenta na suposta hipótese do outro. Ou 
seja, ele não vagueia na errância; não suporta, 
como propõe o autor Imre Kertész, a angústia 
do esquecido, voltando-se à covardia depressiva. 
Ele não vagueia na errância, não sustentando 
para si a questão. Sem ser uma busca de agradar 
transferencial, mas sendo efeito da inconsistência da 
metáfora, o analisante concorda rapidamente com a 
pergunta. Indagamo-nos: ineficácia da metáfora, ou 
defecção fantasmática? É exatamente porque não 
há foraclusão do nome-do-pai que há a angústia. Eu 
diria que a foraclusão é outra. 

Vagando nessa errância, o analisante se agarra ao 
outro buscando dar conta da falta do Outro. Então, 
de um Outro ao outro... E, nas ondas da repetição, 
sugado pelo motor da transferência, algo não cessa 
de se escrever, algo se repete. É nas vagas da repetição 
que ele se faz escutar, até que seja possível que 
cesse de se escrever desse modo – escreva-se de 
outro modo. Um modo outro que até então não 
se escrevia, mas que agora cessa de não se escrever. O 
sentido dado com um sentido outro se produz, e 
com valor de verdade.
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e poderá  solicitar ou sugerir ao autor eventuais  modificações no seu texto . A Comissão enviará, por e-mail, o 
parecer final ao autor acerca da publicação ou não do material recebido, reservando-se o direito de não publicar 
os trabalhos que não se enquadrem nas normas estabelecidas ou na linha editorial da revista.

7. O período para recebimento dos artigos será divulgado, a cada ano, por meio do site do Espaço Moebius e 
outros meios de divulgação: e-mail, facebook etc.

8. Os artigos deverão ser encaminhados para e-mail topos.espacomoebius@gmail.com, aos cuidados da 
Comissão Editorial.

9. As dúvidas e outras informações também deverão ser encaminhas para o e-mail da Revista. topos.
espacomoebius@gmail.com      
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