
FOLHETIM 9



R
io

 d
e 

Ja
n

ei
R
o

 •
 a

n
o

 X
ii
 •

 n
ú

m
eR

o
 9

 •
 J
u

n
h

o
 2

0
1
4

Escola, passe, cartel, arte e clínica

FOLHETIM
escola de Psicanálise dos FóRuns do camPo lacaniano – FóRum do Rio de JaneiRo

9
issn 1982-5986



Sumário

Editorial 9
Vera Pollo 

i – conFeRÊncias

Neurose ideal, desejo impossível 15
Sidi Askofaré 

I.S.R. – O retorno a Freud de Jacques Lacan 29
Maria Anita Carneiro Ribeiro

ii – escola: FoRmaÇÃo e GaRanTia

Os paradoxos do desejo do analista 38
Marcelo Mazzuca

O desejo e a lei: a dialética da significância entre  
moções inconscientes e produção de sentido 54
Conrado Ramos

Desejo do analista e o novo amor 70
Andréa Hortélio Fernandes

Três observações sobre o analista consideradas como resposta 86
Martín Alomo

iii – PesQuisa

O autismo e a pulsão invocante 95
Lilian Oliveira e Cruz de Aragão

iV – aRTe e Psicanálise

Comentário sobre o filme Le Souffle au Coeur 113
Geisa Freitas

Epifanias 118
Márcio Brandão Pinto

ESCOLa DE PSICaNáLISE DOS FóRuNS DO CaMPO LaCaNIaNO – RIO DE JaNEIRO

Rua Goethe, 66/2º andar – cep 22281-020 – Botafogo – Rio de Janeiro – Brasil
Tel/fax: (21) 2527-6624 • E-mail: fcl-rio@fcclrio.org.br 
E-grupos: fcl-rio@yahoogrupos.com.br (e-grupos restrito aos membros do Fórum do Rio de Janeiro)

Ficha catalográfica

Catalogação: Luciene Costa – Bibliotecária CRB/7 – 6044

FOLHETIM / Fórum do Campo Lacaniano do
      Rio de Janeiro. - ano III, n. 0 (2001). - Rio 
      de Janeiro, FCL-RJ, 2001.

      Semestral
      ISSN 1982-5986

      1.Psicanálise – Periódicos. I Fórum do Campo
      Lacaniano do Rio de Janeiro

CDD 150.195

© 2014, Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano – Brasil

FOLHETIM
ano XII
Número 9
Junho 2014
ISSN 1982-5986

Diretoria de edição 
Vera Pollo
Bela Malvina Szajdenfisz

Comitê de redação
Bela Malvina Szajdenfisz
Luciene Costa
Vera Pollo

Abreviaturas utilizadas nesta revista:
• A.E.: analista da Escola
• A.M.E.: analista membro da Escola
• IF: EPFCL Internacional dos Fóruns da Escola de  

Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano
• FCL: Fórum do Campo Lacaniano

Conselho da EPFCL
Fórum do Rio de Janeiro

Vera Pollo 
Coordenadora Geral 
Sandra Chiabi 
Coordenadora Tesoureira 
adriana Bastos 
Coordenadora de Cartéis 
Soneide Lima 
Suplente
Bela Malvina Szajdenfisz 
Consuelo Pereira de almeida 
Maria Luisa Rodriguez 
Delegadas da IFCL 



V – casos clÍnicos

Dez anos não é nada... (?) 123
Silvana Castro Tolosa

Miss MM: um caso de histeria 129
Heloisa Occhiuze dos Santos

O sintoma, uma satisfação paradoxal 136
Vanina Muraro

um caso de erotomania feminina 146
Maria das Graças Soares

Resenhas

as homossexualidades na psicanálise:  
na história de sua despatologização 154
Ricardo Cabral

Sua majestade o autista:  
fascínio, intolerância e exclusão no mundo contemporâneo  159
Camilla Araújo Lopes Vieira

Contents

Editorial 9
Vera Pollo 

i – conFeRences

Ideal neurosis, impossible desire 15
Sidi Askofaré 

I.S.R. – The return to Freud: Jacques Lacan 29
Maria Anita Carneiro Ribeiro

ii – school: TRaininG and GuaRanTee

Paradoxes of the analyst’s desire 38
Marcelo Mazzuca

Desire and the law: the dialectic of significance between 
unconscious motions and the production of senses 54
Conrado Ramos

The analyst’s desire and new love  70
Andréa Hortélio Fernandes

Three observations on the analyst considered as an answer  86
Martín Alomo

iii – ReseaRch

autism and the invocative drive  95
Lilian Oliveira e Cruz de Aragão

iV – aRT and PsYchoanalYsis

Commentary about the film Le Souffle au Coeur 113
Geisa Freitas

Epiphanies 118
Márcio Brandão Pinto



9FOLHETIM, Rio de Janeiro, ano XII, n. 9, jun. 2014, p. 9-13

Editorial

Caros colegas,

o Folhetim 9 nos reserva muitas e boas surpresas. a começar 
por seu tamanho consideravelmente acrescido, em consequência 
dos trabalhos que nos chegaram de alguns fóruns de outros países, 
e também porque decidimos criar mais uma seção sob a rubrica 
Conferências, a qual se destina, como seu nome o indica, a acolher 
conferências apresentadas em nosso Fórum cujo tema não esteve 
necessariamente ligado a questões de formação e/ou de garantia.

Esta nova edição se abre, portanto, com uma conferência 
de Sidi askofaré, colega da França, onde pratica a psicanálise 
e leciona na universidade de Toulouse-Le Mirail. a partir do 
comentário freudiano segundo o qual a neurose obsessiva é, sem 
dúvida alguma, um fecundo objeto de pesquisa, Sidi realiza um 
longo e rigoroso percurso nas obras de Freud e Lacan. Seu texto 
demonstra com clareza as razões pelas quais o desejo do obsessivo 
se torna evanescente e porque, então, a direção da análise deve, 
necessariamente, privilegiar a realização do desejo em ato. Nessa 
mesma seção, Maria anita Carneiro Ribeiro discorre sobre “O 
retorno a Freud de Jacques Lacan”, ressaltando que Lacan perma-
nece freudiano até mesmo em seu recurso aos nós, pois “recuperar 
o errar de Freud é muito mais importante do que recuperar seu ar”. 
Ela recorre com desenvoltura ao texto freudiano sobre o humor, 
cotejando-o ao seminário de Lacan sobre a angústia e conclui que, 
ali onde se lê: narcisismo, identificação paterna e supereu, se pode 
igualmente ler: imaginário, simbólico e real.

Os quatro textos que compõem a seção Escola: Formação 
e Garantia merecem, de fato, que se os conte um a um. São 
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singulares, isto é, são textos de autor. Marcelo Mazzuca, do Foro 
analítico del Río de la Plata, na argentina, traz uma série de 
indagações sobre o desejo do analista, lembrando logo de saída 
que o paradoxo do desejo não é exclusivo da neurose, pois per-
tence à própria estrutura do desejo. Em seguida, seu texto encon-
tra respostas em inúmeros seminários de Lacan, seguindo a orien-
tação que lhe é dada pela definição de que “o sentido do desejo 
do analista é a sua realização em ato”. Conrado Ramos, do Fórum 
de São Paulo, traz também uma importante contribuição a esta 
seção com o trabalho que apresentou em uma de nossas diagonais 
epistêmicas, em que lhe foi solicitado abordar o tema “o desejo e a 
lei.” Conrado responde, por meio de seu texto, à indagação sobre o 
lugar do desejo nos últimos anos do ensino de Lacan. Para aqueles 
que por ventura suponham ainda que Lacan teria abandonado o 
tema do desejo, dedicando-se a desenvolver apenas as questões 
ligadas ao gozo, o texto de Conrado demonstra, ao contrário, que 
isso nunca aconteceu, não apenas porque a dimensão da errância 
do desejo é solidária ao gozo possível de lalíngua, como também 
porque “a aposta do analista de que há um sujeito em seu parceiro 
configura uma lei do tratamento analítico, uma lei cujo objetivo é 
autorizar a significância, lei do desejo.” Já andréa Fernandes, do 
Fórum de Salvador, constrói seu texto tomando como eixo os dife-
rentes momentos em que Lacan se refere ao poema de Rimbaud 
intitulado À une raison. Ela nos demonstra como Lacan articula o 
que o poeta chama de um novo amor com o que se define como o 
desejo do analista, no que ele aponta para a destituição subjetiva. 
Para ilustrá-lo, andréa traz passagens do testemunho de passe de 
Élisabeth Léturgie, em que se evidencia o gozo simultaneamente 
amado e odiado, porquanto cifrado nas letras iniciais do nome 
próprio. Encerrando os trabalhos desta seção, Martín alomo, do 
Foro analítico del Río de la Plata, sustenta que o analista pode e 
deve ser considerado como a ‘resposta’ que é dada ao analisante de 
três formas diferentes: o analista como caixa de ressonância por 
meio da qual o analisante ouvirá sua própria fala; o analista como 

um significante qualquer que divide o analisante; o analista frente 
ao inconsciente real, ou melhor, como um novo analista, mas isto 
se – e somente se – tiver havido des/consistência do analista.

Na seção Pesquisa, o leitor terá acesso a passagens da pes-
quisa de Lilian Oliveira e Cruz de aragão sobre o autismo, defen-
dida no Programa de Mestrado e Doutorado em Psicanálise da 
universidade Veiga de almeida- Rio de Janeiro. Embora Lilian nos 
traga as concepções teóricas de quase todos os psicanalistas que não 
recuaram diante do tratamento do autismo, seu texto vai bem além 
de uma compilação, pois elabora uma prática de mais de dez anos 
no Setor de Psiquiatria da Infância e da adolescência do Hospital 
universitário Pedro Ernesto, referência nacional no atendimento 
a crianças autistas. De Bleuler a Maleval, sem esquecer Kanner, 
Frances Tustin, Robert e Rosine Lefort, e ainda outros, Lilian se 
depara com uma série de impasses clínico-teóricos e elabora o 
caso do menino Felício, que encontrou uma forma de holofrasear 
o nome da analista no significante Lian. E tudo nos leva a concluir, 
com a autora, que há, de fato, falta de saber sobre o autismo. 

Para abrir a seção Arte e Psicanálise, Folhetim traz o comen-
tário de Geisa Freitas, sobre o polêmico filme Le souffle au coeur, 
do diretor francês Louis Malle. Geisa toma o filme como um tes-
temunho sobre os acertos e riscos inerentes à passagem pela ado-
lescência, ou seja, a esse momento de passagem em que o sujeito 
deve deixar caírem as identificações de outrora e separar-se do 
Outro da cultura. ainda nesta seção, ao discorrer sobre as epifa-
nias joyceanas, recorrendo a textos de Lacan e de outros autores, 
Márcio Brandão Pinto, de Juiz de Fora, encontra o que ele chama 
de uma discordância entre o leitor, que talvez veja as epifanias 
como mera transcrição de incidentes triviais, e o autor, ou seja, 
James Joyce, para quem as epifanias tinham um estatuto bastante 
especial, inclusive por conduzirem-no ao êxtase.

a seção de Casos Clínicos traz dois trabalhos de fora do 
Brasil, ambos de colegas do Foro analítico del Río de la Plata e 
dois textos de colegas do Rio de cá, ou seja, do Rio de Janeiro. No 
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primeiro deles, Silvana Castro Tolosa apresenta o trajeto, “breve 
em encontros, porém profundo em alcance”, de uma mulher que 
produz uma série de equívocos com os números, até receber sua 
própria mensagem cifrada pelo inconsciente, o que lhe permite 
sair das entrevistas com a analista advertida de que “uma men-
tira pode funcionar como verdadeira e aproximá-la do real.” No 
segundo, Heloisa Occhiuse dos Santos aborda um caso de histeria 
em que o cansaço se desvela como a forma contemporânea do sin-
toma conversivo. Ela nos mostra a importância que adquire, para a 
analisante, o significante “meiga”, o qual, embora se ligue ao desejo 
sexual, uma vez recalcado, deixa-se metaforizar no significante 
“medo”. Vanina Muraro se debruça sobre o sintoma obsessivo, para 
distingui-lo das outras formações do inconsciente e assinalar seu 
caráter de satisfação paradoxal. No decorrer de seu texto, Vanina 
define o sintoma como um hóspede, no duplo sentido do termo, 
ou seja, tanto enquanto aquele que hospeda, quanto enquanto o 
que é hospedado. Já Maria das Graças Soares desenvolve minu-
ciosamente o percurso analítico de uma mulher com delírio ero-
tômano, desde o momento em que emerge a transferência positiva 
em relação à analista, a quem ela supõe um saber sobre os efeitos 
dos medicamentos, até o momento em que a paciente se vai. No 
texto de Graças Soares temos a oportunidade de acompanhar o 
desdobramento de fenômenos de linguagem, que permitem clara-
mente o diagnóstico diferencial estrutural, bem como de perceber 
quão delicado é por vezes o manejo transferencial com um sujeito 
em psicose desencadeada. Por fim, a paciente se vê obrigada a 
mudar de cidade, deixando com a analista um pequeno verso, um 
resto sintomático que assim se escreve: Ele é belo e tem um martelo.

Na seção Resenhas, que encerra o presente volume, Ricardo 
Cabral propõe que o livro Homossexualidades: na história de sua 
despatologização seja visto como amortização da dívida que os ana-
listas contraíram em relação ao tema, por não terem se pronun-
ciado até então. Ricardo salienta a diversidade dos artigos – pois se 
trata de uma coletânea – mas observa um ponto comum a todos: 

não há um único artigo que se posicione contra a homossexuali-
dade. E Camila a. Lopes Vieira nos oferece a resenha do livro de 
Luis achilles Furtado, Sua majestade o autista: fascínio, intolerância 
e exclusão no mundo contemporâneo. Camila chama a atenção para o 
caráter até certo ponto transdisciplinar do livro de achilles, uma 
vez que ele consegue fazer dialogarem áreas que dificilmente o 
fazem: a clínica, a educação e a política. Mas é sobretudo esta 
última, ou seja, a vertente política que se destaca no texto do autor, 
não apenas pela ênfase dada à presença do sujeito no autismo, 
como pela indagação se o autista poderia ser considerado uma 
metáfora da contemporaneidade. afinal, como diz Camila, a pre-
valência das considerações sobre o sujeito são “a marca fincada do 
texto de Furtado.”

Vera Pollo
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Neurose ideal, desejo impossível1

Sidi Askofaré 

Este é um trabalho que retomo, pois já o expus em Barcelona, 
há alguns meses, em uma série de conferências sobre a figura do 
desejo. Ele está articulado à questão que trataremos no Encontro 
Internacional, no próximo ano, em Paris, Os paradoxos do desejo.

Vocês sabem que na questão do desejo, tratamos normalmente 
do desejo na histeria, o desejo como insatisfeito, devido a razões 
históricas e de estrutura, porque, foi graças à histeria, que Freud 
inventou a psicanálise. Pareceu-me igualmente importante dedi-
car-me à questão do desejo obsessivo, pela razão de que, para Freud, 
cito: “a neurose obsessiva é sem dúvida o objeto mais interessante e 
fecundo da pesquisa em psicanálise” (Inibição, Sintoma e angústia).

a figura candente da histeria não deve ocultar o interesse epis-
têmico da neurose obsessiva. Ensaio nesta exposição circunscrever 
não apenas a figura obsessiva do desejo, como também e, sobretudo, 
esclarecer aquilo que, na neurose obsessiva, mais do que em qual-
quer outra, nos permite articular a relação do desejo com o ato.

ao fim da década de 1950, depois de reler o caso do Homem 
dos Ratos, no texto “O mito individual do neurótico”, Lacan vai 
retomar a questão da neurose obsessiva. a retomada da neurose 
obsessiva corresponde ao momento em que ele situa o desejo como 
pivô da experiência psicanalítica. Esta elaboração se desenvolve a 
partir do seminário sobre as formações do inconsciente, prossegue 
com o seminário sobre o desejo e sua interpretação e encontrará 
sua palavra de ordem no seminário sobre a angústia. Como se trata 
de um percurso imenso, lhes darei apenas algumas indicações, para 

1 Conferência proferida no Fórum do Campo Lacaniano do Rio de Janeiro, em 09 de 
outubro de 2013.
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que possamos conversar sobre a questão do desejo no ensino de 
Lacan, sobretudo neste momento anterior à categoria de gozo.

Podemos dizer que, num primeiro momento, Lacan se esfor-
çará em pôr em evidência, o modo como a neurose obsessiva nos 
esclarece sobre a estrutura geral do desejo. Neste enquadre, ele 
constrói sua teoria do ternário: necessidade, demanda e desejo, 
tal como a deduz do ternário saussuriano: referente, significante 
e significado. Não me parece necessário retomar essa construção 
tornada clássica e mesmo elementar no seu ensino. Mas essas 
categorias são de tal nível de generalidade que elas se tornam difí-
ceis de manejar, quando visamos o singular do caso na clínica. 

a formalização da questão do desejo conduzirá Lacan ao 
seguinte: o desejo, em sua constituição, tende a destruir o Outro. 
Com efeito, para Lacan, nessa época, o desejo dispensa o Outro 
da demanda e o Outro que ex-siste, o Outro do amor. O desejo 
comporta nele mesmo a destruição do Outro, na medida em que 
o desejo, como significado da demanda, não pode ser articulado 
no lugar do Outro. Isso pela simples razão de que apesar de estar 
articulado, ele é informulável pelo sujeito deste desejo. É por isso 
que Lacan diz que o desejo é sua interpretação, pois o sujeito 
não pode dizer seu próprio desejo. Não espanta que, nesse ponto, 
Lacan chegasse a confundir desejo e pulsão. Cito uma passagem 
do seminário V, onde Lacan define a pulsão, Trieb, 

como termo técnico que dá a esse desejo na medida em que a palavra o 
isola, o fragmenta e o coloca nessa relação problemática com o alvo da 
pulsão. Então o objeto é, por outro lado, submetido à substituição e ao 
deslocamento, e mesmo a todas as formas de transformação e equivalência, 
mas também ao fazer do amor que o torna sujeito da palavra.

Evoco esta passagem para dizer que, em um momento do 
ensino de Lacan, ele chegará a equivaler desejo e pulsão. acrescento 
que, no fundo, a questão essencial será em que a neurose obsessiva 
nos esclarece sobre a própria estrutura do desejo e, portanto, mais 
precisamente, como Lacan conseguiu articular a questão do desejo 
na neurose obsessiva. a particularidade do obsessivo quanto a seu 

desejo reside segundo Lacan, no fato de que o sujeito obsessivo 
tende a destruir seu objeto. É a visada do próprio desejo no além da 
demanda que é constitutiva do obsessivo. O que me parece intei-
ramente coerente com o fato observável na fenomenologia onde 
o obsessivo é o sujeito que põe seu desejo em primeiro lugar. Tal 
posição deve ser referida à própria estrutura do desejo, pois, como 
já disse, ela comporta a destruição do Outro. aliás, esse é o ponto 
sublinhado por Lacan, o segredo da profunda contradição que existe 
entre o obsessivo e seu desejo. O que nos leva à questão seguinte: em 
que consiste esta contradição interna entre o obsessivo e seu desejo?

Eu diria que esta contradição se sustenta no fato de que 
existe uma dimensão destrutiva no desejo obsessivo. Por isso que 
o problema do obsessivo é dar um suporte a seu desejo que condi-
ciona a destruição do Outro. Onde o próprio desejo desaparece na 
medida em que, por estrutura, o desejo é desejo do Outro. O que 
situa esse suporte do desejo obsessivo é um objeto que sempre está 
de uma forma velada, redutível ao significante do falo. O sujeito 
deve se constituir perante um desejo evanescente.

Na neurose obsessiva pode-se dizer que o acesso ao desejo 
cai sob a dependência do Outro. O que leva o obsessivo a querer 
proteger seu desejo? Como acabo de dizer, o desejo é o desejo do 
Outro. O obsessivo é obrigado a proteger o Outro para sustentar 
seu desejo. Para manter o Outro e seu desejo que dele depende, 
ele buscará a permissão do Outro. Na realidade, é uma demanda 
endereçada ao Outro. Por trás desta demanda de permissão do 
obsessivo, o que o obsessivo faz existir e consistir é uma proibição. 
Donde concluímos que a permissão que o obsessivo demanda dá 
consistência à permissão. Como na histeria, o obsessivo neces-
sita de um desejo insatisfeito, o que é congruente já que a neu-
rose obsessiva é um dialeto da histeria. O obsessivo precisa de 
um desejo para além da demanda. Contudo, o que caracteriza a 
posição do obsessivo é que ele constrói uma solução perante seu 
desejo evanescente, que consiste em produzir um desejo proibido. 
Não se trata de qualquer interdição. Lacan insiste que a proibição 
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através da qual o obsessivo sustenta o seu desejo se apresenta como 
uma demanda explícita que é suposta ao Outro. Ele faz assim, 
pela proibição do Outro, ter seu desejo sustentado pelo Outro. 
Há uma função da interdição muito clara que consiste em sus-
tentar o desejo. Não se trata uma proibição imposta pelo Outro, 
porém uma proibição suposta pelo sujeito obsessivo ao Outro 
de seu desejo. E isso o permite consistir seu desejo. Exceto que, 
apesar de tudo, é preciso que esse desejo se manifeste. aí Lacan 
isola a estratégia do obsessivo. Ele diz que o obsessivo mostra e 
não mostra o seu desejo. Lacan usa um termo muito preciso: o 
obsessivo camufla seu desejo. No fundo, é o que o obsessivo faz 
através da exploração e com o fantasma da oblatividade, que é a 
encenação de sua própria submissão à demanda suposta ao Outro. 
a dificuldade reside em que o obsessivo tentará obter a permis-
são para validar sua proeza para com o Outro. Em verdade, esta 
proeza é apenas a apresentação imaginária de uma demanda muda 
de autorização. Outra maneira que o obsessivo tem de sustentar 
seu desejo é pelo fantasma: o quanto o fantasma se diferencia da 
proeza. a diferença, segundo Lacan, se deve ao fato de que o fan-
tasma é uma modalidade de sustentação do desejo que dispensa o 
Outro. Por isso o fantasma do obsessivo só se sustenta com a con-
dição de permanecer numa cena imaginária e não visar, portanto, a 
atualização, a realização da proeza. Isso se mantém no imaginário, 
não é atualizado o feito. Isto tem certa vantagem: enquanto ele se 
ausenta do feito, ao contrário, o desejo do sujeito está presente no 
fantasma, enquanto ele sustenta seu desejo. Então se pode dizer o 
seguinte: Lacan, em sua primeira abordagem, tenta antes de tudo 
articular a questão do desejo com a estrutura clínica da neurose e 
adota como paradigma a neurose obsessiva. Trata-se, nessa abor-
dagem, de apresentar as razões pelas quais o sujeito da neurose 
encara a evanescência estrutural do desejo. O que essa tentativa 
trouxe à luz foi a importância central da demanda na clínica da 
neurose. Este é um ponto extremamente importante em Lacan.

Se esta colocação da demanda, como central, vale para toda 
neurose (vocês se recordam da passagem de “Subversão do sujeito” 
onde Lacan diz que o neurótico histérico, obsessivo ou, mais radi-
calmente, fóbico, é aquele que identifica a falta do Outro à sua 
demanda, ou seja, ele põe F → D). Esta lógica do caráter cen-
tral da demanda vale, sobretudo, para o sujeito obsessivo. Pode-se 
dizer que a singularidade da estrutura obsessiva no campo das 
neuroses deve ser situada na particularidade desta demanda: é pri-
meiramente e, antes de tudo, uma demanda do Outro (oposta a 
demanda ao Outro). O obsessivo, com efeito, colocará a demanda 
do Outro no lugar do significante do desejo do Outro, e assim 
tomará a demanda do Outro como o objeto mesmo de seu fan-
tasma, portanto (D → a). assim, ele buscará colocar o objeto 
no campo do Outro, em consequência, a demanda do Outro vai 
obturar a falta a ser do sujeito. Para resumir, o Outro do obsessivo, 
o Outro parceiro do obsessivo é um Outro que demanda, mas não 
deseja. Todo esforço do sujeito obsessivo se orienta então para um 
objeto com um único alvo: pôr o Outro em posição de deman-
dante. Isto evoca o objeto central da neurose obsessiva, o objeto 
anal, que presentifica melhor a demanda do Outro, a demanda da 
mãe. a partir dessas coordenadas podemos nos indagar o que a 
neurose obsessiva pode esclarecer da estrutura da demanda. Para 
simplificar, eu diria que, de todos os tipos clínicos da neurose, é 
a neurose obsessiva que eleva ao máximo o caráter absoluto da 
demanda. Este caráter absoluto conferido à demanda é a assina-
tura da estrutura obsessiva. Lacan dirá, eu o cito: O sujeito obses-
sivo é essa criança de quem os pais dizem que ela tem ideias fixas.

O que devemos entender, a partir disso, é o sujeito cuja posi-
ção se caracteriza pelo modo singular segundo o qual ele demanda. 
Lacan em “Formações do Inconsciente” dirá que, não apenas a 
demanda desse sujeito é fixa, mas também que ele não cessa de 
demandar. Por sua própria exigência, por seu caráter absoluto, essa 
demanda se dedica a cobrir o desejo do Outro. Com sua demanda, 
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ele destrói o desejo do Outro. Eis a primeira questão que gostaria 
de situar em relação ao desejo na neurose obsessiva em Lacan.

agora passarei às articulações que Lacan apresenta no semi-
nário “O desejo e sua interpretação”, que acaba de ser publicado 
em sua versão “oficial” em francês. Neste seminário sobre o desejo, 
Lacan retoma o elo entre a estrutura geral do desejo e a neu-
rose obsessiva, em particular através do estudo de Hamlet de 
Shakespeare.

Lacan põe em evidência que toda a estrutura do desejo con-
siste em manter e pôr à distância a hora do desejo.2 Eis o que é 
colocado fundamentalmente na posição do obsessivo. Se a posi-
ção de Hamlet aparece para Lacan como mais próxima do desejo 
obsessivo, a principal função do desejo no obsessivo é a hora do 
encontro com o desejo: manter à distância essa hora e permane-
cer à espera. O obsessivo testemunha, ao máximo, a função do 
encontro faltoso, ao ponto que Lacan vai enunciar que o jogo do 
encontro é o que domina essencialmente as relações do obsessivo. 
Por isso, ele vai colocar, no âmago do seu trabalho sobre Hamlet, 
a hora da verdade.3

Falar da hora da verdade numa concepção estrutural ou 
estruturalista é um pouco surpreendente, porque nos acostuma-
mos nessa perspectiva a dar prevalência à dimensão espacial, a 
dimensão tópica, e até, poder-se-ia dizer, topológica. Introduzir a 
questão da hora da verdade aparece então como uma inibição da 
dimensão do tempo na estrutura, essencial à clínica do obsessivo, 
uma clínica do tempo. Paradoxalmente, é por uma clínica diferen-
cial do fantasma na neurose e na perversão que Lacan é levado a 
enfatizar a hora da verdade. apresento uma passagem do seminá-
rio de 15 de abril de 1959.

Eu lhes disse que, em última instância trata-se, não do nível da verdade, 
mas do momento da verdade. Essencialmente é um efeito. O que nos 

2 L’heure de desir, em francês, ressoa também como leurre du désir, ou seja, o engodo, a armadi-
lha do desejo.

3 L’heure de la verité. Ver nota acima.

mostra e permite designar o que distingue mais profundamente o fantasma 
da neurose do fantasma da perversão. O fantasma da perversão pode ser 
nomeado, situa-se no espaço e suspende não sei qual relação essencial. Ele 
não é propriamente atemporal, mas fora do tempo. a relação do sujeito 
com o tempo na neurose é justamente isso de que pouco falamos e, no 
entanto, é a própria base das relações do sujeito com seu objeto no nível 
do fantasma. Há uma dimensão temporal na estrutura e notadamente nas 
relações do sujeito obsessivo com seu fantasma.

a partir daí Lacan vai enunciar o que vai constituir o prin-
cípio fundamental do desejo da histeria e do desejo do obsessivo, 

Na neurose, o objeto que se encarrega desta significação deve ser buscado 
no que denomino hora da verdade. O objeto sempre chegará cedo, ou tarde 
à hora da verdade; se a histeria se caracteriza pela função de um desejo 
enquanto insatisfeito, a obsessão se caracteriza por um desejo impossível. 

Parece-me que a razão pela qual Lacan põe a questão do 
tempo está mais além desses dois termos, há algo dotado de uma 
relação dupla e inversa num caso e no outro, pois o fenômeno que 
se manifesta de uma forma permanente na procrastinação está 
fundado sobre o fato de que ele sempre antecipa tarde demais. 
E Lacan conclui que, para a histeria, há o que repete sempre o 
que há de inicial no seu trauma, a saber, certo “cedo demais”, uma 
imaturidade fundamental. De um lado, o cedo demais da histeria 
vinculado a uma irrupção sexual “prematura”, ao que Lacan oporá 
o “tarde demais” da obsessão que introduzi de forma paradoxal 
dizendo que o obsessivo antecipa tarde demais. 

É de uma clareza impressionante. Como sempre, em Lacan, 
devemos não compreender cedo demais. E, se há o risco de com-
preender cedo demais, será porque é fácil confundir a impossibili-
dade do desejo e a impossibilidade do objeto do desejo. Precisamos 
distinguir a impossibilidade do desejo como tal da impossibili-
dade do objeto do desejo. Por isso Lacan retorna a essa questão 
na análise que ele propõe do desejo de Hamlet e da função que 
desempenha Ofélia quanto ao desejo. Parece-me uma ilustração 
clínica perfeita, na qual Lacan diz o seguinte: 
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De alguma maneira é na medida em que o objeto do seu desejo torna-se 
impossível que ele se torna objeto do seu desejo. uma vez mais, acreditamos 
encontrar uma perspectiva que nos parece familiar, característica do desejo 
obsessivo. Não vamos parar rápido demais, diante de aparências evidentes 
demais. Há aí uma tese muito precisa sobre a obsessão (Seminário de 22 
de abril de 1959).

O que caracteriza a neurose obsessiva não é tanto a impos-
sibilidade do objeto de desejo, se é verdade que, por estrutura, 
sempre pertence ao desejo essa nota de impossibilidade. Então, 
o que caracteriza a neurose obsessiva é o valor dado ao encon-
tro com a impossibilidade. O obsessivo dá um jeito para que o 
objeto de seu desejo assuma valor essencial de significante dessa 
impossibilidade. 

Podemos dizer que Lacan toma dois caminhos para rein-
terrogar a questão do desejo no obsessivo. a relação do desejo à 
demanda e a questão da relação do sujeito ao falo. Por um lado, 
Lacan vai desdobrar o essencial a partir da categoria da demanda, 
que tem um estatuto diferente, no estádio oral e no estádio anal. 
No primeiro, se declina como demanda ao Outro e no segundo, 
como demanda do Outro. É a demanda do Outro que permitirá 
a Lacan colocar em evidência as razões estruturais do impasse do 
obsessivo no que concerne ao seu desejo.

Parece-me que essa razão se deve, essencialmente, ao fato de 
que a demanda, no nível anal, corresponde à demanda de reter 
o excremento, enquanto ela funda algo como o desejo de expul-
sar. Como sublinha Lacan, esta expulsão tão exigida num certo 
momento pelo parente que educa. Faço referência ao que Lacan 
desenvolve nos capítulos 14 e 15 do seminário sobre a transferên-
cia: ele examina as demandas anal e oral.

assim, o que é demandado ao sujeito é que ele dê alguma 
coisa que atenda à expectativa do Outro, a mãe. Donde, nesse 
estádio, a demanda assume para o sujeito o valor de uma demanda 
do Outro. O Outro demanda alguma coisa do sujeito. Então, tem-
se a reviravolta de perspectiva com relação à demanda oral que é a 
razão do temor da evanescência (afânise) do desejo no obsessivo. 

Com efeito, a demanda nesse nível anal é vivida pelo sujeito como 
efetivamente uma demanda do Outro, ou seja, que lhe seria exte-
rior. Daí resulta que o sujeito se designa no objeto evacuado e o 
lugar do desejo ficará quase completamente na dependência da 
demanda do Outro. Lacan vai nomear esse ponto como sendo o 
ponto zero de evanescência (afânise) do desejo. Ele vai situar aí o 
que podemos apresentar e tematizar como a dependência funda-
mental do obsessivo que é, no fundo, a dependência em relação à 
demanda do Outro. 

O sujeito obsessivo se caracteriza por sua dependência da 
demanda do Outro. Donde a questão: o que acontecerá se o Outro 
não demanda ao sujeito, se o Outro nada demanda? Simplesmente 
colocando a questão, já começamos a respondê-la, ou seja, a 
impossibilidade acomete o obsessivo quanto a seu próprio desejo 
que o aliena ao Outro, do qual ele nega a autoridade que ele tenta 
destruir. É preciso considerar sempre a destrutividade do desejo 
obsessivo. De outro lado, Lacan vai examinar as relações do sujeito 
obsessivo com o falo como significante. Então, ele proporá um 
matema para o fantasma do obsessivo: A ◊ F (a, a’, a’’, a’’’,...).

O que isso quer dizer? O Outro barrado não designa o Outro 
da autoridade simbólica como falta, mas designa, antes, no fan-
tasma da neurose obsessiva, o distanciamento da dimensão da 
autoridade. Com efeito, pode-se dizer que o obsessivo fala com 
ele mesmo, as famosas ruminações. Essa maneira de se fechar para 
trocas dialéticas, quer dizer, de não se relacionar com a fala do 
Outro, enquanto ele pode colocá-lo em questão, pode deslocá-lo, 
é o que Lacan apresenta como a idealização do Outro. 

a inconsciência do Outro é mascarada pela idealização. 
Reencontramos esse paradigma na dama do Homem dos Ratos. 
além disso, pode-se dizer que A é isso com que o sujeito obses-
sivo faz seu fantasma, para acentuar o impossível do esvaneci-
mento do sujeito. O segundo termo do fantasma alude ao fato de 
que os objetos são para o sujeito obsessivo, enquanto objetos do 
desejo são postos em função de certas equivalências exóticas. É 
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o que assinalamos, falando da erotização do seu mundo e, parti-
cularmente, do mundo intelectual do obsessivo, a erotização dos 
pensamentos. Esta função, Lacan assinala como falta. a partir daí, 
podemos dizer que o obsessivo é um sujeito que privilegia a cadeia 
significante em detrimento do significante do desejo. O que é ero-
tizado nele é o pensamento.

a função do falo vai afetar o conjunto dos seus desejos e 
disso resulta uma equivalência de todos os objetos, porque todos 
se marcam com o mesmo valor: o que trai e o que testemunha a 
estratégia do obsessivo que visa preservar a metonímia do desejo, o 
que muitas vezes é apresentado com um dos sintomas da neurose 
obsessiva. a dúvida, seria, segundo Lacan, a consequência dessa 
equivalência entre os objetos de desejo no obsessivo. Todos os 
objetos do desejo têm um mesmo valor, todos tendo o valor fálico. 
Isso impõe ao obsessivo a questão de como escolher. O que esco-
lher? Missão impossível... Vamos ver que essa relação do obsessivo 
com o objeto enquanto metonímia é governada por certa relação 
com a castração. 

através de sua posição o sujeito obsessivo recusa o signo do 
desejo do Outro. Ele é levado a preencher o intervalo pelo signi-
ficante onde poderia surgir o signo do desejo do Outro, preen-
chendo com o objeto do seu próprio desejo. Então, podemos dizer 
que a rejeição do signo do desejo do Outro manifesta e determina 
a impossibilidade da manifestação do desejo do obsessivo. 

além disso, podemos acrescentar que a neurose obsessiva vai 
trazer uma luz original à função falo na economia subjetiva. a 
função do falo emerge sempre em forma matizada no nível cons-
ciente, o que testemunha a experiência degradada. Enquanto tipo 
clínico da neurose, a obsessão nos esclarece o fato da função do 
falo participar do recalque, na medida em que sua razão última 
se situa no complexo de castração. O ponto precioso para se reter 
é que a relação do sujeito obsessivo com o falo fica marcada por 
uma certa agressividade na medida em que esta é sempre uma 

agressividade dirigida à aparição do Outro que Lacan chama de 
falofania, ou seja, que pode se apresentar como encarnando o falo. 

O obsessivo tem horror a que o outro venha personificar o 
falo, porque isso o desaloja da posição que ele tem no desejo da 
mãe. Em outras palavras, a via que o obsessivo escolhe para tentar 
apagar a dificuldade de abolir o parasitismo do significante con-
sistirá em agredir o falo no outro, para curar a castração simbólica. 
Irá agredi-lo no imaginário. as relações imaginárias são sempre 
em relação ao Outro que encarna o falo. Basta ver os obsessi-
vos na comunidade psicanalítica para entendermos o que Lacan 
quer dizer. Nas elaborações do seminário X, provavelmente o mais 
importante é que Lacan nos esclarece a função do objeto a como 
causa do desejo, o desejo como defesa contra o desejo.

Eu gostaria de sublinhar dois pontos, para terminar sobre 
a relação do obsessivo com seu desejo e a relação do desejo ao 
ato. Então, quanto à relação particular do obsessivo com o seu 
desejo qual é a especificidade no seminário X? Se acreditarmos em 
Lacan, toda manobra do obsessivo consiste em recobrir o desejo 
do Outro com sua demanda. Mas toda essa manobra não é sufi-
ciente para tampar o desejo do Outro. a estratégia do obsessivo 
fracassa. Esta é uma maneira de dizer que, na clínica do obses-
sivo, encontramos apenas o significante. O uso que ele faz do sig-
nificante não dá conta de reabsorver a angústia que é, segundo 
Lacan, a sensação do desejo do Outro. Quando o desejo do Outro 
retorna nos interstícios da demanda, emerge a angústia. Mas a 
angústia produz o objeto, o objeto causa de desejo e, nesse caso, 
a modalidade anal toma lugar na dialética do desejo. Na medida 
em que o objeto anal é convocado para simbolizar a perda do falo, 
pode-se dizer que o sujeito realmente se identifica com esse objeto 
que cai, o que leva Lacan a dizer que o desejo do obsessivo só é 
concebível em sua instância e em seu mecanismo, ao se situar em 
suplência do que é impossível de suprir alhures. 

O obsessivo, como todo neurótico que já ascendeu ao estágio 
fálico, dada a impossibilidade de se satisfazer neste nível, não pode 
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dar o que precisa por causa da castração. Seu objeto anal advém 
como causa do desejo de reter. a partir daí, há duas saídas para 
o sujeito obsessivo: a primeira é o amor idealizado, uma forma 
exaltada de amor que o mantém na borda do furo da castração. Do 
que se trata nesse amor idealizado? Na realidade, trata-se de uma 
forma particular de colocar em jogo uma imagem ideal como aná-
loga ao dom, para proporcionar satisfação. Lacan vai isolar uma 
segunda possibilidade diante do fato de que o objeto anal veio 
simbolizar a perda do falo, que é então essa segunda possibilidade 
do desejo como impossível, o que vivemos repetindo com relação 
ao desejo do obsessivo.

O desejo do obsessivo se mantém como desejo impossível 
na medida em que ele se situa em torno do furo do Outro. O que 
quer dizer que nunca é permitido ao desejo do obsessivo se mani-
festar em ato. Lacan vai chegar a dizer que o desejo do sujeito 
obsessivo se sustenta por dar voltas por todas as possibilidades que 
determinam o impossível a nível fálico genital. Quando Lacan 
diz que o obsessivo sustenta o seu desejo como impossível, é pre-
ciso distinguir a impossibilidade do desejo da impossibilidade do 
objeto do desejo. 

Nós sabemos que habitualmente o falo simboliza um resíduo 
subjetivo no nível da copulação e que a perda se faz aceitável em 
nome do desejo e do gozo que se segue. Do obsessivo, que não se 
satisfaz no nível genital, pode-se dizer, com Lacan, que o objeto 
excremento toma esse lugar, na medida em que ele é o objeto ces-
sível por excelência. O objeto excremento, como objeto a, simbo-
liza a castração. a solução para o sujeito obsessivo é então reter 
e isso é uma forma de tratar a castração. ao reter o objeto anal, 
ele manifesta sua recusa à castração. Nos falta entender porque o 
desejo é uma defesa contra o desejo. 

Parece-me que é facilmente demonstrável a partir do que 
pude desenvolver sobre o desejo do obsessivo. Seguindo Freud, 
Lacan articula que a inibição resulta da introdução do desejo que 
é aquele que a função naturalmente satisfaz. Por trás da inibição, 

trata-se de um desejo que oculta outro desejo. Então, é enquanto 
mascarando o outro desejo, que podemos entender a natureza da 
defesa do desejo. Trata-se de uma defesa em relação ao ato.

Permitam-me lembrar como Lacan vai demonstrá-la na 
neurose obsessiva. Ele começa por distinguir o desejo do Outro 
enquanto uma de suas propriedades. Depois, ele sublinha o desejo 
de reter, como uma defesa em relação ao desejo do Outro, o desejo 
da mãe. Na medida em que o obsessivo, na impossibilidade de 
responder ao furo fálico, recorre ao objeto anal, ele vai usar como 
tampa, o tamponamento da castração, do furo da castração. Esse 
objeto funcionará como objeto causa do desejo de reter. Ora, junto 
a esses dois desejos, convém situar o ato. O ato participa do desejo 
e o desejo tem uma relação polar com a angústia. O ato aparece 
como o avesso da inibição. Deriva daí toda a clínica da passagem 
ao ato ou do acting out na neurose obsessiva.

Lacan sustenta e demonstra claramente que a neurose obses-
siva é uma lição sobre o desejo. O excremento, como objeto causa 
do desejo, como causa do desejo de reter, permite circunscrever a 
clínica do ato na neurose obsessiva. Por exemplo: o impedimento 
reenvia ao fato de que o sujeito se impede de reter o seu desejo, 
o que se manifesta como compulsão, onde ele não pode se conter 
de ficar repetindo a mesma coisa. Ele não pode se reter. É bem 
por isso que o obsessivo vai procurar, no procedimento do desejo, 
a causa autêntica de todo o processo que gira indefinidamente, 
conforme a estrutura circular do desejo, que só se reduziria a um 
ponto em razão do lugar topológico no toro. O que nos permite 
dar um passo a mais para compreender porque o desejo do obses-
sivo é impossível, na medida em que esse desejo é constituído em 
um modo segundo o qual o que quer que ele faça, não é aí que ele 
se encontra. 

No registro desse desejo, o obsessivo jamais chega ao fim 
da busca da sua satisfação. Como dizia Flaubert: Tolice é concluir. 
Permitam-me não ser tolo demais e terminar sobre uma ques-
tão: Qual o destino no final de análise para o desejo impossível 
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do obsessivo? Ou seja: o que um sujeito obsessivo, que se oferece 
à experiência clínica, pode esperar da psicanálise como saída do 
impossível?

i.s.R. – o retorno a Freud de Jacques lacan

Maria Anita Carneiro Ribeiro1

lacan, ainda e sempre freudiano

Tornou-se lugar comum entre alguns psicanalistas lacania-
nos o argumento de que Lacan ultrapassou Freud e que o “último 
Lacan” seria absolutamente não-freudiano. alguns chegam ao 
requinte de argumentar que Lacan ultrapassou Lacan. Em outras 
palavras, a teoria dos nós teria decretado a caducidade do “incons-
ciente estruturado como uma linguagem” da década de 1950.

a simples ideia de progresso ou superação de um aporte teó-
rico sobre o outro revela um absoluto desconhecimento da psi-
canálise e da radicalidade de mudança de conceitos que o pensa-
mento freudiano introduziu.

Em lugar das condições a priori de Kant [tempo e espaço], nosso aparelho 
psíquico (Freud, 1937, p. 302).

O conceito a priori de tempo foi alterado por Freud desde 
o início de sua obra. O inconsciente é atemporal, preconiza ele 
na sua metapsicologia, porém mesmo a temporalidade consciente 
é afetada pela neurose. Cedo demais (histeria) ou tarde demais 
(neurose obsessiva) alteram definitivamente a supremacia da obje-
tividade temporal da consciência.

O tempo do trauma é o a posteriori. Só depois, no segundo 
tempo, o primeiro é significado como sexual.
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Resumo

Partindo da afirmação freudiana de 
que a neurose obsessiva é o objeto 
mais fecundo à pesquisa psicanalítica, 
o autor percorre vários seminários de 
Lacan mostrando como esta neurose 
é, de fato, uma lição sobre o desejo, 
com sua tendência a destruir o Outro, 
a produzir um desejo impossível e 
a substituí-lo pela demanda. após 
propor que o neurótico obsessivo é 
aquele que testemunha ao máximo a 
função do encontro faltoso, seu texto 
se encerra com uma questão sobre o 
destino de desejo impossível no final 
de análise da neurose obsessiva.
Palavras-chave: neurose obsessiva, 
Outro, desejo impossível, demanda.

abstract

Starting from the Freudian statement 
that obsessional neurosis is the most 
productive object of a psychoanalytic 
research, the author went trough sev-
eral of Lacan’s seminars to show us 
how this neurosis is, indeed, a les-
son about desire, with its tendency 
to destroy the Other, to produce an 
impossible desire and  to replace it 
by demand. after proposing that the 
obsessional neurotic is the one who 
must make the most of the function 
of the missing date, his commentaries 
end with a question about the desti-
nation of an impossible desire at the 
final analysis of obsessional neurosis 
Keywords: obsessional neurosis, 
Other, impossible desire, demand.
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1o tempo 2o tempo

Trauma

Segundo a lógica do inconsciente, o “depois” não supera o 
“antes”, mas o ressignifica. a ideia de progresso e superação, tão 
cara ao discurso capitalista, é totalmente avessa ao discurso da 
psicanálise.

assim sendo, como o diz o próprio Lacan, “um ponto que 
sugiro, para voltar a Freud, é este triádico, como ele anunciou: 
Inibição, Sintoma, angústia” (Lacan, 1974, p. 7). Longe de ser 
um distanciamento de Freud, o “último Lacan”, o dos nós, é um 
novo retorno: “estes três termos, Inibição, Sintoma, angústia 
são heterogêneos entre si como meus termos Real, Simbólico e 
Imaginário” (ibid, p. 13).

a heterogeneidade destes três termos, Inibição, Sintoma, 
angústia, preocupou Lacan durante muito tempo. No texto, “a ter-
ceira”, contemporâneo do Seminário RSI, Lacan comenta que fez 
um seminário durante um ano inteiro sobre este curioso fenômeno 
chamado angústia. Ele se interroga: “De que temos medo? Isto não 
quer dizer a partir de que temos medo. De que temos medo? De 
nosso corpo.”... “a angústia é... o sentimento que surge desta sus-
peita que nos embarga, de que somos reduzidos ao nosso corpo”... “a 
angústia não é o medo de coisa alguma com a qual o corpo pudesse 
se motivar. É o medo do medo...” (Lacan, 1988, p. 102).

No Seminário da Angústia, Seminário X (1962-1963), Lacan 
tenta resolver o enigma da heterogeneidade dos três termos com-
pondo um grafo baseado no plano euclidiano, orientado por dois 
vetores bem freudianos: movimento e dificuldade (Lacan, 1962-
63, 2005, p. 89).

dificuldade

m
ov

im
en

to

Inibição

Emoção
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Impedimento
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Passagem ao ato

Angústia

Onze anos mais tarde, no Seminário RSI (1974-75) Lacan 
faria uma brincadeira sobre este quadro e os elementos que ele 
introduziu para articular logicamente os três termos heterogêneos 
de Freud. Ele diz que, neste Seminário de 1962-63,

se introduzi algumas coisa, foram justamente qualidades de afeto (affect), 
que há muito tempo os afetuosos (affectueux) e os aficionados (affectionnés), 
que já existiam, não só não as encontraram mas estavam absolutamente 
impedidos até mesmo de percebê-las. (Lacan, op. cit., 1974, p. 13).

Lacan se referia aos ataques que sofria dos psicanalistas da 
IPa, que alegavam que ele ignorava as emoções e os sentimen-
tos em sua abordagem analítica, excessivamente centrada no sim-
bólico, articulada pelo Nome-do-pai, sob a égide do aforisma “o 
inconsciente é estruturado como uma linguagem”. É curioso que 
os “afetuosos” e os “aficionados” (talvez fosse mais interessante tra-
duzir por “afetados”) confundiam o afeto freudiano, o único afeto 
que não engana – a angústia – com meros sentimentos superficiais, 
emoções do eu, fenômenos imaginários sem nenhuma consequên-
cia relevante para a realidade psíquica, e, portanto, para a análise.
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Porém, embora o esquema apresentado no Seminário, livro 
10, a angústia permaneça atual e rico, principalmente no que se 
refere à clínica da neurose obsessiva, não é no plano euclidiano 
que Lacan vai resolver o enigma do triádico freudiano. É somente 
com a utilização dos nós que Lacan estará livre para repensar 
Inibição, Sintoma e Angústia. a teoria dos nós, da qual Lacan 
extrai o nó borromeano como paradigma da estrutura da realidade 
psíquica, diz respeito ao plano projetivo. O plano projetivo é uma 
nova concepção de espaço introduzida no Renascimento, a partir 
das artes plásticas, com a descoberta da perspectiva.

No plano euclidiano, grafo do Seminário X, duas paralelas 
nunca se encontram. No plano projetivo as paralelas se encontram 
no infinito. O elemento infinito é assim introduzido na nova espa-
cialidade e nas figuras do plano projetivo o infinito é representado 
por uma figura não-orientada: a Banda de Moebius. assim sendo, 
o voto de Freud (“Em lugar das condições a priori de Kant, nosso 
aparelho psíquico”) é cumprido por Lacan com uma nova espacia-
lidade para a realidade psíquica.

Na passagem da topologia das superfícies para a topologia 
dos nós são as próprias rodelas de barbante que configuram retas 
que se fecham no infinito, R.S.I., mas, como Lacan nos adverte: 
“Foram necessários a Freud não três, o mínimo, mas quatro con-
sistências para que isto se sustentasse... o que ele chama de reali-
dade psíquica tem perfeitamente um nome, é o que se chama de 
Complexo de Édipo” (Lacan, 1974, p. 18).

Em todo o percurso, Lacan vai insistir em que o nó borromeu 
o remete a Freud: “Bom, acontece de eu ter feito essa descoberta 
do nó borromeano, sem procurá-la, é claro. Parece-me, deve lhes 
parecer também, é claro, descoberta notável para recuperar não 
o ar de Freud, mas justamente o seu errar...” (ibid, p. 55). No ano 
anterior, Lacan apresentou o Seminário Les non-dupes errent (os 
não-tolos erram) que jogava com a homofonia do título com Les 
noms du père (os nomes do pai) e no qual ele explorou o conceito de 
errância, como a própria experiência do sujeito em relação à vida. 

assim sendo, recuperar o errar de Freud é muito mais importante 
do que recuperar seu ar, pois é recuperar a própria experiência 
freudiana.

Realocado no nó borromeano, o triádico freudiano ganha 
uma nova dimensão. a inibição, como imisção do imaginário no 
simbólico diz de sua verdadeira natureza: inibição intelectual, ini-
bição de aprendizagem. O sintoma, entrada do simbólico no real, 
revela seu núcleo incurável e a angústia, real que invade o imagi-
nário do corpo reforça o que Freud já havia dito: que a angústia é 
um acontecimento do corpo.

Inibição, sintoma e angústia – imaginário, simbólico e real. 
Na escritura do nó borromeano se articulam e se amarram com 
mais força a obra de Freud e o ensino de Lacan.

seria Freud lacaniano?

Esta pergunta é obviamente um chiste, mas a partir da pro-
posta de segunda tópica cada vez mais podemos aproximar a obra 
de Freud das contribuições de Jacques Lacan.

Tomemos, por exemplo, o texto “O humor” de 1927. Foi 
escrito em agosto deste ano e lido por anna Freud no dia pri-
meiro de setembro, no 10º Congresso Psicanalítico Internacional, 
em Innsbruck. após mais de vinte anos, retoma alguns pontos 
abordados no livro dos chistes, porém o faz de forma inovadora e 
estimulante.

Freud inicia o texto distinguindo duas principais modalida-
des de humor: aquela que toma o próprio sujeito como objeto 
humorístico e a que toma como objeto uma terceira pessoa. É 
neste contexto que narra a tirada humorística do prisioneiro con-
denado à morte, que, sendo levado ao cadafalso numa segunda-
feira pela manhã, comenta: “a semana está começando bem!”.

Na verdade, Freud deseja investigar o que está na origem da 
“atitude humorística”. Segundo ele, o humor não tem apenas algo 
de liberador como o chiste ou o cômico, mas tem também algo de 
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grandioso e patético que não encontramos no chiste ou no cômico 
(Freud, 1927, p. 158). Num primeiro momento, Freud atribui esta 
grandiosidade ao triunfo narcísico.

O eu se recusa a sentir as afrontas que a realidade lhe proporciona, recusa-se 
a se deixar constranger pelo sofrimento, insiste que os traumas do mundo 
exterior não podem tocá-lo e ainda mostra que só são para ele ocasiões de 
ganho de prazer. Este último traço é essencialíssimo para o humor (ibid, 
ibid).

Há no humor o triunfo do princípio do prazer, mesmo que 
às custas de um certo rechaço da realidade. Freud acentua que 
o humor não é resignado, é opositor. Com todas estas caracte-
rísticas, vemos que o humor é Imaginário, narcísico, mas não é 
somente isto.

O humor
ocupa um lugar dentro da grande série daqueles métodos que a vida aní-
mica dos seres humanos desenvolveu a fim de se esquivar da compulsão 
ao sofrimento, uma série que se inicia com a neurose e culmina no delírio 
e na qual se inserem a embriaguez, o abandono de si e o êxtase. O humor 
deve a este nexo uma dignidade que falta, inteiramente, por exemplo, ao 
chiste (ibid, p. 159).

Freud se interroga então sobre este paradoxo: o humor sus-
tenta o princípio do prazer, recusa o sofrimento, porém não aban-
dona o terreno da saúde mental. Como compreender isto?

Freud usa uma metáfora bastante encantadora para sublinhar 
que, para além da dimensão imaginária, o humor é, sobretudo, 
Simbólico. aquele que faz humor se identifica ao pai simbólico 
que, com suas palavras, tranquiliza a criança assustada. agora 
podemos entender que não se trata somente de um ganho nar-
císico. O humor é também uma refinada produção simbólica que 
protege o sujeito do mal-estar na civilização.

Porém ele pergunta: “tem algum sentido se dizer que a pessoa 
trata a si mesmo como uma criança e simultaneamente desempe-
nha frente a esta criança o papel do adulto superior?” (ibid, ibid). 
Retoma então suas formulações sobre o supereu para tentar abor-
dar o humor pela via do Real.

O supereu é constituído a partir dos restos, dejetos do com-
plexo de Édipo. É o olhar que vigia e a voz que adverte. É a lei 
em estado puro e, como tal, é uma lei louca. É na proibição que 
se funda o desejo e, sendo assim, não é surpreendente que as duas 
manifestações episódicas do supereu – olhar e voz – sejam tam-
bém, segundo Lacan, os objetos causa de desejo.

No Seminário livro10, A angústia, Lacan constrói um grafo 
em que expõe “as formas dos objetos nos diferentes estágios”: 

Oral Supereu

Escópicoanal

Fálica

(Lacan, 1962-63, p. 320)

Como podemos observar neste momento de seu ensino 
Lacan remete apenas a pulsão invocante ao registro do supereu. 
Sabemos, porém, e os delírios de observação dos psicóticos estão 
aí pra comprovar, que a voz sonoriza o olhar que vigia. O seio e as 
fezes, colocados no grafo do lado esquerdo da flecha ascendente, 
por serem consistentes, são objetos da demanda. Demanda ao 
Outro (seio), demanda do Outro (fezes), porém sempre dizíveis, 
sempre faláveis, capturados na linguagem.

Porém o olhar e a voz são elusivos, inapreensíveis, tanto mais 
que, como causas de desejo, o causam pela ausência. É o olhar 
cego, que não vê, o olhar que se desvia, a voz que nada diz, que é 
afônica ou é um mero timbre, som, tom.

Freud propõe que no humor é o supereu que fala “de maneira 
tão carinhosa e consoladora ao eu amedrontado”. Diz que isto 
mostra que ainda temos muito a aprender sobre o supereu e que 
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este viés consolador do supereu “não contradiz com sua descen-
dência da instância parental” (Freud, 1927, p. 162).

a

R

I

S

Narcisismo

Identificação  
PaternaSupereu

O humor no R.S.I.

ISR – Narcisismo, identificação paterna e supereu. Se formos 
levados pelo espírito humorístico, poderíamos dizer: “Sim! Freud 
é de fato lacaniano”. Porém, respaldados no amor à causa analítica 
e ao que ela nos leva de reflexão dizemos: “Com o rigor da lógica, 
chegamos ao mesmo lugar. E não há nada tão bom como o RSI 
para recuperar a errância de Freud”.
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Resumo

O presente artigo desfaz a afirma-
ção de alguns psicanalistas de que “o 
último Lacan” seria não-freudiano, 
primeiramente pelo recurso ao con-
ceito freudiano de trauma e à noção 
de a posteriori. Em seguida, demons-
tra, sobretudo, com o seminário 
R.S.I., como os nós ajudaram Lacan a 
pensar o triádico freudiano: inibição, 
sintoma e angústia. Por fim, sustenta 
que uma leitura logicamente rigorosa 
do texto “O humor” pode nos condu-
zir à afirmação chistosa de que Freud 
era lacaniano e à conclusão de que 
“não há nada tão bom como R.S.I. 
para recuperar a errância de Freud”.
Palavras-chave: Trauma, a posteriori, 
R.S.I., humor.

abstract

This article dispels the affirmation 
of some psychoanalysts that “the last 
Lacan” would be non-Freudian, firstly 
by the use of the Freudian concept of 
trauma and by the notion of a pos-
teriori. Next, it demonstrates, above 
all with the seminar R.S.I., how 
knots helped Lacan think about the 
Freudian triad: inhibition, symptom 
and anguish. Finally, it maintains that 
a logically rigorous reading of the text 
“Humor” can lead us to the comic 
affirmation that Freud was Lacanian, 
and to the conclusion that “there is 
nothing quite as good as R.S.I. to 
recuperate Freud’s errances.
Keywords: Trauma, a posteriori, 
R.S.I., humor.
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Os paradoxos do desejo do analista1

Marcelo Mazzuca

O desejo do analista, em cada caso, não pode de modo algum 
ser deixado fora de nossa questão, pela razão de que o problema 
da formação do analista o coloca. E a análise didática não pode 

servir para outra coisa senão para levá-lo a esse ponto que 
designo em minha álgebra como o desejo do analista.

LaCaN, 1964.2

Este trabalho surge do seminário do ano de 2013, cujo tema 
central foi “O desejo e a lei” e cuja primeira reunião girou em torno 
da questão do “desejo do analista”. a referência panorâmica pro-
posta está relacionada ao tema do próximo Encontro Internacional 
dos Fóruns do Campo Lacaniano: “Os paradoxos do desejo”.

Muito cedo, a psicanálise voltou sua atenção para as rela-
ções entre desejo e lei. Mas, a instância da moral está presente na 
gênese do conflito desejante, desde os primeiros casos assinados 
por Freud. Basta fazer uma revisão nos seus “Estudos sobre a his-
teria” para se ter uma ideia clara e contundente a respeito.

De todo modo, foi Lacan quem sublinhou que a dita instân-
cia moral constitui a via de acesso ao real, próprio da experiência 
analítica3 e foi ele quem advertiu sobre seu paradoxo: o desejo e 
a lei parecem apresentar-se como uma antítese, mas são a mesma 
coisa. É o que mostra sem ambiguidade o discurso do sujeito neu-
rótico, para quem, segundo palavras de Lacan, “um imperativo se 

1 Este trabalho origina-se de um seminário temático realizado em 2013 no Fórum-Rio, 
cujo tema foi “O desejo e a lei” tendo como primeira reunião o subtema “o desejo do 
analista”. 

2 LaCaN, J. (1963-64). O seminário, livro 11: os quatro conceitos fundamentais da psica-
nálise. 2. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985, p. 17.

3 LaCaN, J. (1959-60). O seminário, livro 7: a ética da psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 1997, aula I.

introduz na estrutura do desejo: o desejo do pai é o que faz a lei, e 
o efeito é o Complexo de Castração”.4

Porém, o paradoxo do desejo não é privativo da neurose, 
forma parte da estrutura do desejo enquanto tal. Portanto, a per-
gunta que nos interessa é a seguinte: qual é a posição que adota o 
analista no campo do desejo que se abre a seus olhos? Como e por 
que ele se distingue das posições do neurótico e do analisante? a 
interrogação recai sobre o fazer analítico em seu conjunto, mas vai 
em direção ao “desejo do analista”.

diversas posições frente aos paradoxos do desejo 

No que se refere ao desejo do analista, muitas das indicações 
de Freud e Lacan podiam nos levar a pensar que se trata de um 
“desejo de saber”, porém, com essa formulação, não há alcance 
possível. Mas, o desejo do analista não é, estritamente falando, 
nem o “desejo de saber puro” nem um “desejo de saber a verdade”. 
Em todo caso, esse é o modo que se pode qualificar o desejo do 
analisante, porém não o do analista.

Para o caso do analista, poder-se-ia localizar a forma em 
que a variável do desejo se liga mais com o real do que com a 
verdade. Será que se trata de “desejar o real”? Não, em absoluto. 
Isso é impossível. Talvez se aproxime mais da fórmula que Lacan 
propõe justamente antes de fundar sua Escola: desejo de “obter a 
diferença absoluta” entre o Ideal (representante da lei) e o objeto 
a (representante do real). Em qualquer dos casos, não é o mesmo 
que “desejar saber” e muito menos que “desejar o saber”. Então, 
quais são as coordenadas “deste tipo particular de desejo que se 
manifesta na interpretação”, tal como se expressa Lacan,5 e que 
denominamos desejo do analista?

4 LaCaN, J. (1962-63). O seminário, livro 10: a angústia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005, 
aula IV, p. 53 a 65.

5 LaCaN, J. (1962-63). O seminário, livro 10: a angústia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005, 
lição IV, p. 65.
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Para orientar-nos, destaquemos o seguinte: a noção lacaniana 
de “desejo do analista” não esperou nem a Escola, nem o proce-
dimento do passe, para introduzir-se no seu ensino. Essa noção, 
nós a encontramos no Seminário, livro 5, sobre “as formações do 
inconsciente”, dez anos antes da proposta do passe, o que é o pri-
meiro dado significativo. É verdade que no Seminário, livro 15, 
sobre o “ato analítico”, é possível se conectar com as coordenadas 
do fim da análise e do passe, razão pela qual essa elaboração nos 
interessa especialmente. Porém, talvez seja mais simples estabele-
cer sua lógica e demarcar suas coordenadas estruturais se a consi-
derarmos com maior amplitude.

antes da tentativa, propomos uma hipótese a respeito de sua 
função: assim como Freud sustenta que o sentido da verdade de 
todo sonho é a realização de um desejo (com o que essa realização 
onírica comporta de “irrealização” ao mesmo tempo), nós podería-
mos afirmar que o sentido do desejo do analista, (não o significado 
de tal ou qual desejo desse ou daquele analista), como noção ética e 
clinicamente operante, é o de “realização em ato”. assim, seu sentido 
seria exatamente oposto ao do desejo neurótico e totalmente com-
patível (ainda que nitidamente diferente) ao desejo do analisante, 
incluindo necessariamente os dois participantes do dispositivo.

Partindo dessa hipótese, que toma seu ponto de apoio na 
noção de “ato analítico”, podemos fazer uma leitura das referên-
cias do ensino de Lacan. a primeira delas, a de 1958, a examinare-
mos com um pouco mais de detalhes pela novidade que comporta, 
enquanto que, das demais, tomaremos somente o essencial.

Não se pode considerar como casualidade a primeira menção 
ao desejo do analista que aparece imediatamente depois de Lacan 
construir o seu denominado “Grafo do desejo”, o mesmo que anos 
depois utiliza para situar o sentido dos títulos de garantia da sua 
Escola (aE e aME).6 Isso acontece no Seminário, livro 5 e toma 
como modelo a estrutura e a economia do chiste. Também não 

6 LaCaN, J. (1967). Proposição de 9 de outubro de 1967 sobre o psicanalista da Escola. In: 
Outros escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003, p. 248, 249.

se pode considerar casualidade que a estrutura do chiste seja a 
mesma que o inspirou a inventar o dispositivo do passe. Desta 
forma, as três referências, escola, passe e o desejo do analista, se arti-
culam na topologia do grafo.

Não vamos explicar essa articulação. Só queremos destacar que, 
com o grafo, Lacan visa dar sustentação ao que nessa mesma época 
denomina “o paradoxo do desejo”. a noção do desejo do analista é 
solidária a esse paradoxo. Mais ainda, é o ponto central da conside-
ração ética com que Lacan responde à pergunta sobre a relação do 
analista com o campo mesmo do desejo, uma vez que pode situar 
com precisão sua estrutura paradoxal e o modo como os psicanalis-
tas didatas tentaram desconhecê-la: “Cabe formular uma ética, diz 
ali Lacan, que integre as conquistas freudianas sobre o desejo para 
colocar em seu vértice a questão do desejo do analista”.7

Para Freud, o impactante foi advertir que o desejo só parece 
poder realizar-se oniricamente, o que é uma primeira aproxima-
ção a seus paradoxos: ele se realiza na irrealização. E isto foi o que 
Lacan pode expressar em termos estruturais: o desejo está articu-
lado, porém não é articulável, já que existe uma razão estrutural 
pela qual é diretamente incompatível com a palavra na qual tudo 
se origina.

Por estas razões, o acesso ao desejo requer uma ação que é 
eminentemente simbólica, diante da qual surge o leque dos afe-
tos, começando pela “vergonha”.8 Então, a dignidade do neurótico, 
que enfrenta com o peito aberto a experiência da divisão subjetiva, 
inundando-se de afeto: vergonha, culpa, angústia e horror, con-
forme o caso. “É que o paradoxo do desejo, continua afirmando 
Lacan, não é o privilégio do neurótico, o é mais bem o fato de que 
tenha em conta a existência mesma do paradoxo e a sua forma de 
confrontá-lo”.9 É algo que se percebe bem só em escutar um seg-

7 LaCaN, J. (1958). a direção do tratamento e os princípios de seu poder. In: Escritos. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar, 1998, p. 621.

8 Ibid., p. 645.
9 Ibid., p. 644.
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mento do testemunho do neurótico, seja este obsessivo, histérico 
ou fóbico. Sua vivência é sempre a do conflito e a da divisão sub-
jetiva, que o coloca em posição de inibir o aspecto do desejo que 
poderia realizar-se em ato. Porém, ainda que isto não lhe simplifi-
que a existência, também não o coloca tão mal com respeito à dig-
nidade humana.10 De fato, Lacan os situa melhor que os analistas 
didatas que acreditavam ter resolvido e eliminado esse paradoxo.

a “dignidade” do paciente neurótico é estar aberto à expe-
riência da divisão subjetiva, da qual pode dar um testemunho 
quase inocentemente. Em relação ao analisante, é possível ava-
liar a introdução do saber no que se refere ao desejo e à vivência 
mesma dessa divisão subjetiva. Porém, nesse caso, onde situar a 
“dignidade” do analista? “Interroguemos o que tem de ser do ana-
lista, diz Lacan, quanto ao seu próprio desejo.11 De nossa parte, 
tentaremos fazer uma breve seriação das indicações variadas que 
Lacan oferece ao longo de quase vinte anos de ensino. 

a ética da psicanálise e o desejo do analista.

Começaremos extraindo as consequências destas primeiras 
formulações, ainda quando se adverte com clareza que a noção 
de desejo do analista não é mais que um ponto de início na inter-
rogação da ética psicanalítica. Tomaremos logo o que considera-
mos relevante em cada um dos períodos, tentando extrair aquilo 
que nos aproxime da notação algébrica de sua função na análise. 
Façamos notar, de início, que Lacan avança constantemente com 
expressões muito mais interrogativas que afirmativas.

a-[ ano 58’] Do exposto anteriormente sobre esse primeiro 
período, se pode deduzir que a indicação para pensar a ética pró-
pria da ação do analista é a de preservar com seu ato o espaço 
mesmo do desejo e seus paradoxos. Dito de outra forma, situar-se 
a respeito do elemento da estrutura cuja notação é a do significante 

10 Ibid., p. 644.
11 Ibid., p. 644.

da falta no Outro. assim, intervir sublinhando os limites próprios 
da articulação do saber inconsciente, evitaria obstruir o lugar da 
verdade do desejo que o analista é convocado a preservar.

ao mesmo tempo, a existência errática do significante fálico, 
como significante do desejo, dá conta da necessidade de tomar 
a palavra do paciente ao pé da letra. Desse modo, o analisante 
poderia ser conduzido até as portas de um ato onde o Outro não 
conta e o desejo se afirma como “condição absoluta”.12 Nos termos 
do próprio Lacan “é preciso tomar o desejo ao pé da letra”.13 Seria 
esta a afirmação aforística do sentido que toma neste momento a 
variável desejo do analista.

Em relação aos fatos clínicos, advertimos a participação 
decisiva, ainda que velada, do falo como “significante eletivo”,14 
variável que não pode articular-se, porém que resulta, de qualquer 
forma, indispensável como chave para o término das análises, e 
que o analista tenha subjetivado a partir de sua própria experiên-
cia como analisante.

b- [Ano 59’] Nos anos posteriores, Lacan desfaz a relação 
entre desejo e interpretação -“não se capta o desejo a não ser 
na interpretação”, havia Lacan afirmado anteriormente-,15 para 
depois recair em cheio na pergunta sobre a ética que guia a ação 
do analista. É difícil extrair dali alguma indicação que permita 
enriquecer com novos matemas, o exposto anteriormente. antes, 
trata-se do aprofundamento das referências anteriores.

Sem dúvida, o Seminário sobre a ética é um dos mais ricos 
em referência ao desejo. Nesse seminário, ele expõe muito mais 
decididamente a necessidade de aprofundar as vias de acesso 
ao real e ilustra com a tragédia antiga o sentido que o desejo do 
analista adquire como promotor da análise. Vemos aparecer ali o 

12 LaCaN, J. (1957-58). O seminário, livro 5: as formações do inconsciente. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 1999, capítulo XXI, p. 395. 

13 LaCaN, J. (1958). a direção do tratamento..., op. cit., p. 626.
14 LaCaN, J. (1957-58). O seminário, livro 5: as formações do inconsciente. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar, 1999, capítulo XX, p. 384.
15 LaCaN, J. (1958). a direção do tratamento..., op. cit., p. 629.
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personagem de antígona como modelo daquele analisante que 
avança até uma zona onde o desejo se encontra com a pulsão de 
morte e experimenta, sobre o final da análise, o desamparo mais 
absoluto. São referências preciosas que oferecem agora a versão de 
um desejo positivado.

O aforismo, neste caso, toma a forma de uma interrogação 
exposta pelo analista em sua enunciação diante do analisante: 
“agiste em conformidade com o desejo que te habita?”. Como 
contrapartida, no tocante a seu agir, o analista sabe que “não pode 
desejar o impossível”,16 está advertido sobre isso por sua própria 
experiência de analisante. Se o fizesse, ficaria preso no paradoxo, 
cairia imediatamente na armadilha mesma do Ideal, fosse qual 
fosse sua máscara ocasional. Por isso, quanto aos fatos clínicos, 
não se pode poupar a seu analisante a experiência da solidão que 
implica levar o desejo até a pulsão.

c-[Ano 60’] um ano depois, Lacan toma como apoio na 
pessoa de Sócrates, não mais para ilustrar a relação do analisante 
com seu desejo, mas a tarefa do próprio analista na transferência. 
Presença real do analista na transferência, diz Lacan neste caso. 
Sócrates se converte assim, na pena de Lacan, no modelo do ana-
lista que, ao reter o objeto “nada”, produz a significação do agalma 
e envolve seu desejo como carente de objeto. Neste caso, o que 
aparece como matema, sem chegar a constituir-se como tal, é uma 
nova variante do objeto que acrescenta às relações do desejo o 
amor e o gozo.

Quanto à contribuição destas referências ao sentido do desejo 
do analista como “realização em ato”, Lacan destaca que o analista 
sabe que esse objeto “não é ele”. E mais, retoma a velha ideia que 
sugere que é em torno do luto que se centra o final da análise e a 
ação do desejo do analista. Neste caso, o afeto que se vislumbra, 
e do qual se expõe a questão de sua superação, é o da depres-
são, enquanto a fórmula que permite situar suas coordenadas é 

16 LaCaN, J. (1959-60). O seminário, livro 7: a ética da psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 1997, lição XXII.

a seguinte: o analista sabe porque fez a experiência que “não há 
nenhum objeto que tenha mais valor que outro”.17

No tocante aos fatos clínicos, pode-se advertir a importân-
cia da função que o analista exerce como catalizador do desejo, 
fazendo-se presente como objeto agalmático no início da análise 
frente à operação denominada por Lacan “metáfora do amor”.

d- [Ano 62’] Em seu décimo Seminário, Lacan retoma as 
considerações sobre o desejo e sua interpretação, porém tendo 
primeiro conceituado com muito mais precisão essa inovação do 
objeto que designa em termos de “causa do desejo”. Isto vai per-
mitir-lhe começar a situar as vias através das quais o desejo do 
analista pode conduzir o analisante além dos limites do complexo 
de castração. 

O ponto de orientação é agora a angústia, e o aprofunda-
mento do real instrumenta-se com um novo matema, cuja nota-
ção é a letra a minúscula. Lacan o disse nos seguintes termos: 
“Convém que o analista seja aquele que tenha conseguido reinte-
grar seu desejo nesse a irredutível, em grau suficiente para oferecer 
à questão do conceito de angústia uma garantia real.”18 ali alude 
uma vez mais à necessidade da análise do analista.

Este é um momento frutífero quanto às considerações clíni-
cas, já que as relações do campo do desejo com o campo do gozo 
não se apresentam exclusivamente em termos de transgressão no 
trecho final da análise, senão a partir de uma temporalidade dife-
rente. Essa dimensão temporal da análise, segundo Lacan, que 
torna presente e precipita o mais além muito antes do fim, é a 
própria angústia: “porque o desejo do analista suscita em mim 
essa dimensão da espera, diz Lacan, sou tomado nisso porque é 
a eficácia da análise.”19 Desta forma , seu sentido de “realização 
em ato” adquire um significado muito mais amplo: por amor (de 

17 LaCaN, J. (1960-61). O seminário, livro 8: a transferência. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
1992, lição XXVII.

18 LaCaN, J. (1962-63). O seminário, livro 10: a angústia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005, 
aula XI.

19 Ibid., aula XXIV. 
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transferência), o real do gozo (do sintoma) não coloca obstáculo 
ao desejo (de saber).

Quanto à contribuição destas referências ao sentido do desejo 
do analista, fica sublinhado o modo como o analista toma o lugar 
do desejo do Outro e o presentifica na experiência de uma forma 
enigmática e inquietante. No entanto, não se trata de qualquer 
manifestação do desejo do Outro, e sim de “um tipo particular de 
desejo que se manifesta na interpretação”.20 

Quanto aos fatos da clínica, destaca-se a forma como o ana-
lista pode “objetivar” a presença do seu desejo na transferência 
mediante a instrumentação do olhar e da voz como fontes pulsio-
nais do desejo.

e-[Ano 63’] Este período é o que consideramos no início do 
nosso trabalho. O seminário de revisão dos conceitos fundamen-
tais da psicanálise abunda em referências sobre a noção de desejo 
do analista e uma das razões é a chamada “excomunhão” de Lacan 
da IPa. Demonstramos a importância que adquire nesta conjun-
tura institucional o tema da formação do analista e a estreita rela-
ção que Lacan estabelece entre formação e desejo. Podemos agora 
ampliar um pouco mais essas referências antes de extrair delas 
suas notações algébricas.

“O objeto do meu ensino – diz Lacan avançando o seminário 
– tem sido e continua sendo formar analistas.” ao que acrescente: 
“a formação do psicanalista exige que ele saiba, no processo em 
conduzir seu paciente, em torno do que ele gira; é preciso a trans-
missão, e numa experiência, é nisso que ele se move”. Conclui a 
citação da seguinte forma: “esse ponto axial é o que designo como 
sendo o desejo do psicanalista”.21 

No que se refere às consequências imediatas do trabalho de 
revisão dos conceitos, destacam-se as duas definições da transfe-
rência: a do “sujeito do suposto saber inconsciente” e a da “colo-
cação em ato da realidade sexual do inconsciente” É, portanto, a 

20 Ibid., aula IV, p. 65. 
21 LaCaN, J. (1963-64). O seminário, livro 11: os quatro conceitos fundamentais da psica-

nálise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998, aula XVIII.

operação mesma da transferência a que Lacan tenta “matemati-
zar”, localizando a noção do desejo do analista no lugar da variável 
a esclarecer, como se trata de uma operação matemática que se 
tem que resolver. aparece então a ideia do desejo do analista como 
o produto mesmo da operação de análise.

a respeito do trabalho com os matemas, vemos que o objeto 
a minúsculo se põe em correlação com o matema do significante 
Ideal. Lacan o expressa nos seguintes termos: “o desejo do ana-
lista, que continua sendo um x, tem o sentido exatamente contrá-
rio ao da identificação”.22 Desta forma, a ação do analista o coloca 
muito mais próximo da variável da pulsão que da estrutura do 
saber inconsciente. Sobre isto, Lacan afirma que é possível supe-
rar o plano da identificação e que, desta forma, “a experiência do 
sujeito é levada ao plano onde a pulsão pode se fazer presente”.23 

Quanto ao sentido do seu agir, a fórmula para o desejo do ana-
lista é a que já mencionamos: “O desejo do analista não é um desejo 
puro, é o desejo de obter a diferença absoluta”.24 Diferencia-se, 
então, nitidamente do desejo do analisante, que aponta sobretudo 
para obter o saber que ele supõe ao Outro da transferência.

f- [ Ano 67’] Este período é o do Seminário sobre o ato analí-
tico e a proposta do dispositivo do Passe. Por esta razão, mereceria 
um trabalho em si mesmo, já que é o que pode considerar-se como 
a exposição mais extrema de Lacan com respeito a esse tema. a tese 
é que o desejo do analista surge no final da análise como produto 
do ato analítico propriamente dito: o passe de analisante a analista.25 
“Esta sombra espessa que encobre a junção de que me ocupo aqui 
– acrescenta Lacan –, aquela em que o psicanalisante passa a psi-
canalista, é ela que nossa escola pode empenhar-se em dissipar”.26

22 Ibid. 
23 Ibid.
24 Ibid.
25 LaCaN, J. (1969). O ato psicanalítico. In: Outros escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 

2003, p. 375.
26 LaCaN, J. (1967). Proposição de 9 de outubro de 1967 sobre o psicanalista da Escola. In: 

Outros escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003, p. 258. 
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Como já mencionamos, é o momento no qual Lacan pro-
põe sua fórmula algorítmica para dar conta do começo da análise, 
retomando assim o exposto no Seminário 11. Só que agora, sob a 
exploração da noção de “ato analítico”, a lógica toma a dianteira 
para dar conta da experiência. Tendo-a aplicado primeiro à estru-
tura e à função da fantasia, Lacan a utiliza para indicar a estrutura 
do início e término da análise. a lógica em jogo é a da temporali-
dade e da topologia do ato, o que leva a formular o seguinte para-
doxo: o ato, apesar de poder situar-se a partir do final de análise, 
intervém desde seu começo.

Chegado este ponto, o sentido da noção do desejo do analista 
adquire definitivamente a significação do ato. Isto quer dizer que 
o analista envolve seu desejo como suporte mesmo de um ato, que 
só pode adquirir sentido através da lógica da repetição significante 
e do objeto que se lhe escapa. É essa lógica, a do ato propriamente 
dito, a que lhe indica o lugar adequado na estrutura. Por essa razão, 
na porta de entrada, ao mesmo tempo que o analista se faz suporte 
do sujeito suposto saber , inicia-se o movimento que o conduz à 
sua destituição. Entrada e saída, instituição e destituição colocam-
se em jogo ao mesmo tempo através de uma topologia comum.

Como sabemos, estes desenvolvimentos reforçam ainda mais 
a exigência da análise pessoal do analista. Lacan passa a ser muito 
mais exigente do que Freud nesse ponto, porque deduz que a “pro-
dução” de um analista (evita propositalmente o termo “formação”) 
é o que resulta do ato do passe que acontece no final de uma aná-
lise. Como consequência, a ética se ordena a partir da lógica, e a 
seus matemas se soma a articulação a e -φ.

Finalmente, pouco tempo depois, essa lógica permite a Lacan 
situar a função do desejo do analista posto em ato na estrutura do 
discurso analítico. Fazendo semblante de objeto, cumpre a função de 
provocar a divisão do sujeito pelo que toma lugar o desejo do anali-
sante, ao mesmo tempo em que sua ação o coloca longe do saber a 
que, no entanto, apela, quando oferece uma interpretação. É então, 

do lado esquerdo da estrutura do discurso analítico que se deve colo-
car os matemas que dão conta da noção do desejo do analista.

g- [Ano 73’] Nos anos 70, Lacan retoma a questão a partir de 
seus acréscimos sobre a relação sexual e a lógica modal. Sua fór-
mula passa do “não há ato sexual” para “não há relação – propor-
ção sexual”. E na “Nota italiana”27 sugere que , com o término da 
análise não se garante que o analisante se situe como analista e seu 
desejo, diferenciando então analisante e analista. É uma referência 
muito particular, e em certo sentido problemática, já que Lacan 
mantém que a passagem para analista só se pode reconhecer a 
partir do índice do afeto produzido como consequência do passe.

Nesse caso, Lacan situa o analista a partir do “entusiasmo” e 
o liga com o saber. É o único lugar onde o desejo do analista é vin-
culado com alguma forma de manifestação do “desejo de saber”, 
já que um tempo depois volta a insistir que o desejo de saber sim-
plesmente não existe. Porém, cuidado! Falando estritamente, é ao 
ato analítico que se lhe supõe um vínculo com o desejo de saber 
(não ao desejo do analista propriamente dito) e se o considera só a 
partir dos seus afetos.

a questão é, então, a seguinte: o sentido do desejo do analista 
como “realização em ato” se apoia na lógica do “não-todo”. Este é, 
pontualmente, a última contribuição ao conjunto das notações algé-
bricas que podemos reconhecer no ensino de Lacan. Em relação à 
experiência, Lacan parece admitir que dificilmente possa situar-se, 
senão a partir da referência ao analisante. Desta forma, a posição 
inicial do neurótico e a posição final do analisante partilham ao 
menos um ponto em comum: seu desejo se sustenta em disjunção a 
respeito do saber. ao passo que o desejo do analisante e o desejo do 
analista, ambos se situam em relação ao ato e ao saber, em posições 
muito diferentes uma e outra, mas com alguma correlação.

as consequências ao nível da ética são notórias. Lacan passa a 
definir a ética analítica como uma “ética do bem-dizer” que envolve 

27 LaCaN, J. (1973). Nota Italiana. In: Outros escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003,  
p. 311.
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ambos os participantes do dispositivo. Desta forma, retoma sua 
referência ao ato, ainda que muito distante do ato de antígona e 
de maneira um tanto deslocada da versão do ato, como a passagem 
de analisante a analista. É uma consideração muito mais fina e 
precisa dos fatos clínicos. agora, trata-se do “dizer” como ato, não 
do “dizer bem” senão do “bem dizer”, o que implica o dever ético 
de reconhecer-se na estrutura do inconsciente, o que vale para os 
dois polos do discurso analítico. O analisante deve reconhecer-se 
no inconsciente por meio da associação livre, enquanto que o ana-
lista deve fazê-lo por meio da interpretação.

Para terminar, vamos apresentar as coisas da seguinte forma: 
de um lado do dispositivo, a associação livre, “palavra contaminada 
pelo ato”, sustenta o desejo do analisante frente ao saber; do outro 
lado do dispositivo, a interpretação, “ato contaminado pela pala-
vra”, sustenta o desejo do analista frente ao real. Trata-se, então, de 
situar, atrás do conjunto dos ditos da análise, o “dizer da análise”, 
cuja enunciação reza: “não ha relação sexual”.

conclusão

Diante da pergunta formulada no início de nosso trabalho, 
podemos afirmar o seguinte: não há, estritamente falando, uma 
notação algébrica que dê conta do desejo do analista. Existem 
matemas que dão conta dos elementos da estrutura nos que o dito 
desejo se apoia. Estes elementos vão desde o significante da falta 
do Outro até a notação do não – todo, passando pelo objeto a 
minúsculo, conjunto de termos que se localizam todos do lado 
feminino das fórmulas lacanianas da sexuação.

acrescentemos que, no lugar do matema inexistente, Lacan 
esperava, através da experiência do dispositivo do passe, um por 
um, algum tipo de “desenho” ou “inscrição que desse conta da sua 
existência”. Por esse motivo, não devemos descuidar nunca da 
dimensão ética que outorga sustento aos termos da estrutura. É 
assim que Lacan, no último movimento de seu ensino, sugeriu 

que é a lógica que dá sustento ao bem – dizer da interpretação 
analítica. Pode-se acrescentar uma espécie de poética na inter-
pretação. Dessa forma, as referências ao Witz, ao Grafo do desejo 
e a invenção de um novo significante, revitalizam a clínica dos 
paradoxos do desejo e se voltam aos primeiros movimentos da 
invenção lacaniana.

Por tudo o que foi dito anteriormente, convém atender espe-
cialmente aos vínculos entre o analisante e o analista na hora de 
pensar o sentido da Escola e o valor dos dispositivos. Se o discurso 
do Mestre e o discurso universitário estão excluídos para nós 
como referências, a formação do analista, que em certo sentido 
pode considerar-se “permanente”, poderia em troca enriquecer-se 
tanto do discurso analítico como do discurso histérico.

Por isso, talvez seja a “histeria analisante”, como sugeriu há 
pouco tempo Colette Soler em Buenos aires, a que impulsione 
com suas perguntas a chamada “transferência de trabalho” pelo 
que sustenta uma experiência da Escola. Mais ainda, talvez se 
trate da histeria lacaniana: aquela que pergunta insistentemente 
ao Outro da Escola: “O que é um analista?”.
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a pergunta que nos interessa é: qual 
é a posição que adota o analista ante 
o campo do desejo que se abre a seus 
olhos?
Palavras-chave: Desejo, paradoxo, 
ato, analista.

Resumo

a instância da lei moral está presente 
na gênese do desejo e seu conflito, 
desde o começo da clínica freudiana, 
mas foi Lacan quem sublinhou que 
a dita instância moral constitui a via 
régia para o real e foi ele quem adver-
tiu sobre seu paradoxo: O desejo e a 
lei parecem se apresentar como uma 
antítese, mas são a mesma coisa. 
Dentro destas coordenadas clinicas, 

abstract 

Moral law instance is present in the 
genesis of desire and its conflicts from 
the beginning of Freudian clinic. 
But in deed, Lacan was who put the 
accent on the path towards “real” that 
this moral instance constitutes. and 
as well who warned about its para-
doxes: desire and law looks like an 
antithesis but in fact they are the same 
thing. Into these clinical margins, our 

question of interest is the following: 
Which position analyst adopts in 
front of the desire field that opens up?
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o desejo e a lei:  
a dialética da significância entre moções 

inconscientes e produção de sentido

Conrado Ramos

Creio que muitos de nós temos nos interrogados sobre que 
lugar ocupa o desejo nos últimos anos do ensino de Lacan e nas 
suas últimas formulações de final de análise, em especial depois 
da assembleia do Rio de Janeiro (2012), quando escolhemos o 
tema do nosso Encontro Internacional em 2014, “Os paradoxos 
do desejo”.

Se tomarmos comparativamente a presença do termo desejo, 
e mesmo do termo lei, nos primeiros e nos últimos seminários e 
escritos de Lacan, notaremos uma grande diminuição de seus usos, 
o que nos leva perguntar se Lacan os teria abandonado, se teriam 
perdido a importância que tiveram nos primeiros anos ou em que 
teriam se transformado a se considerar o caráter vivo, inquieto e 
em constante mudança do esforço de Lacan de formalizar e trans-
mitir sua clínica e seu pensamento.

Talvez seja mesmo ao que nos tenhamos proposto a fazer 
nestes dois anos (2013 e 2014): a nos perguntarmos “onde foi parar 
o desejo no último ensino de Lacan”? Creio que esta pergunta 
partiu de um trabalho de Gabriel Lombardi, colega que foi men-
cionado quando o tema do desejo foi proposto, se não me engano, 
por Colette Soler. Cito Lombardi (2012):

a noção de desejo aparece menos nos últimos seminários de Lacan, e escas-
samente nos testemunhos do passe (em alguns diretamente não figura). E 
sem dúvida, o dispositivo do passe foi concebido por Lacan para explorar 
a emergência de uma modalidade específica do desejo, o desejo do analista, 
uma modalidade de sustentação do desejo que se distingue da fantasia 
(um anseio que pode ser adiado, como todo bom anseio), mas em ato, que 
somente se realiza articulando desejo (de desejo) e pulsão. O esforço de 

elaboração clínica e doutrinária sobre os gozos e sobre a satisfação específica 
do final de análise tiveram como efeito na comunidade analítica, no Campo 
Freudiano e também em nossa Escola do campo chamado Lacaniano – 
que põe o acento no campo do gozo, portanto1 –, deixar um pouco de lado 
a importância do desejo, que é a essência do homem para Espinosa, mas 
também para Lacan, e que é o ponto de origem da psicanálise, freudiana.

Engajando-me na tarefa a que nos propomos enquanto 
comunidade internacional, e convocado pelo tema desta Diagonal 
Epistêmica da qual, com muita satisfação, estou tendo a oportuni-
dade de fazer parte – qual seja: “O desejo e a lei” –, fui eu também 
buscar meu entendimento de onde está o desejo no último Lacan e 
de como ele está articulado com o Lacan primeiro. Para transmi-
tir o que até o momento pude elaborar, precisei de um termo de 
Roland Barthes, qual seja: significância.

Cito, para situar o conceito de significância, algumas palavras 
do ensaísta português Eduardo Prado Coelho (1988) sobre o que 
é um texto, retiradas do prefácio que fez à edição portuguesa de O 
prazer do texto de Roland Barthes:

Que é texto? É uma determinada prática significante que se isenta das 
condições normais de comunicação e significação e institui um espaço 
específico onde se redistribui a ordem da língua e se produz uma deter-
minada significância. a significância é, num primeiro momento, a recusa 
de uma significação única; é o que faz do texto, não um produto, mas uma 
produção; é o que mantém o texto num estatuto de enunciação, e rejeita que 
ele se converta num enunciado; é o que impede o texto de se transformar 
em estrutura, e exige que ele seja entendido como estruturação.2 

Em Lacan, penso ter encontrado um entendimento equiva-
lente numa bela passagem de Radiofonia:3

a metáfora e a metonímia, sem requererem essa promoção de uma figura-
tividade diarreica, forneciam o princípio com que engendrei o dinamismo 

1 LaCaN, J. (1969-70). O seminário, livro 17: o avesso da psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 1992.

2 COELHO, E. P. Prefácio. In: BaRTHES, R. O prazer do texto. Lisboa: Edições 70, 1988. 
Trecho disponível em: <http://www.dgz.org.br/jun05/F_I_rec.htm>. acesso em 26 de 
julho de 2013. 

3 LaCaN, J. (1970). Radiofonia. In: Outros escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. p. 
414.
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do inconsciente. a condição disso é o que eu disse sobre a barra saussuriana, 
que não pode representar nenhuma intuição de proporção, nem se traduzir 
como barra de fração, senão por um abuso delirante, mas sim, como o é 
para Saussure, constituir uma borda real, isto é, a saltar do significante que 
flutua para o significado que flui. É isso o que opera a metáfora, que obtém 
um efeito de sentido (não uma significação) a partir de um significante que 
faz-se de seixo lançado na poça do significado.

Pois bem, começo então minha elaboração recordando que 
Freud situa o desejo (Wunsch) como a moção psíquica responsável 
pelo reinvestimento dos traços mnêmicos de percepções e vivên-
cias de satisfação. Esta moção psíquica, dada sua força, levará o 
sujeito à ação motora necessária ao reaparecimento da percepção 
ou, quando isto não for possível, produzirá o reaparecimento do 
traço mnêmico mesmo sem a ação motora, isto é, de modo alu-
cinatório. O mais surpreendente no aparelho psíquico formulado 
por Freud é que, graças às propriedades associativas entre os tra-
ços mnêmicos, os processos psíquicos movidos pelo desejo podem 
produzir deslocamentos e substituições infinitas. É aqui que vamos 
reencontrar as relações entre o desejo e a lei simbólica, que estou 
propondo que se entenda como relações entre sinais, traços ou, 
mais precisamente, significantes, como trabalho de produção de 
sentido na relação com os sinais enigmáticos recebidos do Outro.

Vale lembrar que os demais seres vivos não humanos tam-
bém trocam sinais entre si e são movidos por diferentes níveis de 
moção, mas somente o ser humano articula uma moção psíquica 
ao trabalho de produção de sentidos a partir destes sinais trocados. 
Isto só pode se dar pelo fato dos sinais, tais como o ser humano 
os emite e os recebe, não terem uma significação fechada: não são 
códigos dados, mas uma estrutura de língua, isto é, uma relação de 
significantes que, se encontra um aparato biológico necessário no 
corpo humano, exige, de modo não menos necessário, a inserção 
na cultura, isto é, na linguagem e no desejo do Outro. 

Podemos assim supor, num primeiro momento, uma relação 
entre a criança e um Outro de quem ela recebe a linguagem. O 
que ela recebe – a voz, vamos supor aqui – encontra um momento 

de percepção, o ouvir, carregado de não-sentido. Este não sentido, 
enigmático e traumático em si mesmo, demanda um tempo de 
compreensão e uma resposta que se caracteriza justamente pela 
produção do sentido. É neste trabalho de produção de sentido 
– necessário para colocar aquilo que foi ouvido dentro da malha 
de associações possíveis de serem investidas pela moção psíquica 
de repetição ou esquiva, como resposta motora ou alucinatória de 
satisfação – que vamos encontrar o que diz respeito à fantasia. 
Podemos ver como isso fica claro no próprio Freud, se pegarmos 
seu Rascunho M:

as fantasias originam-se de uma combinação inconsciente, e conforme 
determinadas tendências, de coisas experimentadas e ouvidas. Essas ten-
dências têm o sentido de tornar inacessível a lembrança da qual emergiram 
ou poderiam emergir os sintomas. as fantasias são construídas por um 
processo de amálgama e distorção análogo à decomposição de um corpo 
químico que está combinado com outro. Pois o primeiro tipo de distorção 
consiste numa falsificação da memória por um processo de fragmentação, 
no qual especialmente as relações cronológicas são postas de lado. [...] um 
fragmento da cena visual junta-se, depois, a um fragmento da experiência 
auditiva e é transformado numa fantasia, enquanto o fragmento restante é 
ligado a alguma outra coisa. Desse modo, torna-se impossível determinar a 
conexão original. Em consequência da construção de fantasias como esta 
(em períodos de excitação), os sintomas mnêmicos cessam. Em vez destes, 
acham-se presentes ficções inconscientes não sujeitas à defesa. Quando a 
intensidade dessa fantasia aumenta até um ponto em que forçosamente 
irromperia na consciência, ela é recalcada e cria-se um sintoma mediante 
uma força que impele para trás, indo desde a fantasia até as lembranças 
que a construíram (Freud, 1897/1996, p. 301-2).

É notável, neste trecho, como Freud articula o desejo como 
moção inconsciente de recuperação de traços mnêmicos e a pro-
dução inconsciente de sentidos por meio da fragmentação e 
recombinação dos elementos de que estes traços são compostos – 
diga-se de passagem, elementos significantes sonoros e visuais que 
se misturam por seus componentes fonemáticos e icônicos. Esta é, 
a meu ver, a maneira mais básica do que podemos encontrar como 
dialética entre desejo e lei em Freud.
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Estamos aqui supondo um aparelho psíquico inconsciente 
incapaz de diferenciar realidade de ficção, mas que, nem por isso, 
constitui seus axiomas, seus quadros de compreensão tomados 
como verdadeiros e que submete tudo o que nele entra a um saber 
que trabalha exclusivamente para a recuperação da satisfação. É 
por supormos lá, de alguma forma, estes axiomas, que esperamos 
na associação livre – não tão livre assim, por causa mesmo destes 
axiomas – todo tipo de irrupções contingentes de manifestações 
significantes sem sentido aparente. Nossa aposta é que, por um 
lado, tais irrupções do sem sentido estão articuladas a estes axiomas 
ou, por outro lado, que qualquer esforço de compreender algo sem 
sentido esbarrará no trabalho de ajustá-lo aos axiomas preexisten-
tes, isto é, o sem sentido será interpretado segundo os sentidos 
fictícios construídos e sustentados por um ser falante, mesmo que 
essas manifestações e construções lhe apareçam como um Outro 
discurso. Esta é a via pela qual, inclusive, podemos entender o sen-
tido benthamiano de que a verdade tem estrutura de ficção, des-
tacando que fictio não tem somente o sentido de mentira e fraude, 
mas também de invenção e criação. Como diz Lacan,4 “o fictício, 
efetivamente, não é, por essência o que é enganador, mas, propria-
mente falando, o que chamamos de simbólico”. Bentham e Barthes 
se encontram no parentesco que há entre ficção e significância.

Podemos nos interrogar, a partir desse aparelho psíquico de 
Freud, o que acontece na produção dos fenômenos elementares 
da psicose. a hipótese freudiana, no que diz respeito à alucinação, 
aponta para um percurso retrocedente da excitação presente no 
aparelho. Ou seja, ao invés de uma moção ligada a um traço mnê-
mico caminhar em direção à extremidade motora, ela caminha em 
direção à extremidade sensorial, sendo efetivamente percebida ao 
invés de pensada ou lembrada no domínio da consciência. Mas isso 
não quer dizer que, seguindo o caminho da extremidade motora, 
o sujeito esteja menos tomado pelos trilhamentos mnêmicos que 

4 LaCaN, J. (1959-60) O seminário, livro 7: a ética da psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 1991. p. 22.

compõem a estrutura de ficção com a qual se faz presente a ver-
dade inexistente do objeto de satisfação. Basta lembrarmos, por 
exemplo, do que Freud5 escreveu a Fliess, na Carta 52:

[...] o ataque histérico não é uma descarga, mas uma ação; e conserva a 
característica original de toda ação – ser um meio de reprodução do prazer 
[...] tudo isso tem como alvo uma outra pessoa – mas, na sua maior parte, 
uma outra pessoa pré-histórica, inesquecível, que nunca é igualada por 
nenhuma outra posterior.

No Seminário 3, Lacan6 se refere ao aparelho freudiano por 
meio da suposição de que as construções simbólicas, que recobrem 
com sua trama todo o vivido humano, persistem como frases que 
estão sempre lá, nisso que chamamos de inconsciente.

Essa linguagem poderíamos chamá-la interior, mas esse adjetivo já falseia 
tudo. Este monólogo supostamente interior está em perfeita continuidade 
com o diálogo exterior, e é justamente por essa razão que podemos dizer 
que o inconsciente é o discurso do outro. Se há justamente alguma coisa da 
ordem do contínuo, não é a todo momento. É preciso aí também começar 
a dizer o que se quer dizer, ir no sentido em que se vai, e saber ao mesmo 
tempo corrigir isso. Há leis de intervalo, de suspensão, de resolução propria-
mente simbólicas, há suspensões, escansões que marcam a estrutura de todo 
cálculo, que fazem com que não seja justamente de maneira contínua que 
se inscreva, digamos, essa frase interior. Essa estrutura, que já está vinculada 
às possibilidades comuns, é a própria estrutura, ou inércia, da linguagem.

Retomo, aqui, a penúltima frase da citação: “há leis de inter-
valo, de suspensão, de resolução propriamente simbólicas, há sus-
pensões, escansões que marcam a estrutura de todo cálculo, que 
fazem com que não seja justamente de maneira contínua que se 
inscreva, digamos, essa frase interior”. São estas leis que, se bem 
entendo, revelam a presença de Wunsch neste aparelho. É Wunsch 
que coloca as leis que permitem que algo se inscreva desse gozar 
automático e parasita da modulação contínua. É o recalque que 
permite fazer com que o ser falante não fique o tempo todo 

5 FREuD, S. (1896). Carta 52. In: Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas 
Completas de Sigmund Freud, vol. I. Rio de Janeiro: Imago, 1996.

6 LaCaN, J. (1955-6). O seminário, livro 3: as psicoses. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1988. 
p. 132.
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ouvindo essa fala de fundo, essas frases que estão sempre ali. Se 
algo que podemos chamar de consciência – nunca, até agora, sufi-
cientemente explorada – permite desviar alguém de ter que ficar 
ouvindo perpetuamente a modulação contínua, é porque o apare-
lho psíquico nos possibilita leis de intervalo, suspensão, corte etc. 
É pelo manejo de operadores significantes que incidem no campo 
da função do eu, das identificações, das relações de objeto, do falo, 
da sintaxe da fantasia, do mito particular, das inscrições singulares 
de gozo, das modalidades pulsionais prevalentes entre outros, que 
se torna possível fazer emendas, enodamentos, capazes de barrar 
o parasitismo do gozo dessa fala sem fim, mesmo que tenhamos 
que admitir que ela está sempre “pronta a ressurgir sob mil formas 
camufladas e desconcertantes”.7 É aqui que podemos localizar a 
presença da barra de Saussure como uma borda real, entre o signi-
ficante que flutua e o significado que flui. Essa modulação contí-
nua que, em si mesma, não possui leis de intervalo, de suspensão, 
de resolução propriamente simbólicas – real, portanto –, constitui 
uma dimensão de fala que permanece opaca em relação às leis da 
linguagem. Ela supõe a presença da voz, da enunciação, mas não do 
sentido. Sua intromissão na linguagem se dá justamente pela rup-
tura do sentido, mediante o que um analisante, por exemplo, tenta 
amarrá-la ao sentido sobre o qual operam as leis de seu desejo. Se 
o sem sentido da modulação contínua põe em cena o gozo de que 
se alimenta a estrutura de contingências de alíngua, a produção 
necessária de sentidos própria da estrutura da linguagem contra-
põe à modulação contínua o esforço articulador do desejo.

O que faz um analista senão trabalhar nos pontos de jun-
ção entre alíngua e linguagem, entre gozo e desejo, entendendo 
o desejo como lei da condição do sentido? O que faz um ana-
lista senão cingir o que de gozo escapa à linguagem para tentar 
amarrá-lo ao campo possível da significação? Ou de localizar o 
que de gozo se produz em excesso pela cristalização e fixação dos 

7 LaCaN, J. (1955-6). O seminário, livro 3: as psicoses. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1988. 
p. 132.

significados para soltar-lhe os nós? Seja pela via do impossível à 
contingência (isto é, do não cessa de não se escrever para o cessa 
de não se escrever) ou do necessário ao possível (do não cessa de se 
escrever para o cessa de se escrever), o que o analista põe em jogo 
é da ordem da significância, entendida, como vimos, enquanto 
“regime de sentido que não se fecha num significado” (Barthes, 
apud Vivès, 2012). É na medida em que emendamos ou desemen-
damos (lembrando que emendar significa também fazer pequenas 
correções em um texto) que encontramos a dimensão da errância 
do desejo como solidária ao gozo possível de alíngua. É assim que 
entendo Lacan8 quando ele diz, no Seminário 23, que “ensinamos 
o analisante a emendar, a fazer emendas entre seu sinthoma e o 
real parasita de gozo. O que é característico de nossa operação, 
tornar esse gozo possível, é a mesma coisa que o que escreverei 
como gouço-sentido [j’ouis-sens]. É a mesma coisa que ouvir um 
sentido” (Lacan, 2007, p. 71).

O desejo se articula ao sinthoma na medida em que o sin-
thoma permite, enquanto função necessária para se gozar do 
inconsciente, uma abertura, um furo no tonel pelo qual o que é 
do real parasita de gozo pode passar pelas leis da significância 
operada pelo desejo. Se este furo no tonel – tonel não somente das 
Danaides, mas de Saussure, se tomamos sua barra como a borda 
real que constitui o furo aqui em questão – se este furo no tonel 
é o que, de um lado, impede que o sentido seja pleno e definitivo, 
de outro lado é o que possibilita a própria abertura contínua da 
significância enquanto fluxo de sentido. Isto quer dizer que o furo 
realiza o recalque, na medida em que a consciência não pode ser 
outra coisa senão o resultado de que nem tudo da modulação con-
tínua se escreve ou se traduz (a usar o termo freudiano da Carta 
52). Mas isto quer dizer também que o furo é a própria causa do 
sentido e, na medida em que estou entendendo o desejo como 
abertura da significância, o furo é a causa do desejo. Posso concluir 

8 LaCaN, J. (1975-76). O seminário, livro 23: o sinthoma. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
2007. p. 71.
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com isso que o recalque e o objeto a são equivalentes: ao mesmo 
tempo impossibilidade e causa do sentido.9

E se tamponamos o furo? Ou ainda: e quando não há furo? 
Neste caso, ou cristalizamos o sentido, como nas fixações neuróti-
cas da fantasia, ou impedimos os processos de significação próprios 
da linguagem e caímos numa fala muito próxima à modulação 
contínua. assim, nos extremos teríamos, de um lado, a angústia 
como aprisionamento do sentido – a angústia é o cúmulo do sen-
tido, que Lacan10 coloca como enigma e que podemos encontrar 
na experiência como a opacidade absoluta com que se apresenta 
o desejo do Outro quando se encontra fora da possibilidade da 
significância. Do outro lado, no outro extremo, teríamos o delírio 
como impossibilidade do sentido, isto é, como uma fala que se 
aproxima mais do código ou da própria voz do que da mensagem. 
ao aproximar-se da voz, como enunciação pura, a modulação 
contínua adquire a aparência mínima de uma mensagem ao ser 
tomada como discurso do Outro, como um espírito mau, como 
puro gozo que vem se apossar do corpo do ser falante, como no 
caso do Deus de Schreber. ao aproximar-se do código, como pura 
distinção significante sem qualquer sentido, a tradução da modu-
lação contínua parece reduzir-se à insistência da própria oposição 
em que se sustenta a distinção significante, como o abrir e fechar a 
porta ou o acender e apagar a luz sem cessar do gozo autista.

Entre os dois extremos – o cúmulo e a impossibilidade do 
sentido – o que vamos encontrar é um sujeito que quer dizer 
alguma coisa, que deseja se fazer entender e que, para tanto, não 
pode abrir mão da entrada num discurso com o que isto implica 
de representação significante, cifrações, decifrações, produções e 
escapes de sentido, sem que isso feche, àquele que quer dizer algo, 
as portas do equívoco e do mal-entendido. É por isso que “é por 

9 Devo algumas destas observações a Bernard Nominé, como anotações de suas apresenta-
ções quando de sua última visita à São Paulo em 2011.

10 LaCaN, J. (1973). Introdução à edição alemã de um primeiro volume dos Escritos. In: 
Outros escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. p. 550.

escapar (no sentido do tonel) que um discurso adquire seu sentido, 
ou seja, pelo fato de seus efeitos serem impossíveis de calcular”.11

O tonel com o qual trabalha o psicanalista não pode ser 
outro senão o das Danaides (que é o de Saussure), o que equivale 
a dizer que o analista pode fazer mais coisas com a suposição do 
recalque e do objeto a como causa do desejo do que sem eles. 
aliás, é mesmo como este furo que ele se oferece, na condição 
de semblante, para que numa análise os sentidos se tornem pos-
síveis e abertos. É deste modo que o analista supõe sempre haver 
no outro um sujeito, busca sempre por um sujeito em seu par-
ceiro e, em alguns casos, coloca um sujeito lá – como no caso de 
Melanie Klein que, ao transformar a oposição pura trem-estação 
em papai-mamãe, supôs no pequeno Dick a fonte mínima de uma 
significância capaz de transformar uma tradução estereotipada da 
modulação contínua num querer dizer. Podemos mesmo formular 
que esta aposta do analista de que há um sujeito em seu parceiro 
configura uma lei do tratamento analítico, uma lei cujo objetivo é 
autorizar a significância, lei de desejo, portanto; lei que podemos 
chamar de desejo do analista.

Quero deixar como observação que não estou tomando o 
recalque a partir da suposição de uma instância que censura e 
nem as manifestações da fala inconsciente como um sujeito cujas 
intenções sejam contrárias às pressões conscientes. Estou supondo 
alíngua como um saber inconsciente do qual goza, com seu corpo, 
um ser desejoso de fala; ou, como disse Lacan,12 “o inconsciente, não 
é que o ser pense, [...] o inconsciente, é que o ser, falando, goze e, acres-
cento, não queira saber de mais nada”.

Outra observação importante a fazer talvez seja recordar 
que é pelo fato do corpo ter uma estrutura de hiância, com seus 
furos também, que ele encontra seu pareamento topológico com 

11 LaCaN, J. (1973). Introdução à edição alemã de um primeiro volume dos Escritos. In: 
Outros escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. p. 550.

12 ______. (1972-73). O seminário, livro 20: mais ainda. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985. p. 
143.
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o inconsciente, de modo a possibilitar que a pulsão intervenha no 
inconsciente e que o desejo encontre seu aparelhamento corpo-
ral. O que une pulsão e desejo, ou a sexualidade e o significante, 
portanto, é a homologia entre o corpo e o inconsciente enquanto 
estruturas furadas. 

assim, o ser falante que supomos ouvir é aquele que, por que-
rer dizer algo, sustenta a significância que lhe é possível a partir das 
relações que mantém entre a linguagem, o corpo e este real de um gozo 
parasita. É assim que, ao contrário do que se poderia imaginar 
num primeiro momento, o Lacan borromeano não abandona a via 
do desejo. Podemos mesmo ler, na aula de 15 de abril de 1975 de 
RSI, que Lacan13 disse o seguinte: “ora, um desejo não é concebível 
sem o meu nó borromeano”.

Tendo em vista que é o âmbito do desejo que permite a um 
ser falante sustentar a significância mínima necessária a seu querer 
dizer algo, e que essa significância se situa pelo objeto a capaz de 
causar o sentido, furar o sentido e, acrescento aqui, fazer bordas 
no corpo como condição de sua erogenização, fica claro que é no 
triskel do nó borromeu que Lacan vai situar o desejo. É deste modo 
que um desejo não é concebível sem o nó borromeano – sem a pro-
priedade borromeana não há triskel – e é aí que o desejo, ou mais 
precisamente o objeto a, aparece como “condição de ex-sistência 
dos gozos que aparelham a estrutura do parlêtre”.14 afinal, como 
disse Lacan15 no seminário seguinte, O sinthoma, “Não cremos no 
objeto, mas constatamos o desejo e, dessa constatação do desejo, 
induzimos a causa como objetivada”. O objeto se nos apresenta 
como furo estrutural, seja como o objeto mítico da experiência de 
satisfação geradora de traços mnêmicos no aparelho freudiano, seja 
como o triskel do aparelho lacaniano. É por isso que a lei simbólica 

13 ______. (1974-75). O seminário, livro 22: RSI. p. 63. (Inédito).
14 BERTa, S. O objeto a e a trilogia R.S.I. In: Fórum do Campo Lacaniano. São Paulo. Jul. 

2008. 
15 LaCaN, J. (1975-76). O seminário, livro 23: o sinthoma. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 

2007. p. 37.

só pode se situar, necessariamente, como efeito do furo, como res-
posta do furo que se impõe com a própria entrada na linguagem.

Vejamos como Lacan16 nos esclarece este ponto num trecho do 
Seminário 17 no qual fala sobre o assassinato do pai em Totem e tabu:

O termo ato também deve ser aqui ressaltado. Se o que lhes pude enunciar 
sobre o nível do ato quando tratei do ato psicanalítico é para ser levado a 
sério, ou seja, se é verdade que só poderia haver ato num contexto já preen-
chido por tudo o que advém da incidência significante, de sua entrada no 
mundo, não poderia haver ato no começo, nenhum ato, em todo caso, que 
pudesse ser qualificado de assassinato. aqui o mito não poderia ter outro 
sentido a não ser aquele ao qual o reduzi, o de um enunciado do impossível. 
Não poderia haver ato fora de um campo já tão completamente articulado 
que aí a lei não tivesse seu lugar. Não há outro ato a não ser o ato que se 
refere aos efeitos dessa articulação significante e que comporta toda sua 
problemática – com, por um lado, o que comporta, ou melhor, o que é, de 
queda da própria existência do que quer que possa ser articulado como 
sujeito, e por outro lado, o que ali preexiste como função legisladora.

Pois bem, se não poderia haver ato no começo é porque o 
ato, enquanto subversão da lei, não pode se dar fora de um campo 
articulado em que a lei já não tivesse lugar. assim, não há função 
legisladora preexistente à linguagem ou lei instauradora do desejo. 
É pela operação lógica de uma retroação temporal (Nachträglich), 
que algo que cumpre uma função legisladora pode passar de efeito 
à causa preexistente.

Se o neurótico sofre por sustentar como preexistentes as leis 
que supõe determinar a sua subjetividade, é por não querer ver 
que muito do que apreende como necessário tem a contingência 
em sua origem: a contingência das coisas experimentadas e ouvidas. 
O processo de levar, assim, o que se apresenta como necessário, à 
contingência de sua fundação, é confrontar o sujeito com a mar-
gem de liberdade presente entre o furo (ou a falta) que precede o 
ato e o ato de resposta ao furo (ou à falta). Noutros termos, como 
cada um respondeu ao fato de que não há relação sexual e fez desta 
resposta o axioma regente e inquestionável de sua vida. É a partir 

16 ______. (1969-70). O seminário, livro 17: o avesso da psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 1992. p. 118.
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do momento em que o neurótico inventa axiomas pelos quais faz 
ex-sistir o Outro com o qual supõe haver relação sexual, que ele 
começa a se submeter às leis de seus mitos – as mais diversas faces 
do supereu – na esperança de realizar o ato sexual. É a borda real 
do simbólico – a barra do tonel de Saussure – que faz consistir 
como tal a interdição do incesto. Isto é o mesmo que dizer que o 
buraco cospe os nomes com os quais o ser falante vai amarrar a 
linguagem, o corpo e o gozo parasita do real: isto que une (syn) as 
partes (tomo) é o que faz função de sintoma e permite a signifi-
cância necessária à inscrição corporal do gozo sexual e à satisfação 
de um gozo possível do inconsciente. a lei se presentifica, então, 
como interdição do objeto que sempre se refaz no horizonte do 
neurótico como promessa de gozo. Porém, com a queda do Outro 
à qual pode levar uma análise, a lei passa a se presentificar como 
castração, isto é, como um não há relação sexual. É aqui que pode 
entrar em jogo um ato que não é ato sexual, posto que é a assunção 
da inexistência do Outro: o ato psicanalítico, como ato sem Outro, 
ato de verificação e não de tamponamento do furo.

Devemos considerar, então, com o que a experiência psi-
canalítica nos mostra, que o mito não é necessário ao desejo. O 
desejo faz ex-sistir uma causa que já lhe é suficiente na medida em 
que lhe permite a errância da significância que o mito vem ten-
tar resolver, como resposta à falta de um significado verdadeiro e 
definitivo. Com o mito, o neurótico transforma a causa em deter-
minismo, em destino, em explicação do inexplicável, mas com isso 
tampona o furo e passa a sofrer suas consequências. No final da 
análise, como diz aguerre,17 “o sujeito se desprende da cadeia de 
sua história, da cadeia que o construiu”.

O neurótico tampona, portanto, o furo de um suposto ato 
original com o mito, que, por esta razão, é um enunciado do 
impossível, sem perceber que o mito, em sua função de pai, não 

17 aGuERRE, C. Fim de análise, passe e Escola. Revista Wunsch. Rio de Janeiro, n. 10, p. 
22-25, jan. 2011.

passa estruturalmente de um nome cuspido pelo próprio furo. É o 
que diz Lacan18 em RSI:

Não consideramos o fato da interdição do incesto como histórico. [...] Não 
é histórico, é estrutural. Estrutural, por quê? Porque é no buraco do sim-
bólico que consiste esse interdito. É preciso o simbólico para que apareça, 
individualizado no nó, essa coisa que, eu, não chamo tanto de complexo 
de Édipo, não é tão complexo assim, chamo isso de o Nome do Pai. O que 
só quer dizer o Pai enquanto Nome, não quer dizer nada de início, não só 
o pai como nome, mas o pai como nomeador. aí não se pode dizer que os 
judeus não foram legais, eles explicaram bem que era o Pai, eles chamaram o 
Pai, o Pai que eles enfiam num ponto de buraco que nem se pode imaginar; 
eu sou o que sou, isso é, um buraco. Bom, é daí que, por um movimento 
inverso, se acreditarem nos meus esqueminhas, um buraco turbilhona, ou 
melhor, engole, mas há momentos em que cospe de volta. Cospe o que? O 
Nome. É o Pai enquanto Nome.

aí está: se nossa operação consiste em ensinar o analisante 
a emendar, e se este emendar se articula à possibilidade da signi-
ficância, o fazer nó não é outra coisa senão, pela nomeação, “unir 
(e não opor) um desejo à Lei”,19 mas de modo a articular a este 
binômio um outro – função e gozo – na medida em que é por este 
segundo binômio que o sinthoma, como nomeação, vem tornar 
possível o gozo do real parasita, isto é, vem ligar o que é do gozo 
ao que é da errância do desejo ou, como diz Cora aguerre,20 “o 
gozo fixado ao objeto”, como o que tampona o furo, “deixa lugar a 
um gozo possível, ancorado na alteridade, na diferença”. Podemos 
dizer, talvez, de modo bastante resumido, que uma análise con-
siste em fazer com que o sintoma deixe de ser uma ab-errância do 
desejo. Talvez o mais-de-gozar seja isto: uma aberrância do desejo, 
lembrando que o termo aberrância, em sua origem, queria dizer 
extravio, distanciar-se de um caminho, passar ao longe, sentidos estes 
que recolocam o desejo no centro da dimensão ética que ele tem 
na psicanálise.

18 LaCaN, J. (1974-75/s.d). O seminário, livro 22: R.S.I. Inédito. p. 64.
19 ______. (1960). Subversão do sujeito e dialética do desejo no inconsciente freudiano. In: 

Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998, p. 839.
20 aGuERRE, C. Fim de análise, passe e Escola. Revista Wunsch. Rio de Janeiro, n. 10, p. 

22, jan. 2011.
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Resumo

Se tomarmos comparativamente a 
presença do termo desejo, e mesmo 
do termo lei, nos primeiros e nos últi-
mos seminários e escritos de Lacan, 
notaremos uma grande diminuição 
de seus usos, o que nos faz pergun-
tar se Lacan os teria abandonado, se 
teriam perdido a importância que 
tiveram nos primeiros anos ou em 
que teriam se transformado, a se con-
siderar o caráter vivo, inquieto e em 
constante mudança do esforço de 
Lacan de formalizar e transmitir sua 
clínica e seu pensamento. Em nossa 
comunidade nos propusemos, nestes 
dois anos (2013 e 2014), a seguinte 
pergunta: “aonde foi parar o desejo no 
último ensino de Lacan”? Este artigo 
se pretende uma tentativa de resposta. 
Conclui que o desejo se articula ao 
sinthoma na medida em que este per-
mite, enquanto função necessária para 
se gozar do inconsciente, uma aber-
tura, um furo estrutural pelo qual o 
que é do real parasita de gozo pode 
passar pelas leis da significância ope-
rada pelo desejo.
Palavras-chave: Desejo, lei, signifi-
cância, sinthoma.

abstract

If we compare the presence of the 
term desire and even the term law in 
the first and last seminars and wri-
tings by Lacan, we can observe a great 
reduction in their use. This drives us to 
ask whether Lacan abandoned them, 
whether they had lost their impor-
tance over the initial years or what 
they had become, when considering 
Lacan’s living, restless and continuou-
sly changing efforts to formalize and 
transmit his clinic and his thought. 
In our community, in 2013 and 2014, 
we raised the following question: 
“where did desire go in Lacan’s final 
teaching?” This paper attempts to 
answer that question. It concludes 
that desire meshes with synthoma, as 
permitted, as a necessary function for 
enjoying the unconscious, an opening, 
a structural hole through which the 
real parasite of enjoyment can pass 
through the laws of significances ope-
rated by desire.
Keywords: Desire, law, significances, 
synthoma.
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Desejo do analista e o novo amor

Andréa Hortélio Fernandes

ao tratar do novo amor atrelado ao desejo do analista, Lacan 
vai posicioná-lo para além da reivindicação fálica, para além do pai 
e por isso o nomeia como um amor sem limite. Isso toca de perto a 
problemática da lei e do desejo na psicanálise. Da lei que impõe um 
limite ao gozo do Outro e que faz com que, ao final de uma análise, 
surja um desejo que aponta para a diferença absoluta e revela que 
se muda de razão ou, como diz Lacan, se muda de discurso.

Lacan recorre ao poema A uma razão de arthur Rimbaud, 
para ilustrar do que se trata quando falamos do ato analítico atre-
lado à passagem de psicanalisando à psicanalista, donde vem a se 
expressar o desejo do analista.

Dentre as citações desse poema feitas por Lacan, temos a que 
ele faz no Seminário O Ato Psicanalítico. Ela é a primeira das outras 
duas citações, do mesmo poema, feitas por Lacan. Nesse Seminário, 
a citação mostra de maneira clara porque Lacan vai a Rimbaud 
para ilustrar, por alusão, a passagem de analisando à analista. 

Lacan inicia a lição de 10 de janeiro de 1968 do Seminário 
15 – O ato psicanalítico, saudando com votos de feliz ano novo o 
público presente. Dando provas de sua veia poética, Lacan diz que 
o ano novo é como a lua, quando termina, recomeça. Como mui-
tas outras coisas, o ano tem um começo determinado, a partir do 
momento que criamos um ciclo. Neste caso, o ciclo é determinado 
pelo nascimento de Jesus. Este nascimento é tomado na religião 
católica como o marco do Verbo que se faz carne. Os anjos anun-
ciam a concepção do filho de Deus à Maria e, ao longo de sua vida, 
Jesus dá provas da encarnação do Verbo.

O ato em questão é um dito que tem valor de dizer e aponta 
para um começo. atesta uma mudança. Lacan recorre também a 

Goethe em Fausto para trazer a frase: “No princípio era a ação”. 
Em Goethe, esta frase pode ser tomada como estando em con-
tradição à frase bíblica que diz que no princípio era o verbo. No 
entanto, para Lacan, não há contradição entre as duas. Não há 
ação sem uma extensão significante, “o que caracteriza o ato ... e 
sua eficiência como ato não tem nada a ver com a eficácia de um 
fazer”,1 no sentido de uma ação.

Na psicanálise, é possível extrair alguns exemplos nos quais a 
eficiência do ato é dada não pela ação, mas pela expressão signi-
ficante de algo que toca o real. O ato falho serve de ilustração de 
um ato que se apresenta como falho, mas é de fato um ato com 
sucesso por sua extensão significante, uma vez que traz à tona algo 
da verdade do sujeito. Também a psicanálise em si é uma prática 
em que o sujeito é convidado a falar no lugar de agir, tanto que foi 
elaborada toda uma teoria do ato na psicanálise. Ela diz respeito 
às crianças que vivenciam mais efetivamente o polimorfismo das 
pulsões e atuam muito mais que os ditos adultos, em análise, assim 
como, ao manejo da transferência face ao acting out e à passagem 
ao ato e, ainda, o ato psicanalítico.

O ato, na sua extensão significante, é apresentado por Freud 
em Totem e Tabu (1913). Nesse texto, Freud diz que “no princípio 
foi o ato”.2 Nesta ocasião, a interpretação dada por Freud arti-
cula-se ao fato de que, nos homens primitivos, o pensamento se 
transforma diretamente em ato, no sentido de ação. Mas, já aí é 
dito que, nos neuróticos, “o pensamento constitui um substituto 
completo do ato”.3 Logo, o pensar substitui o agir. 

No Seminário 15, Lacan retoma a dimensão tradicional do 
ato, para articulá-lo a uma estratégia de uma travessia na qual a 
passagem de psicanalisando a psicanalista pode ser pensada. Na 
dimensão tradicional, o ato “se funda em uma necessidade de 

1 LaCaN, J. L’acte psychanalytique. Lição de 10 de janeiro de 1968. p. 77. (Inédito).
2 FREuD, S. Totem e Tabu (1913): In: Edição Standard Brasileira das Obras Completas de 

Sigmund Freud, vol. XIII. Rio de Janeiro: Imago, 1974, p. 191.
3 Idem, p. 190.
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transferir alguma coisa que é considerada como essencial para a 
ordem significante”.4 Com isso, podemos afirmar que o mito da 
horda primeva foi necessário a Freud para tratar da lei, do desejo 
e do gozo. Já Lacan, por meio do intercâmbio com a lógica, a 
linguística e a topologia, vai propor as fórmulas da sexuação, que 
nada mais são que matemas que estão para além da linguagem e 
que tratam também do gozo, do amor e do desejo. O que há de 
novo é que, com Lacan, avançamos para além do Complexo de 
Édipo, para além do pai.

Nesta perspectiva, a exceção atribuída ao pai da horda em 
Totem e Tabu é retomada por Lacan através da partícula afir-
mativa ∃x.Fx (existe ao menos um x que não está submetido à 
função fálica). Esta exceção faz do pai uma questão com a qual 
todos estão confrontados. Tanto que, no Seminário 4 – A relação 
de Objeto, Lacan dirá que a interrogação acerca do que é um pai é 
central à teoria psicanalítica e, até este Seminário ainda não tinha 
sido resolvida pelos psicanalistas.

Nas fórmulas da sexuação, Lacan apresenta ainda a proposi-
ção particular negativa ∀x.Fx (não-todo x está submetida à fun-
ção fálica), segundo a qual a mulher, enquanto ser falante, não está 
toda assujeitada à função fálica. ao colocar-se na função fálica, 
revela-se não estando toda nela. Há algo aí que opera como con-
tingente. Estas fórmulas podem ajudar a esclarecer o que Lacan 
vai articular sobre o desejo do analista como um desejo da dife-
rença absoluta.

Mas há também a proposição universal negativa ∃x.Fx (não 
existe x que negue a função fálica), onde há uma dupla negação 
que significa que nenhum sujeito do lado feminino das fórmulas da 
sexuação está fora da função fálica ou da castração. “Para as mulhe-
res, a função fálica não está limitada por uma exceção não subme-
tida à castração”.5 as mulheres, então, estão não-todas submeti-

4 LaCaN, J. L’acte psychanalytique. Lição de 10 de janeiro de 1968. Inédito, p. 76.
5 CaSTaNET, D. O amor e o fim da análise. In: O amor e o divã: estudos psicanalíticos. 

Joinville: Letrad’água, 2012. p. 102.

das à função fálica, que pode operar em cada uma pela lógica da 
contingência. Por consequência, elas são não-todas submetidas ao 
gozo fálico, possuem um Outro gozo, suplementar, que se expressa 
na relação das mulheres com o S(A). “Ela indica a afinidade da 
mulher ao gozo do Outro”.6 Este gozo não pode ser expresso por 
palavras, pois “a linguagem não o apreende”.7 É um gozo Outro 
que convoca o sujeito a criar um significante novo que, tal qual o 
real, não tem nenhuma espécie de sentido.

No S(A) o sujeito busca o sentido para sua existência, para 
suas escolhas na vida e no amor. Para tanto, “o gozo deve ser recu-
sado, para que possa ser atingido na escala invertida da Lei do 
desejo”.8 O gozo mítico é recusado a todo ser falante que se ins-
creve na lei do desejo, “ele só pode ser dito nas entrelinhas”.9 O 
falo viria “dar corpo ao gozo, na dialética do desejo”.10

Mas, Lacan insiste, tanto no Seminário XX como no Seminário 
XXII – R.S.I., sobre a relação específica da mulher com o incons-
ciente, ou seja, com o Outro, justo porque “na relação sexual a 
mulher tem relação com o inconsciente como sendo radicalmente 
Outro”.11 Nas fórmulas da sexuação isso é expresso pelo vetor que 
liga o A ao S(A) que indica a afinidade da mulher ao gozo do 
Outro. Não se trata do Outro do Outro, mas do há um, é assim 
que se vislumbra o amor para além do pai, para além da lógica 
fálica e do gozo fálico.

O sujeito deve ir mais além do gozo fálico, mais além do hor-
ror de saber. Isto pode ser articulado ao gozo Outro, no qual há 
um ultrapassamento do sujeito, uma destituição subjetiva, mesmo 
que momentânea, mas que se inscreve para todo o sempre.

6 Idem, p. 103.
7 Idem, p. 105.
8 LaCaN, J. Subversão do sujeito e dialética do desejo. In: Escritos. Rio de Janeiro: Zahar, 

1998.
9 Idem, p. 836.
10 Idem.
11 CaSTaNET, D. O amor e o fim da análise. In: O amor e o divã: estudos psicanalíticos. 

Joinville: Letrad’água, 2012. p. 103.
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Lacan traz isso à baila, no Seminário 15, com a expressão 
“franchir le Rubicon”, atravessar o Rubicon. Franchir le Rubicon 
seria “atravessar o Rubicon moral ou ético, não respeitar uma lei, 
não se submeter a regras consideradas com adquiridas e aceitas 
por todos, atravessar um limite, uma linha interdita”.12 Lacan vai, 
então, aos atos revolucionários para dizer que o ato revolucioná-
rio “é consequência de uma estratégia que pode vir a assumir um 
lugar e assim assumir seu valor de signo”.13

Chegamos, assim, à citação do poema A uma razão de arthur 
Rimbaud, no Seminário 15. Nas entrelinhas, Lacan esclarece que a 
escolha do poema se dá pelo fato de que o modo como ele vai tra-
tar o ato tem algo que evoca os atos revolucionários, excluindo-se 
neles qualquer ato relativo à eficácia da guerra e mantendo o que 
há de mudança expressiva. O que Lacan busca articular é o que 
o poeta chama de novo amor no que ele se articula ao desejo do 
analista, no que aponta para uma destituição subjetiva.

À une raison (Arthur Rimbaud14)

un coup de ton doigt sur le tambour décharge tous les sons et commence 
la nouvelle harmonie
un pas de toi c’est la levée des nouveaux hommes et leur en-marche
Ta tetê se détourne: le nouvel amour! Ta tête se retourne, – le nouvel amour!

A uma razão

um toque de teu dedo no tambor desencadeia os sons e dá início a uma 
nova harmonia.
um passo teu recruta novos homens e os põe em marcha.
Tua cabeça se vira: o novo amor! Tua cabeça se volta, – o novo amor!

Neste poema, Rimbaud não se dirige à razão tomada como 
a racionalidade. Questionador do racionalismo cartesiano, 
Rimbaud declara: “Está errado dizer: Eu penso. Deveríamos 

12 Wikipédia. 
13 LaCaN, J. L’acte psychanalytique. Lição de 10 de janeiro de 1968. p. 78. (Inédito).
14 RIMBauD, a. Oeuvres Complètes. Paris: Éditions Jean-Claude Lattès, 1987. p. 259.

dizer: Pensam-me”.15 Ele declara ainda que: “Eu é um outro”.16 
Sensível a isso, Lacan diz que, nesse poema, temos “a fórmula do 
ato” no seu efeito de ruptura com o Cogito.

a ruptura com o Cogito é bem ilustrada pela frase de 
Rimbaud: “Eu é um outro” que pode ser aproximada da frase 
de Freud “o eu não é senhor em sua própria casa” ou da frase de 
Lacan segundo a qual “o desejo do sujeito é o desejo do Outro”, 
na medida em que o inconsciente é estruturado como uma lin-
guagem. Sobre o desejo, Lacan é ainda mais incisivo, ao declarar 
que a ideia de colocar o pai onipotente no princípio do desejo foi 
suficientemente refutada, dado que foi do desejo da histérica que 
Freud extraiu seus significantes-mestres.17 Para tanto, Freud foi 
levado a criar a psicanálise ou o discurso do analista.

a psicanálise revela que castração é uma operação real intro-
duzida pela incidência do significante, “seja ele qual for, na relação 
do sexo”.18 a lei que instaura o desejo, ou seja, a castração, não 
acontece pelo pai onipotente, pois ele nada mais é que um mito 
construído para dar conta do real da estrutura. O pai real, onipo-
tente, apresentado por Freud, articula-se a um impossível, o que 
leva à imaginarização do pai como privador. Este é o caminho 
traçado do amor ao pai, em Freud.

Como um sujeito que atravessou a passagem de analisando 
a analista pode ir mais além do amor ao pai, mais além do amor 
narcísico, reparador? Esta questão aborda o título inicial do meu 
trabalho – O amor é signo de que mudamos de discurso, frase 
retirada do Seminário XX de Jacques Lacan. 

Neste Seminário, Lacan faz, mais uma vez, referência ao 
poema de arthur Rimbaud, intitulado A uma razão, e afirma: 
“neste texto, o amor é signo de que se troca de razão... Mudamos 

15 RIMBauD, a. Carta a Izambard. Tradução de Marcelo Jacques de Moraes. In: Alea: 
Estudos Neolatinos, vol. 8.

16 Idem.
17 Cf. LaCaN, J. O seminário, livro 17: o avesso da psicanálise. Rio de Janeiro: Zahar, 1992. 

p. 121.
18 Idem.
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de razão, quer dizer – mudamos de discurso. E é por isso que 
o poeta se dirige a essa razão”.19 através desta citação, tentarei 
abordar a mudança da relação do analisando com o saber incons-
ciente no que diz respeito à destituição subjetiva relativa ao final 
de análise, naquilo em que ela aponta para um desejo subvertido e 
advertido, um novo desejo, o desejo do analista e no que isso tem 
relação com o novo amor.

É interessante Lacan voltar a citar Rimbaud, como disse, ele 
já o tinha citado na lição de 10 de janeiro de 1968, do Seminário 
15 – O ato psicanalítico. Nesta ocasião, Lacan retoma o começo de 
uma análise e diz que, para aqueles que se engajam numa psicaná-
lise, implica aí algo da ordem da demissão do ato. O ato, em causa, 
implica que “lá onde isso era, eu não sou”, o sujeito é convidado a 
falar o que vier a sua mente e não se reconhece em muito do que 
diz. Não é à toa que Lacan vai julgar necessário insistir que “por 
nossa condição de sujeito, sempre somos todos responsáveis”.20

Logo, é muito difícil atribuir a estrutura do ato para aquele 
que se engaja numa psicanálise. Portanto, se existe ato, ele deve 
ser buscado do lado do psicanalista e não do analisando. Ele deve 
ser buscado num outro começo, no momento inicial no qual um 
psicanalisando se torna psicanalista. Lacan chama nossa atenção 
para o fato de que: “começar a ser psicanalista, todo mundo sabe, 
isso começa no final de uma psicanálise”.21

Mais uma vez Rimbaud serve de alusão à passagem de psica-
nalisando a psicanalista. Em uma carta enviada ao poeta Izambard, 
ele escreve o seguinte: “Quero ser poeta, e trabalho para tornar-
me vidente... Trata-se de chegar ao desconhecido pelo desregra-
mento de todos os sentidos. Perdão pelo jogo de palavras”.22 É 
também por meio de um jogo de palavras que Lacan, no Seminário 

19 LaCaN, J. O seminário, livro XX: mais, ainda. Rio de Janeiro: Zahar, 1985, p. 26.
20 LaCaN, J. Ciência e verdade. In: Escritos. Rio de Janeiro: Zahar, 1998, p. 873.
21 ______. L’acte psychanalytique. Lição de 10 de janeiro de 1968. Inédito, p. 84.
22 Rimbaud, a. Carta a Izambard. Tradução de Marcelo Jacques de Moraes. In: Alea: 

Estudos Neolatinos, v. 8, n. 1, jan-jul 2006, p. 154.

15, refere-se, nas entrelinhas, ao dispositivo do passe ao tratar do 
saber do inconsciente.

Lacan diz assim: “Vale, geralmente, se deter um tempo para 
se perceber o tempo que passamos sem saber. Passado [passé]... 
seria melhor dizer: “passant” [homofônico a “pas sans”] e se vocês 
me permitem jogar com as palavras: “não sem o saber” [pas sans le 
savoir]. E sentencia: “Com o saber, nós a passamos” [Avec le savoir, 
on l ’a passe]”.23 Passamos a verdade de que a causa do sujeito é a 
sua falta constituinte. 

Com os avanços do ensino de Lacan, a falta constituinte 
pode ser atrelada ao fato de que, de início, não há linguagem, há 
alíngua. Há “o um encarnado na alíngua... algo que resta inde-
ciso entre o fonema, a palavra, a frase, mesmo todo pensamento”.24 
Esse ponto do impossível pode vir a inscrever-se na passagem de 
psicanalisando a psicanalista. Ele está articulado ao fato de que o 
sujeito não é causa de si mesmo, mas, sim, consequência da perda. 
É preciso que ele se coloque como consequência da perda, como 
litter (inglês – lixo) ou lettre (francês – letra), aquela que consti-
tui o objeto a, para que ele possa vir a ocupar o lugar vacante do 
sujeito suposto saber. 

Como seria possível uma análise conduzir um analisando até 
esse ponto? Lacan, no Seminário XX, contextualiza o amor como 
signo de que trocamos de discurso, ao tratar da emergência do 
discurso analítico a cada travessia de um discurso a outro. Porém, 
o que de fato lhe interessa é tratar da emergência de algo novo, um 
novo desejo, um novo amor, que ele já vinha trabalhando desde o 
Seminário 15 e que o poema de Rimbaud ilustra.

O discurso analítico, tal qual Lacan trabalha no Seminário 15, 
se articula à questão da verdade, não-toda. No discurso analítico, 
ao que se enuncia como significante, os analisandos “dão sempre 

23 LaCaN, J. L’acte psychanalytique. Lição de 10 de Janeiro de 1968. Inédito, p. 86. N.R.: 
Em francês, a frase permite duas leituras: “Com o saber, nós a passamos”, conforme a 
tradução da autora, mas também “Com o saber, tem-se o passe”.

24 LaCaN, J. O seminário, livro XX: mais, ainda. Rio de Janeiro: Zahar, 1985, p. 196.
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uma leitura outra que não o que ele significa”.25 Com isso, Lacan 
parece estar retomando o que tratou no texto “a instância da 
Letra”, ou seja, que a barra entre o significante (S) e o significado 
(s) revela que “há injeção de significante no significado”.26 O dis-
curso analítico, ao fazer corte, evita que os sujeitos continuem “a 
falar como papagaios, a cantar o discurso corrente, a fazer girar o 
disco”.27 Disco que gira, porque não há relação sexual, é nesse sen-
tido que o amor faz suplência à não relação sexual, mesmo o amor 
na transferência, por isso o analista deve ter um desejo advertido. 

O amor em jogo reascende na atualização da realidade 
inconsciente dos analisandos, graças à transferência. a transferên-
cia deve ser entendida aqui como um novo amor, não a reedição 
com as imagos infantis, como pensava Freud, mas um amor que 
faz nascer o desejo de saber, a partir de uma suposição de saber ao 
Outro. Isto por que “pelo discurso analítico, o sujeito se manifesta 
em sua hiância, naquilo que causa o seu desejo”.28

Logo, via transferência, engajamos os analisandos a dizer 
besteiras, a uma prática da tagarelice. Daí é possível extrair as 
consequências de seus ditos, ditos que não será possível desdizer. 
Desse modo, pode surgir um dizer que ex-sista aos ditos, ponto de 
real que pode ser atingido numa análise, algumas vezes ele advém 
na própria experiência do passe. 

Para tanto, o discurso do analista tem como agente o objeto a 
causa de desejo. E cabe, portanto, ao analista fazer corte na taga-
relice própria à transferência, para franquear ao sujeito as conse-
quências do seu dito. Logo, a interpretação age na contra corrente 
do efeito de tapeação próprio à transferência, apontando para o 
engano do sujeito suposto saber.

O engano próprio à suposição de saber dirigida ao analista ou 
ao amor de transferência, como dizia Freud, tem relação com a falta 

25 LaCaN, J. O seminário, livro XX: mais, ainda. Rio de Janeiro: Zahar, 1985, p. 196.
26 Idem, p. 48.
27 Idem.
28 Idem, p. 20.

que o determina e que causa seu desejo. Isso contextualiza ser “o 
desejo uma defesa, proibição de ultrapassar um limite no gozo”.29

O cotidiano da clínica mostra as dificuldades inerentes aos 
sujeitos em se haver com o desejo. Trago alguns breves recortes: 
“sei que sou bom, porque não posso me apresentar”; “sei que ela 
não vai melhorar, insisto numa relação pelo que foi no passado”. 
É o que pretende tratar o tema do encontro nacional “a causa do 
desejo e suas errâncias”.

É da ordem da contingência que o sujeito “se coloque como 
consequência da perda, aquela que constitui o objeto a”.30 Tal qual 
afirmamos que a função fálica opera por contingência nas mulhe-
res, isto porque elas têm um gozo suplementar ao gozo fálico que 
se expressa na relação das mulheres com o A. No entanto, quando 
dizemos mulheres, precisamos destacar não estarmos tratando do 
gênero e sim dos seres falantes que se posicionam não-todos na 
função fálica. Esses seres têm uma relação com o Outro sexo que 
deve ser pensada “no sentido mais estranho”.31 Este Héteros é o 
Outro no qual o vazio toma forma. 

O sujeito imputa um saber ao Outro. Contudo, o sujeito sabe 
que o Outro não sabe tudo. a análise leva o sujeito a constatar 
que, no nível desse não-tudo, não há senão o Outro a não saber. 
De fato, isso se comprova, porque é mesmo do Outro que o sujeito 
“fez letra às suas expensas, ao preço do seu ser”.32 O que toca na 
moterialidade de alíngua.

Lacan fala que, na análise, o desejo se inscreve por uma 
contingência corporal, pelo falo,33 pelo gozo do órgão subme-
tido à lógica fálica. Contudo, a experiência psicanalítica para de 
não escrevê-lo, no que reside o que Lacan chama contingência. 

29 LaCaN, J. Subversão do sujeito e dialética do desejo. In: Escritos. Rio de Janeiro: Zahar, 
1998. p. 839.

30 LaCaN, J. L’acte psychanalytique. Lição de 10 de janeiro de 1968. p. 86. (Inédito).
31 ______. O aturdito. In: Outros Escritos. Scilicet, n. 4, p. 22.
32 ______. O seminário, livro XX: mais, ainda. Rio de Janeiro: Zahar, 1985. p. 52.
33 Idem, p. 126.
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Tudo que a experiência psicanalítica pode produzir é o S1,34 ponto 
extremo do que se enuncia como causa do desejo,35 que pára de não 
se escrever e aponta para a letra de gozo do sujeito. Confrontado 
com o significante primordial, “o sujeito vem, pela primeira vez, à 
posição de se assujeitar a ele”.36 Daí porque o desejo do analista é 
dito como um desejo de obter a diferença absoluta, esta diferença 
está atrelada à separação de tudo que o sujeito supôs como sendo 
o desejo do Outro.

O significante primordial em causa diz respeito ao um 
encarnado de que Lacan fala no Seminário XX, cujo mal enten-
dido da linguagem aponta para a contingência do ouvir e, no final 
da análise, aponta para a contingência do falar. a função de real 
no saber mostra que “o que se escreve pelo viés da fala sob trans-
ferência demonstra indiretamente o que não se escreve”.37 O que 
não se escreve é a relação sexual, a paridade entre os sexos que o 
amor tenta fazer existir. Já o desejo do analista como um amor sem 
limite é um amor que se coloca para além do objeto que o sujeito 
foi para o Outro e o confronta com a queda das identificações.

No vazio aberto pela queda das identificações decorrente da 
destituição do Outro, enquanto sujeito suposto saber, o analisando 
experimenta uma destituição que o conduz a presentificar a pul-
são. É a isso que Lacan se refere no Seminário 11, ao trazer as 
seguintes questões: “Como um sujeito que atravessou a fantasia 
radical, pode viver a pulsão?”38 “O que se torna então aquele que 
passou pela relação, opaca na origem, à pulsão?”39

a função opaca na origem é determinada, inicialmente, pelo 
desejo do sujeito constituir-se a partir do desejo do Outro, dos sig-
nificantes do Outro aos quais ele se aliena. Contudo, no Seminário 

34 Idem, p. 127.
35 Idem.
36 LaCaN, J. O seminário, livro 11: os quatro conceitos fundamentais da psicanálise. Rio de 

Janeiro: J. Zahar, 1985. p. 260.
37 SOLER, C. De que modo o real comanda a verdade. Revista Stylus, Rio de Janeiro, n. 19, 

p. 17, 2009.
38 Idem, p. 259.
39 Idem, p. 258.

XX, Lacan dirá que, no início, não há linguagem, o que há são 
os uns de alíngua, o enxame, zumbido dos S1 e, por mais que o 
sujeito almeje ser representado no S2, trata-se de algo da ordem da 
impossibilidade, visto que o significante não é causa de si mesmo.

O desejo advertido do analista toma que “todo amor é 
demanda de ser – paixão de ser”,40 paixão da ignorância, da igno-
rância do desejo de onde vem as devastações.41 Logo, o analista 
acolhe a demanda de reconhecimento, de identificação, mas não 
responde a ela. É desse modo que muitos sujeitos chegam à aná-
lise. Com a demanda de que o analista possa dizer algo sobre 
um sintoma que lhe causa mal-estar e do qual ele desconhece as 
razões. Vemos aí que o S1 assume uma posição de agente, daquele 
que comanda o discurso, mas há algo da ordem de uma impossi-
bilidade entre S1 e S2, no discurso do mestre.

S1                             S2

S                               a

impossibilidade

É pela emergência do discurso psicanalítico, único discurso 
em que o objeto a está no lugar do agente que se dirige ao outro 
como sujeito, que será possível ter como produção o S1.

a                               S

S2                              S1

a questão acerca do ser leva o analisando a lançar mão de 
um desfiladeiro de S1 conectados que veiculam gozo. Trata-se de 
uma série de moterialité, a materialidade da letra, os significantes de 
alíngua. 

40 CaSTaNET, D. O amor e o final de análise. In: O amor e o divã- estudos psicanalíticos. 
Rio de Janeiro: Letra d’agua, 2012. p. 89. 

41 LaCaN, J. O seminário, livro 17: o avesso da psicanálise. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1992.  
p. 12.
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Caberá ao analista ser o parceiro que tem a chance de res-
ponder às questões do sexo, do amor e do gozo, trazidas à analise 
pelos analisandos. Será pelo desejo do analista, desejo que visa à 
diferença absoluta no singular de cada caso, que será possível reti-
ficar a confusão dos desejos e dos gozos. O desejo do analista “visa 
à ruptura com o desejo do Outro, visa à separação e se empenha, 
quando ele opera na análise, através do ato psicanalítico, a deso-
brigar o sujeito com relação ao Outro e fazer o que no analisando 
não é Outro”.

Trago, então, o relato do testemunho do passe de Élisabeth 
Léturgie, pois ela trata das questões levantadas até aqui. Era a 
Semana Santa de 2004. Seu analista lhe anuncia que iria se ausen-
tar inesperadamente, ao que lhe ocorre uma frase: “a pessoa mais 
importante de minha vida, eu não posso contar com ela”. Em 
seguida lhe ocorre outra frase: “Não é verdade que meu analista 
seja a pessoa mais importante de minha vida!”.42 Esta fala a ultra-
passa e revela a verdade de seu erro, ela fica aterrorizada que uma 
frase a tenha colocado face a um lugar vazio, um lugar vazio de 
objeto, de tal modo que o resto da “tapeação” da transferência foi 
liquidado por esta pequena frase.

Ela diz considerar este momento como o acesso a um novo 
saber forjado na análise depois da travessia da fantasia, e testemu-
nha a separação com o objeto que ela tinha sido para o outro. Ela 
diz que o que sabia da sua análise foi modificado durante o passe, 
que teve, para ela, ”um efeito de subjetivação”.43 Trata-se de um 
ponto particular que ela diz ter relação com a letra.

Ela diz ter aprendido a ler bem cedo. Foi-lhe dito o que fazia 
com as letras do seu sobrenome inscritas no túmulo de seu pai, 
local que visitava todo domingo desde que tinha quatro anos. Era 
a letra H que era a sua preferida e se destacava das outras e tam-
bém se repetia três vezes, pois, no mesmo túmulo, estavam seu avô 
paterno e um irmão seu, nascido bem antes dela, e já falecido.

42 LETuRGIE, E. “Témoignage de ma passe”. In: Mensuel, Paris, n. 10, p. 56, nov. 2005.
43 Idem, p. 57.

Suas iniciais são E. H., pois solteira ela se chamava Élisabeth 
Herenguel. Declara que essas letras se tornaram o significante de 
apelo ao outro. E. H. era como assinava seu nome. Mas o que 
repetia, quando criança, saltando a terra removida entre as tumbas 
do cemitério, eram as últimas letras do Nome do Pai: E. L.44 que 
se inscreveram nela como significante da sua feminilidade.

Determinados pelo inconsciente, essas letras orientaram seu 
destino, no qual ela se engajava a cumprir o mito familiar, trans-
mitido pelo discurso materno cuja máxima era “o amor antes de 
tudo”, como a melhor forma de fazer suplência à ausência de rela-
ção sexual.

O discurso materno dava-lhe a impressão de marcá-la por 
um “é ela” [c’est elle] que lhe apontava um lugar particular em 
meio a seus irmãos e dava a ilusão de ser única, porque o C. L. 
comportava um brilho fálico que a cegava.

Ela se casou bem cedo e com isso adquiriu novas iniciais: E. 
L., Élisabeth Léturgie, o que fez com que ela se ligasse novamente 
às letras significantes do Nome do Pai. Feliz de estar alienada a 
esta escolha amorosa, uma passagem ao ato “obscura” fez operar 
uma separação. Na análise, quando de um momento de crise, a 
fissura de seu ser lhe apareceu com toda a força da angústia pró-
pria à vacilação do sujeito, e ela constituiu essa passagem ao ato 
em sintoma. 

Foi um longo trabalho de análise, que lhe permitiu descor-
tinar o gozo amado e detestado pelo ciframento da letra – quer 
dizer passar do E. H. à E. L. – e conseguir se desembaraçar dos 
traços do gozo nelas inscritos.

Na análise, ela tinha tomado a posição desejante de salvar 
o pai, o passe permitiu-lhe uma nova maneira de enodar R.S.I. 
com a morte, a letra e o corpo. Separada do resto que o sintoma 
exprimia da sua relação ao corpo-morto do pai, ela pôde reco-
nhecer aquela face do real dissimulada na sombra da tumba, para 

44 (Nota do revisor) NR: em francês, pronúncia das iniciais E.L. ressoa homofonicamente 
como o pronome pessoal feminino da 3ª pessoa do singular: ella, ou seja, ela. 
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afrontar o que era justamente isso, o inconsciente, e realizá-lo “de 
um modo único e extraordinário”.45

Ela conclui declarando que a destituição subjetiva operada, 
permitiu suportar a inconsistência do Outro e aceitar o rastrea-
mento do ponto de horror, ponto necessário à função do analista 
para sustentar o seu ato. 

Referências bibliográficas

CaSTaNET, D. O amor e o fim da análise. In: O amor e o divã: estudos 
psicanalíticos. Joinville: Letra d’água, 2012. 

FREuD, S. (1913). Totem e tabu. In: ______. Totem e tabu e outros trabalhos. 
Rio de Janeiro, Imago, 1974. p. 191. (Edição Standart Brasileira das 
Obras Completas de Sigmund Freud, v. XIII). 

LaCaN, J. L’act psychanalytique. Lição de 10 de janeiro de 1968. p. 77. 
Trabalho inédito.

______. Ciência e verdade. In: ______. Escritos. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1998. 
______. O aturdito. In: ______. Outros Escritos. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2003.
______. (1972-1973). O seminário, livro 11: os quatro conceitos fundamentais 

da psicanálise. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1985.
______. (1969-1970). O seminário, livro 17: o avesso da psicanálise. Rio de 

Janeiro: J. Zahar, 1992. 
______. (1972-1973). O seminário, livro 20: mais, ainda. Rio de Janeiro: J. 

Zahar, 1985. 
______. Subversão do sujeito e dialética do desejo. In: ______. Escritos. Rio 

de Janeiro: J. Zahar, 1998.
LETuRGIE, E. Témoignage de ma passe. Mensuel, Paris, n. 10, p. 56, nov. 

2005.
RIMBauD, a. Carta a Izambard. Alea: Estudos Neolatinos, v. 8, n. 1, jan-jul 

2006, p. 154
______. Oeuvres complètes. Paris: Éditions Jean-Claude Lattès, 1987. p. 259.
SOLER, C. De que modo o real comanda a verdade. Revista Stylus, Rio de 

Janeiro, n. 19, p. 17, 2009.

45 Idem, p. 58.

andréa hortélio Fernandes

Psicanalista, aME da EPCFL-Brasil, Membro do Campo Psicanalítico de 
Salvador, Doutora em Psicopatologia Fundamental e Psicanálise (Paris VII), 
Professora associada II da Graduação e Pós-Graduação do Instituto de 
Psicologia da universidade Federal da Bahia (uFBa), Pesquisadora do CNPq. 
E-mail: ahfernandes03@gmail.com.

Resumo

a lei do desejo na psicanálise é enfo-
cada por Freud e por Lacan através 
do ato analítico. Em Freud ela está 
respaldada por Totem e Tabu. Já Lacan 
vai falar de um novo amor atrelado ao 
desejo do analista, denomina-o desse 
modo por posicioná-lo para além da 
reivindicação fálica, para além do pai. 
Por isso, o nomeia como um amor 
sem limite, por ultrapassar a lógica 
significante e fálica, presente na supo-
sição de saber própria à transferência. 
O texto disserta sobre o ato analítico, 
tomando por base o poema A uma 
razão de arthur Rimbaud, citado 
diversas vezes por Lacan, no que ele 
ilustra a passagem de psicanalisando 
a psicanalista, onde o desejo do ana-
lista aponta para a diferença absoluta 
e revela que se muda de razão ou, 
como diz Lacan, se muda de discurso, 
dada a destituição subjetiva do final 
da análise. 
Palavras-chave: Desejo do ana-
lista, amor, destituição subjetiva, ato 
analítico.

abstract

The Law of desire in psychoanaly-
sis is examined by Freud and Lacan 
through the psychoanalytic act. 
according to Freud it is supported 
by Totem and Taboo. Lacan introdu-
ced the concept of a new love tied to 
the desire of the analyst and named 
it that way by placing it beyond the 
phallic pleasure beyond father and 
therefore he named it as a limitless 
love for exceeding the phallic logic or 
the logic of the signifier present in the 
supposition of knowledge inherent to 
transference itself. The text discusses 
the psychoanalytic act based on the 
poem To a Reason by arthur Rimbaud 
mentioned several times by Lacan to 
illustrate the passage of the analysand 
to psychoanalyst, in which the desire 
of the analyst points to the absolute 
difference and reveals a shift in rea-
soning or, as Lacan says, the discourse 
moves given the subjective dismissal 
of the end of the analysis.
Keywords: analyst’s desire, love, sub-
jective dismissal, psychoanalytic act.
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Três observações sobre o analista 
consideradas como resposta

Martín Alomo

I

a resposta da análise e suas consequências, o título que ora 
nos convoca,1 abre pelo menos dois caminhos. Por um lado, se 
entendermos que se trata da resposta que alguém chamado ana-
lista ensaia frente a quem lhe dirige uma demanda, estaríamos na 
lógica de entender esse “do” como genitivo objetivo, e o sentido 
seria: a resposta que dá o analista. Por outro, se fazemos bascular 
o“do” até o genitivo subjetivo, “do analista” seria um atributo da 
resposta: “a resposta do analista” considerada como um particu-
lar tipo de resposta (como se diz em medicina “resposta imune” 
ou “resposta inflamatória”, ou como se fala, às vezes, de “resposta 
sexual”). De acordo com esta segunda versão, proponho hoje- 
abusando da cópula – que a resposta é o analista; por isso, o ana-
lista–resposta me parece melhor.

Em um segundo tempo, consideraremos as consequências: o 
analista resposta e suas consequências, então. Nesse ponto, direi 
que se aquele analista, o primeiro, o do genitivo objetivo, o suposto 
agente da resposta frente às demandas que recebe, responde ana-
liticamente, então poderíamos situar ali a primeira consequência 
que se pode explicar da seguinte forma: se alguém, um analisado, 
recebe uma demanda e consegue manobrar, de forma conve-
niente, em um vínculo de transferência que o toma por objeto, 
surge como primeira resposta a possibilidade de uma análise a 

1 Trabalho apresentado nas jornadas “aLSur”da Escola de Psicanálise do Campo 
Lacaniano. Buenos aires, Junho de 2011: “a resposta do analista e suas consequências”.

partir de um primeiro precipitado. O que decanta em tal caso, o 
que cai, o que escorre por baixo (para o su(b)-posto) é o advir de 
um significado ao sujeito, lugar de que o analista cuidará com a 
sua presença. aqui está o primeiro esboço de um sujeito suposto 
saber, que distribui as posições. Primeiro lugar, primeira resposta, 
primeiro analista – resposta: o significado do sujeito, que funcio-
nará como atração indicadora do que o potencial analisante pode 
obter, já que isso lhe falta, e acredita que o Outro da transferência 
o oferecerá, pois parece que o possui. Digo isto, partindo hoje da 
suposição de que se trata de uma lógica fálica.

Este objeto que falta ao analisante e o sentido que se liga a ele 
– continuando com a proposta do princípio – consiste na possibi-
lidade de uma significação enigmática que começa a demonstrar 
seus rostos no desdobrar da cadeia inconsciente e o analista-res-
posta funciona, ao menos nos dois eixos e desde dois lugares: em 
primeiro termo, como aquele que toma sobre si, inclusive guarda 
dentro, o objeto concernente à falta do analisante, digamos, a ver-
tente agalmática da transferência.

No contexto libidinal da transferência agalmática cujo valor 
principal talvez seja o de colocar o objeto no campo do Outro, 
pode aparecer outro eixo da transferência que dispõe de dois luga-
res para que advenha o analista – resposta (dois lugares que de 
nenhuma forma vêm dele). Em primeiro lugar, a suposição de um 
significado, a princípio enigmático, para uma formação do incons-
ciente (lugar que Lacan chama “significado ao sujeito”). E não é 
seu, porque, se ao falar, e ainda ao enganar-se, o paciente não supõe 
um significado ao equívoco, não há razão para progredir na distri-
buição de lugares, que propõe esse eixo simbólico da transferência. 
Logo, se a partir da suposição de um significado a um equivoco, o 
paciente advém analisante, quer dizer, se empreende o caminho da 
associação livre, o analista poderá operar desde o lugar de repre-
sentante – a Vorstellung – daquilo que divide ao sujeito, já como 
partenaire do sujeito dividido do sintoma, que, para ele e com ele, 
quer dizer, com o analista-significante, se estrutura.
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No começo, dois eixos da transferência, libidinal e epistê-
mico, com ao menos dois lugares – situáveis no eixo simbólico- 
para o analista-resposta, então: analista-significado e analista-sig-
nificante; o primeiro ligado à captura mútua, na transferência, da 
significação enigmática pelo analista amado e vice-versa, como 
significado suposto a um –equivoco e como “significado ao sujeito”; 
o outro, um significante qualquer que se articula ao significante 
transferencial. até aqui a apresentação do analista-resposta nos 
seus dois aspectos, significado e significante.

II

Quanto às consequências, se a resposta é o analista, é inespe-
rada e imprevisível no nível descritivo. Os detalhes, o que classica-
mente consideraríamos as contingências do ser, são incalculáveis a 
priori. No entanto, estamos em condições de dizer algumas coisas 
que conviria saber para resguardar o lugar disso que não se pode 
saber de antemão.

Quando um paciente consegue estabelecer um vínculo trans-
ferencial com um analista, e quando este pode suportar isso sem 
entorpecer demais o desenvolvimento do que ali possa ocorrer, 
não podemos saber de início se esse paciente se tornará analisante, 
se poderá e quererá servir-se deste que o escuta como um ana-
lista. No entanto, se isso acontece, é porque ali tem um lugar res-
guardado, uma possibilidade sustentada pelo ato analítico que dá 
lugar à novidade contingente. Por outro lado, o novo, da surpresa, 
por questões lógicas, não poderia saber-se de antemão, ao mesmo 
tempo por razões da lógica e suas adjacências, refiro-me ao que 
fica fora da lógica, e que, no entanto, a análise se esforça por sepa-
rar. Mas não poderia produzir-se, se o analista, com sua presença e 
com seu ato, não desse lugar à possibilidade do imprevisto.

Esta proposta encontra apoio em algo que já aristóteles expli-
cava na Física.2 Embora o tipo de causa do acaso, conhecida como 

2 Cf. aristóteles, Física, Gredos, Madrid, 1995, capítulos II e III.

tyche, inscreva-se no campo do contingente, um tanto inesperado 
e não programado, as causas do acaso (que incluem também o 
autómatom) inserem-se no domínio do necessário em enquanto 
princípios. Casualidade do acaso, que, no entanto, inscreve-se na 
necessidade de que haja princípios de mudança para as coisas. Ou 
dito de outra forma: na necessidade de mudança pode advir a con-
tingência de que essas mudanças sejam imprevisíveis. Neste sentido, 
o analista considerado como resposta também poderia ser quem 
representa e tem sob seus cuidado o princípio da mudança, neces-
sário para que ocorra algo novo. Este analista-resposta da ordem 
do guardião é ao mesmo tempo, o cuidador do vazio necessário 
para que algo ressoe: um analista-caixa de ressonância da palavra 
do paciente. Primeira consequência desta primeira resposta: tal-
vez o paciente consiga escutar o que diz com uma ressonância e 
um espaço próprio ∃ (próprio ∃ do isso que diz). Este espaço que 
resultará próprio para isso que diz nos ditos do paciente, funcionará 
como espaço intermediário, transicional, já que fundará a possibi-
lidade de escutar através dos ditos o que se esquece. Diz Lacan em 
L’ etourdit, que se diga fica esquecido atrás do que se diz.3 Se segui-
mos esta ideia, o analisante será uma consequência operada sobre o 
paciente pelo analista-resposta-caixa de ressonância.

Logo, nesse lugar resguardado pelo espaço vazio da presença 
do analista na plenitude dos ditos, uma operação se põe em mar-
cha, ao se situar como receptor das demandas e dos fenômenos 
das resistências do paciente. Quando este se torna analisante, um 
significante é promovido desde esse lugar. um significante não 
previsto, novo, que produz ao acaso um novo efeito de sujeito.

uma consequência desta promoção, o analista-significante, é 
a abertura do dizer analisante: um dizer que se sustenta de um ato, 
o do analista, que abre ouvidos novos no paciente originário para 
isso que se diz sem que fique muito claro porque, a quem, nem 
quem o diz, no entanto se diz.

3 LaCaN, J. (1972). L’etourdit. Scilicet, Paris, n. 4, p. 5-2, 1973. 
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a metáfora dos “ouvidos novos” talvez pareça muito concreta, 
inclusive organicista. Porém não me refiro tanto ao órgão senão ao 
que se escuta, agora acrescento que se trata de uns ouvidos muito 
raros, capazes de escutar no silêncio vozes que provém do Outro. 
Porém o silêncio advém nos cortes, nas síncopes do discurso do 
Outro que, como observara Lacan, algumas vezes fala pela boca 
do analisante e outras, do analista.4

Collete Soler, a propósito do “Prefácio à Edição Inglesa do 
seminário 11”5 situa o lapso mencionado por Lacan em um equí-
voco primeiro, inaugural,6 Esse lapso, esse um-equívoco, pode supor 
um significado ao sujeito, esse s minúsculo que Lacan coloca 
debaixo da barra e antes do parênteses na “Proposição”.7 ali nesse 
lapso e nesse s minúsculo, penso hoje a primeira resposta: um ana-
lista iniciante. Trata-se de alguém a quem se buscou para ser con-
sultado, que soube como aproximar o paciente – tal como indica 
Freud a propósito da início do tratamento8 e que é capaz de supor-
tar as expectativas- ainda desmedidas, confusas, inclusive loucas- 
de quem lhe fala. E agora, nesse falar, produziu-se uma filtração 
(écoulement em francês, sinônimo de lapso).9 Este analista do lapso 
primeiro, analista da filtração, do que se filtrou através da fala num 
equívoco, inaugura um primeiro tempo do sujeito suposto saber, 
porém ainda está à espera de um significante qualquer ainda por 
advir, que permanece em um caminho associativo sempre tortuoso 
e à espera de ser escutado. Este analista da filtração do lapso inicial 
continua sendo o primeiro.

4 LaCaN, J. (1964). O seminário, livro 11: os quatro conceitos fundamentais da psicanálise. 
Buenos aires: Paidós, 1987. p. 137.

5 LaCaN, J. (1976). Prefácio da edição inglesa do seminário, livro 11. Revista Ornicar, 
Barcelana, n. 1, p. 41-44, 1981.

6 SOLER. C. Lacan, I’inconscient reinvente. Paris: PuF, 2009. p. 46-50.
7 LaCaN, J. (1967). Proposição de 9 de outubro de 1967 sobre o psicanalista da escola. 

Revista Ornicar? n. 1, op. cit., pp. 11-30.
8 FREuD, S. (1913). Sobre a iniciação do tratamento. In: Obras completas de Sigmund Freud, 

vol. XII. Buenos aires: amorrortu, 1996. p. 140.
9 ROBERT, P. Le petit Robert. Dictionaire de la langue française. Paris: Hachette, 1992.

Logo, se a tarefa do analisante pode ser suportada no espaço 
da associação livre, da historização – continuo nesta proposta 
de Colette Soler- surgirão novos significantes que, alternativa-
mente – quer dizer como o Outro- farão as vezes do S2, do saber 
inconsciente, que ressignificará paulatinamente o S1 do lapso até 
desconstituí-lo, esgotando seus diferentes e proteicos valores “por 
exaustão”, diz Lacan em mais de uma oportunidade. analista-
significante qualquer eventualmente, de momentos, a intervalos, 
no caminho da historização.

III

Se seguirmos a proposta de C. Soler, na sua leitura do Prefácio, 
a propósito do passe se localiza no terceiro tempo do algoritmo da 
transferência, que Lacan não incluiu na sua Proposição, diz. ali se 
localiza o lapso, uma vez mais, porém não mais ao nível do signifi-
cado ao sujeito, e sim do que chama ICRS, letras que aludem à noção 
de inconsciente real, para não nomeá-lo. aqui, neste caso, no final, 
estamos a nível de um analista–desfeito e também forte, situado já 
no inconsciente que, se real, “não sustenta nenhuma amizade”.

De algum modo, um analista primeiro, significado ao sujeito 
e caixa de ressonância, se alterna com um analista segundo, sig-
nificante qualquer que divide o sujeito no intervalo aberto nesse 
elo epistêmico da transferência. Deveríamos dizer que este cami-
nho viria finalizar-se com um terceiro momento, localizável uni-
camente se se suplementa o percurso da análise com a opção do 
passe. ali, nos resultados deste dispositivo, somente nele e a pos-
teriori do funcionamento de todas suas instâncias, com o ditame 
do cartel do passe e na comunicação posterior dos testemunhos 
dos aE, poderemos tomar conhecimento do terceiro momento, o 
da des-consistência do analista que tinha funcionado como signi-
ficado da filtração primeira, e também do que vestiu com roupa-
gens circunstanciais o lugar do significante qualquer. agora, neste 
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terceiro momento, o de ICRS como letra localizada, se trata de 
outro analista, um novo.

Voltando à resposta e suas consequências, podemos observar 
que paradoxalmente o não, as três versões do analista considerado 
como resposta, cuja observação coloco em questão aqui, lançam 
como resultado, no final, quer dizer, como consequência última, 
um analista. Podemos dar-nos conta disso, no terceiro momento, 
sempre e quando haja passe, e de nenhuma outra forma.

Mas também é certo que não somente um analista é a ultima 
consequência: um analista, sim, mas também o testemunho de 
alguns significantes que, desde a filtração inaugural, decantaram 
até o nível da letra, e que sem poder saber de antemão- o passante- 
quais são, no entanto permitiram ao cartel do passe obter deles a 
convicção esperada.

Para concluir essas três observações, ao menos provisoria-
mente, neste encontro sobre A resposta do analista e suas consequên-
cias, recordo um comentário de Lacan na “Introdução à edição 
alemã dos Escritos”. ali, partindo de que na análise não há comu-
nicação e sim suposição de um saber inconsciente ao ciframento, 
quer dizer, sujeito suposto saber, aponta que no contexto do amor 
de transferência, ela se dá no analista “um partenaire que tem 
chance de responder”.10
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Resumo

a noção “resposta do analista” pode 
ser difícil de se pensar. Por um lado, 
temos o problema do diálogo, con-
siderado como um obstáculo ao dis-
positivo analítico, já que introduz a 
variável da intersubjetividade refra-
tária às condições da análise, em se 
tratando de um sujeito. Por outro 
lado, ainda quando se tente fazê-lo de 
forma de não transgredir a abstinên-
cia conveniente, o analista não deixa 
de responder às demandas que se diri-
gem a ele. Constituímos como objeto 
a este trabalho o exercício dinâmico 
que todo analista põe em jogo em 
cada tratamento. Para isto, revisamos 
o trajeto da análise desde o começo 
até o final, e mais além, esse percurso 
complementar e opcional que apre-
senta o dispositivo do passe, no seio 
da Escola. No nosso percurso conse-
guimos detectar três tipos diversos de 
respostas, que com fins expositivos, 
distribuímos no algoritmo proposto 
por Jacques Lacan em 1967.
Palavras-chave: Demanda, resposta, 
transferência, abstinência, passe.

abstract

The notion “response of the 
analyst”can be difficult to think. On 
the one hand, we have the problem of 
the dialog considered as an obstacle 
to the analytical device, since it intro-
duces the variable of the refractory 
intersubjectivity to the conditions of 
the analysis, in which the subject is 
only one. On the other hand, even if 
it tries to do it of a such way of not 
transgressing the abstinence’s prin-
ciple, the analyst gives answers to 
demands. We constitute in object of 
this work the dinamic exercice that 
every analyst does in every treatment. 
For it, we check the distance of the 
analysis from his beginning until the 
end, and beyond, the device of the 
pass in the School of Psychoanalysis. 
In our word, we detect three diverse 
types of answers, which for explain-
ing, we distribute in the algorithm 
proposed by Jacques Lacan in 1967.
Keywords: Demand, response, trans-
fert, abstinence, pass.
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o autismo e a pulsão invocante

Lilian Oliveira e Cruz de Aragão

a presente pesquisa parte da experiência clínica desenvol-
vida no atendimento a crianças autistas, vivenciada desde 1999 
no Serviço de Psiquiatria da Infância e adolescência do Hospital 
universitário Pedro Ernesto da universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (HuPE-uERJ), e retrata tanto o trabalho clínico quanto 
o interesse de investigação teórica em torno do tema.

Esta clínica tão singular se apresenta como lugar privilegiado 
para se interrogar a instalação do funcionamento psíquico, a partir 
da seguinte questão: Se como objeto a, objeto da pulsão invocante, a 
voz está associada ao desejo do Outro, qual o seu estatuto no autismo? 
O objetivo é investigar a hipótese de que, no autismo, não há 
incorporação da voz como objeto pulsional, o que deixa os sujei-
tos expostos ao gozo mortífero do Outro, à beira de um abismo do 
qual não podem recuar: o abismo do real.

O sujeito não é um ser natural, visto que ele não advém por 
si mesmo de uma total liberdade de decisão. Ele é, na sua origem, 
um vazio sem consistência simbólica, em um corpo com neces-
sidades biológicas. Para satisfação de suas necessidades, o filhote 
humano depende de um outro semelhante, assim como do Outro, 
lugar do tesouro dos significantes. Isto é, ele depende da lingua-
gem e do desejo, para sua fundação e inserção no laço social. Seu 
momento inaugural acontece quando o grito do bebê é tomado 
como apelo pelo Outro primordial, que lhe supõe um sentido, o 
mesmo acontece depois com as vocalizações.

Na clínica do autismo, observa-se na maioria dos casos a 
existência do amor da mãe pelo filho, assim como preocupação e 
angústia com o diagnóstico. a relação amorosa que se estabelece 
entre a mãe e o bebê é necessária para a estruturação subjetiva, 
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mas não é suficiente. algo acontece nesta relação que revela para-
doxalmente o amor como recusa do dom, e articulado à pulsão de 
morte, Thanatos.

a relação particular dessas crianças com as outras pessoas, 
no sentido de uma recusa radical à sua presença e aos seus obje-
tos, como a voz, o olhar e o toque, permanece um mistério. O 
sujeito autista suscita questões que dizem respeito à relação com 
o Outro, à fala e à singularidade com que constrói sua realidade. 
Estas remetem indubitavelmente às origens do sujeito, portanto 
podem trazer esclarecimentos quanto à sua constituição. Em fun-
ção da singularidade, cada criança apresenta variações que impe-
dem generalizações e fazem com que ela demonstre, na direção do 
tratamento, a maneira como foi afetada no campo da linguagem.

O termo autismo, deriva do grego autós, significa voltar-se 
para si mesmo e surgiu pela primeira vez no campo da psiquiatria 
em 1906, quando Plouller introduziu o adjetivo autista na lite-
ratura psiquiátrica. Ele estudava o processo de pensamento dos 
pacientes que faziam referência a tudo no mundo à sua volta e que 
tinham o diagnóstico de demência precoce. Plouller diagnosti-
cou-os como esquizofrênicos (Laznik, 1991, p. 15).

Em 1911, Eugen Bleuler (1857-1939), psiquiatra alemão con-
temporâneo de Freud e membro da Sociedade Psicanalítica de 
Viena, começou a utilizar o termo autismo com o objetivo de defi-
nir uma característica da esquizofrenia – a perda da realidade – 
para unificar o campo das psicoses. Ele foi o primeiro a conceituar 
a esquizofrenia como uma doença mental diferente das demais 
demências, e incluiu o autismo entre os quatro critérios que iden-
tificam tal afecção mental. Estes ficaram conhecidos como os qua-
tro ‘a’ de Bleuler: alucinações, afeto incongruente, ambivalência 
e autismo. Bleuler referiu-se ao autismo como o sintoma mais 
importante da esquizofrenia: corte dos laços libidinais com a rea-
lidade, encapsulamento em si mesmo, impossibilidade ou grande 
dificuldade de se comunicar. 

Na década de 1940, Leo Kanner1 discorre sobre onze casos 
clínicos estudados por ele e apresenta uma nova entidade noso-
lógica aplicada às crianças que se diferenciavam por “sua extrema 
retração desde o início da vida”. Denominou-a “autismo infan-
til precoce”, denominação que ficou conhecida como “o autismo 
de Kanner” e tornou-se um marco para o estudo das psicoses na 
infância. Em 1943, no artigo princeps “Distúrbios autísticos do 
contato afetivo”, define as características do autismo nos seguin-
tes termos: incapacidade de relacionamento, olhar ausente, indife-
rença à imagem no espelho, ausência de movimento de antecipa-
ção, obsessividade, estereotipias e ecolalia. 

Melanie Klein (1930/1981), no artigo “a importância da for-
mação de símbolos no desenvolvimento do ego”, apresentar o caso 
Dick e leva os leitores à reflexão sobre o seu desejo em desbravar o 
desconhecido, desejo de analista. Sua escuta, sensibilidade e senso 
de observação fizeram-na perceber, desde o início, que Dick não 
era uma criança neurótica. Ela propõe a ampliação do conceito de 
esquizofrenia e de psicose, com o intuito de se fazer um diagnós-
tico estrutural mais preciso. apesar de justificar a classificação da 
enfermidade de Dick como esquizofrenia, a analista enfatiza sua 
diferença em relação ao diagnóstico clássico. No caso do menino, 
teria havido uma inibição ou fixação precoce na fase primitiva do 
desenvolvimento, e não uma regressão, como na maioria dos casos 
de esquizofrenia. 

a analista enfatiza sua dificuldade em conduzir o caso Dick, 
pois o menino era incapaz de simbolizar, não estava dentro dessa 
dinâmica, estava paralisado e o objetivo da análise era fazer com 
que simbolizasse e estabelecesse relação com a realidade. Dick não 
conseguia brincar, porque a defesa do ego era excessivamente pre-
coce, impedindo impulsos sádicos e agressivos em relação aos obje-
tos e a produção de fantasias sádicas. Klein relacionou o interesse 
de Dick por “trens”, “fechaduras” e “portas” às entradas e saídas do 

1 KauFMaNN, Pierre. Dicionário enciclopédico de psicanálise: o legado de Freud e Lacan. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 1996. p. 56.
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corpo materno, enquanto as “maçanetas” correspondiam ao pênis 
paterno e ao dele. O desejo de agressão ao pênis paterno imagi-
nado no interior do corpo da mãe, sob a forma de “devorá-lo” e 
“destruí-lo”, voltava contra Dick de forma avassaladora, fazendo-o 
bloquear sua agressividade e qualquer elaboração do seu sadismo. 
No “Seminário, livro 1: os escritos técnicos de Freud” (1953–1954), 
Lacan retoma o texto de Melanie Klein e mostra que, para Dick, 
não houve a amarração dos três registros: real, simbólico e imagi-
nário, cuja interseção define a estrutura neurótica. Ele estava sub-
merso no real. Embora incluso no simbólico, não podia fazer uso 
da palavra, porque estava fora do discurso. No campo do imaginá-
rio, havia um esboço de imaginarização do mundo exterior. Teria 
havido “(...) uma certa apreensão dos vocábulos, mas, desses vocá-
bulos [Dick] não fez a Bejahung, não os assumiu”. (Lacan, 1953-
54/1986, p.86). Isso implica a não afirmação da primeira inscrição 
do traço unário, significante S1 que inaugura a cadeia significante 
(S1–S2), condição para que o sujeito possa advir.

Na década de 1950, Francis Tustin atende John, então com 
três anos e sete meses. Considera-o um caso de autismo, porque a 
criança apresenta todas as características do autismo infantil pre-
coce de Kanner. No entanto, John começa a falar durante o tra-
tamento, após as interpretações de Tustin. Ele fala inicialmente 
palavras soltas, tais como “morta, bebê, sujo, botão, quebrado, pipi 
e buraco”, depois começa a fazer frases: “Papai foi embora”; “Botão 
quebrado”; “Eu não quero!” “Caiu!” “Não deixe bater!” “O botão ver-
melho cresce no seio”.

a partir de sua experiência clínica com John, Tustin começa 
a reformular sua teoria e, em 1986, escreve o livro “Barreiras autís-
ticas em pacientes neuróticos”, no qual postula uma fase para o 
autismo “normal” e outra para o autismo patológico. Suas refor-
mulações teóricas encontram seu ápice no artigo “Perpetuação de 
um erro” (1995), em que renuncia ao conceito de autismo primário 
normal, designando o termo autismo somente para o patológico. 

Há, segundo ela, uma fusão da criança com a mãe. Esta é usada 
para preencher o buraco, o vazio e a solidão da mãe.

Rosine e Robert Lefort, no livro “Nascimento do Outro” 
(1990), relatam o caso de Marie-Françoise, paciente de Rosine 
Lefort. Concluem que, no autismo, ocorre a falência da estrutura, 
não há uma estrutura definida. Eles pensam o autismo como uma 
a-estrutura, em que os autistas não teriam qualquer possibili-
dade de serem tocados pelo significante. Mais tarde, os Lefort 
modificam sua concepção de a-estrutura, considerando-a absoluta 
demais, e propõem a ideia de desvio significante do sujeito (Lefort & 
Lefort, 1991 apud abramovitch, 2000, p. 83), sendo-lhe impedido 
o acesso à imagem especular do Estádio do espelho, o eu ideal, 
por um desinvestimento do Outro. No caso de Marie-Françoise, 
o Outro se encontra ausente.

Os Lefort distinguem claramente o autismo da psicose, 
uma vez que não há falta no primeiro. O Outro surge absoluto 
e o autista se cala para não fazê-lo desaparecer. Entendem que o 
autista é um ser não constituído, ainda não marcado pela estru-
tura, um ser anterior ao sujeito que permanece como um objeto 
condensador de gozo. No entanto, a criança autista pode escapar 
desta posição, pela incisão de um buraco no Outro. Isto para que 
se instale nele o objeto a, causa de desejo. abramovitch (2000) 
considera que, para os Lefort, quando a tentativa de uma incisão 
no Outro é obtida, ocorre a saída do autismo pela via da psicose. 

a partir do texto “autismo e Paranóia”, de autoria de Colette 
Soler (2007), se pode deduzir que ela não acredita em um autismo 
puro, situando-o aquém da alienação, como uma recusa em entrar, 
um deter-se na borda, uma vez que não houve o fechamento do 
circuito pulsional. Soler pensa o autismo como resultado da fora-
clusão do Nome-do-Pai (NP), assim como ocorre na esquizofre-
nia e na paranoia, localizando-o, portanto, na estrutura psicótica. 
Defende a ideia de que a psicose é um situar-se fora do discurso, 
uma permanência no estado de alienação, anterior à separação do 
sujeito da cadeia significante. Já o autismo, seria uma recusa em 
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entrar na fase da alienação, uma doença da libido, algo que vai 
muito além de uma perturbação das relações de objeto.

Em seu livro L’Autiste et sa voix, Jean-Claude Maleval (2009) 
ressalta que Lacan nos surpreende, em 1975, ao se referir aos autis-
tas não pelo aspecto do mutismo, mas pela verborragia e a define 
como o uso da língua de que a enunciação se ausentou. Observa 
que é a enunciação que sustenta o objeto vocal no campo da lin-
guagem. a voz, como objeto pulsional, não se restringe à sonori-
dade da palavra, mas é o que traz a presença do sujeito no dizer, 
por isso o autista a se protege da emergência angustiante do objeto 
voz. Quer seja por meio do mutismo ou da verborragia, a criança 
autista estaria evitando tanto a sua própria voz como a do Outro. 
a voz não falicizada provoca horror no autista, por isso ele a evita. 
Maleval descreve a criança autista como aquela que não incor-
porou o objeto vocal que sustenta a identificação primordial. O 
resultado é uma carência do S1 em sua função de representante do 
sujeito. Quando o gozo do vivo não se cifra no significante, surge 
como resposta uma cisão entre os afetos e a palavra. as outras 
características do quadro clínico seriam consequências dessa cisão.

ainda segundo Maleval, a alienação primeira ao Outro da 
linguagem produz uma separação traumática e uma cessão do 
objeto do gozo primordial, a voz. Isto possibilitará a localização 
deste objeto fora do corpo. uma vez que a enunciação se apoia 
na linguagem, é necessário que o sujeito renuncie ao gozo vocal. 
Esta é a condição de incorporação da voz do Outro, por meio da 
qual se opera a identificação primordial. No autismo, no entanto, 
a linguagem, por não estar investida pelo gozo vocal, é inicial-
mente vivida pelos sujeitos como um objeto sonoro que não serve 
à comunicação. as palavras não servem para comunicar; isto 
implica que os autistas apreendem o Outro não como sujeito, mas 
na sua dimensão objetal.

Em relação à alienação, afirma que ninguém é mais livre do 
que um sujeito autista. Dolorosamente livre, de uma liberdade 
potencial que nenhum engajamento alteraria. O autista rejeita 

toda dependência em relação ao Outro, de modo que ele resiste 
radicalmente à alienação do seu ser na linguagem. a posição do 
sujeito autista parece, portanto, caracterizar-se por não ceder ao 
gozo vocal. Daí resulta que a incorporação do Outro da lingua-
gem não se opera. O autista não posiciona sua voz no vazio do 
Outro, o que o impede de inscrever-se sob o significante unário da 
identificação primordial. É necessário esclarecer que, como objeto 
pulsional, a voz é sem sentido. Ela não é nem mesmo a entonação.

a dissociação entre a voz e a linguagem é o princípio do 
autismo. Maleval conclui que o autista tem duas maneiras de se 
adaptar à Linguagem: como língua do intelecto, constituída por 
signos sem afetos, ele a partilha com os outros; como uma língua 
privada, ligada aos sentimentos, ela se torna opaca aos outros. Nos 
dois casos, o sujeito recusa submeter-se ao gozo vocal. Embora ele 
se comunique, utilizando os signos do Outro, estes não possuem 
enunciação. Quando o sujeito exprime seus sentimentos, recorre a 
signos neológicos de sua própria invenção.

Marie-Christine Laznik em seu livro A voz da Sereia: o autismo 
e os impasses na constituição do sujeito, (2004) enfatiza a importân-
cia da voz que já está presente, com seu poder encantador, meses 
antes do nascimento propriamente dito. a autora propõe que se 
intervenha no laço pais-criança, para impedir a instalação de um 
funcionamento autístico. a síndrome autista clássica, segundo ela, 
é consequência de uma falha no estabelecimento deste laço, sem o 
qual nenhum sujeito pode advir. Baseando-se em sua experiência 
clínica, ela localiza o autismo a partir do fracasso no estabeleci-
mento da pulsão. Sua hipótese é a de um fracasso da alienação, 
por impossibilidade ou recusa do remate do terceiro tempo do 
percurso pulsional, tempo em que o Ich fisga no Outro seu gozo. 
Suas pesquisas constatam que a linguagem algumas vezes não se 
encarna, o que indica uma captura em um Outro puro código, sem 
articulação com um Outro real.

a doutrina das pulsões é fundamental para a psicanálise, mas 
só pode ser dita por intermédio dos mitos. a pulsão é um conceito 
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abstrato e de difícil apreensão, ao qual só temos acesso por meio 
de seus representantes, ou seja, pelos significantes da demanda do 
sujeito. Para Lacan (1964/1988), a pulsão só é concebida como 
efeito da demanda do Outro nos primórdios da existência, quando 
o sujeito ainda não está constituído enquanto tal. O processo de 
investimento erógeno corresponde à ação da linguagem sobre 
as estruturas de borda e espalha-se por todo o corpo do sujeito, 
transformando-o em um corpo pulsional.

o olhar e a voz como objetos da pulsão

a partir de sua releitura do texto de Freud, Lacan introduz 
a voz e o olhar na lista dos objetos pulsionais. Estes dois novos 
objetos da pulsão dizem respeito ao desejo, já que a voz está asso-
ciada ao desejo do Outro, e o olhar, ao desejo pelo Outro. No 
“Seminário, livro 5: as formações do inconsciente” (1957-58/1999), 
ao definir o termo invocação, Lacan evoca seu uso histórico. Em 
cerimônias que antecediam os combates, os antigos invocavam os 
deuses dos adversários para que ficassem do seu lado. Da mesma 
forma, no “Seminário, livro 10: a angústia” (1962-63/2005), Lacan 
toma a invocação como o chamado, o convite que se faz para que 
o desejo, que depende de alguém, seja satisfeito, num apelo à voz. 
O autor reafirma a voz como distinta da palavra e da modulação 
sonora, e aproxima o grito e o som do shofar  2 à voz como objeto 
a. O objeto pulsional voz não pertence ao registro sonoro, ela 
transcende ao aparelho fonador e porta a dimensão do inaudito. 
Sua materialidade incorpórea é tecida com a marca do desejo do 
Outro. Já no seminário seguinte ele vai dizer que a pulsão invo-
cante é a mais próxima do inconsciente (Lacan, 1964/1988).

2 Instrumento de sopro primitivo, espécie de corneta, utilizado em rituais judaicos e repre-
sentante da voz de Deus. O shofar fala e representa a voz de Elohim (do Deus Criador). 
É como se, a partir deste toque, alguma coisa extraordinária fosse acontecer! Se o shofar 
é tocado, a voz do Eterno é ouvida, como aconteceu a Moisés, que, logo após o sopro do 
shofar, recebeu o que conhecemos como Os dez Mandamentos. (Cf. a bíblia em bytes. 
Disponível em: <http://www.bibliabytes.com.br>. acesso em: 25 out. 2011).

a pulsão invocante vem do latim invocare, que remete ao 
apelo e pode ser declinada em um movimento de ouvir, se ouvir 
e se fazer ouvir. Lacan (1964/1988), em “O Seminário, livro 11”, 
evidencia a hiância e o vazio que o movimento pulsional de se 
fazer ouvir contorna. Ele escreve: Os ouvidos são, no campo do 
inconsciente, os únicos orifícios que não se pode fechar. E a voz se 
coloca como alteridade do dizer, indicando a presença do Outro. 

No XII canto da Odisseia, Homero relata o encontro de 
ulisses com as Sereias, as quais, de cima de um rochedo, cantam 
e encantam com suas vozes sedutoras os marinheiros que delas se 
aproximam. a fim de proteger-se, ulisses segue as recomenda-
ções de Circe: tampa os ouvidos de seus companheiros com cera 
e ordena que os marinheiros o acorrentem ao mastro do navio, 
pois o cântico das Sereias lhes diz: Vem aqui, vem a nós! Vem escutar 
nossa voz (Homère, 1989).

Hervé Bentata (2009), em seu texto “O canto de Sereia: 
considerações a respeito de uma incorporação frequente da voz 
materna”, utiliza três expressões gregas que designam a voz: 
phthoggos, op’s e aoïde e as articula às três dimensões da lógica bor-
romeana de Lacan: Real-Imaginário-Simbólico. Phthoggos traz 
o aspecto do Real, o canto enquanto grito puro, o inarticulado, 
referindo-se também ao grunhido e à morte; op’s é a palavra em 
uma vertente de sedução, com forte conotação de harmonia e fre-
quentemente associada à voz feminina, remete à voz da mãe que 
ao se endereçar ao bebê confere um sentido ao seu grito, interpre-
tando-o como demanda; aoïde é a voz associada a um saber pro-
metido, a uma transmissão simbólica que engloba a transmissão 
da Lei e a subjetivação da voz.

ao penetrar na cena épica, o mito das Sereias nos apresenta 
um paradoxo entre a vida e a morte e remete à dimensão mortí-
fera da voz materna, que se manifesta no registro do real sem as 
amarras simbólicas. Se, por um lado, ela pode ser pensada como 
um chamamento à existência, por outro, esconde o gozo atrelado 
à não-existência. O canto das sereias são vozes que escravizam o 
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sujeito autista, um fascínio que o impede de se instalar no simbó-
lico. as vozes representam o arcaico, tempo mítico de pura mate-
rialidade sonora, gozo mortífero que está para além do amor e cuja 
face oculta foge à apropriação pela palavra.

Conforme salienta Didier-Weill (1999), em “Invocações”, a fala 
maternal é revestida de uma musicalidade invocante que transmite 
as dimensões de harmonia/sincronia e melodia/diacronia. Convida 
à simultaneidade, à continuidade, e também ao corte e à separação. 
No sujeito, em vias de constituição, a fala e a voz da mãe fornecem 
um testemunho de que ali há um sujeito. Ela, que pôde ouvir a voz 
do Outro, aceita seu convite à subjetivação da voz, tornando-a inau-
dita, pela separação e pelo recalque originário. No caso do autismo, 
levanta-se a hipótese de que a voz materna pode ser despojada de 
sua musicalidade invocante, e de que o objeto voz, causa do desejo, 
objeto subjetivador, “não consegue produzir um enxerto originário 
de significante sobre um real que estava à espera de ser humani-
zado” (Didier-Weill, 1999, p. 133). a fala se torna impossível para o 
autista. Esse suposto ato de fechamento do infans em relação ao real 
da música da voz materna incide na foraclusão do sujeito e impede 
o sopro originário da voz do Outro que produz o falasser.

um caso de autismo

Felício chegou ao Serviço de Psiquiatria da Infância e 
adolescência do Hospital universitário Pedro Ernesto (HuPE-
uERJ) com a idade de oito anos. Veio encaminhado pelo Serviço 
de Neurologia, onde tinha feito exames complementares de inves-
tigação diagnóstica, com resultados dentro dos padrões de nor-
malidade. O menino já havia passado por outra instituição psi-
quiátrica e por tratamento psicológico, com a hipótese diagnós-
tica de autismo, que foi confirmada após avaliação do serviço de 
Psiquiatria do HuPE-uERJ.

Felício participou durante três anos das oficinas terapêuti-
cas do Hospital-Dia Pedrinho. Nos dois primeiros anos, parecia 

progredir, estava mais organizado. Porém não interagia, ficava 
pelos cantos da sala ou atrás da porta. No último ano, observou-se 
uma maior desorganização psíquica, e lhe foi proposto um aten-
dimento analítico individual.

Felício é o filho primogênito de um casal, de classe média, 
que tem mais uma filha, quatro anos mais nova que ele. a mãe de 
Felício relata que após quatro anos de casada, por não conseguir 
engravidar, resolveu iniciar um tratamento. ao fazer os primeiros 
exames, descobriu já estar grávida há quatro meses. Ficou sur-
presa, pois “não sentia coisa alguma”.

Durante a gravidez de Felício, ela se sentia triste e sozinha, 
considerando seu estado como “uma coisa estranha”. Diz que o 
marido queria muito um filho, mas sempre foi muito ausente. 
Segundo ela, Felício teve um desenvolvimento normal e, em suas 
palavras “ele parecia um lorde inglês que nascera pronto, e a quem 
não seria preciso ensinar nada”. Contudo, ele só começou a falar 
com dois para três anos, apresentando um vocabulário limitado. 
Nós o chamávamos, ele não respondia.

aos três anos, entrou para escola e a mãe engravidou de sua 
irmã, acontecimentos que desencadearam episódios de medo, alte-
ração do sono, isolamento, estereotipias e autoagressão, como bater 
com a cabeça e morder as mãos. apresentava também mutismo e 
ausência de controle dos esfíncteres.

Durante a maior parte dos atendimentos, emitia sons estri-
dentes e arrítmicos. Não se podia dizer que eram gritos de raiva ou 
expressão de alguma necessidade. Os sons não surgiam associados 
a qualquer gesto ou mímica facial, eram totalmente anárquicos e 
desprovidos de significado emocional. Contudo, eram sons que 
brotavam de sua boca, com uma sonoridade específica, metaliza-
dos, como se estivessem congelados, denotando a ausência total 
da sonoridade da voz humana. No entanto, longe de considerar 
os sons como meras estereotipias, eu lhes atribuí qualidade e pude 
perceber que eram de alguma forma sons realmente novos, uma 
criação. Mas também poderia ser a maneira que aquela criança 
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encontrara para não emitir sons parecidos aos humanos, um meca-
nismo de defesa. Em determinado momento da análise, Felício 
começou a pronunciar palavras soltas, aparentemente desconexas 
e sem endereçamento. além da entonação metálica de sua fala, 
ele raramente olhava para mim e, quando o fazia, era sempre de 
soslaio. Era muito inquieto e passava as sessões andando pela sala, 
cuspindo, dando socos no espelho, jogando-se no chão e mor-
dendo a mão direita, muitas vezes até sangrar.

Em uma de suas sessões, após alguns meses de atendimento, 
Felício entrou no consultório, observou tudo ao seu redor e, com 
movimentos estereotipados, cuspiu na palma da mão, lambeu-a e 
se pôs a esfregá-la com o dedo, como se tentasse cavar um buraco. 
Quando lhe ofereci alguns brinquedos, percebi que ele entendia 
o que eu falava, mas emitia sons incompreensíveis. Colocou-se 
durante um tempo diante do espelho, alheio a tudo, inclusive à 
própria imagem, e cuspiu novamente. Perguntei-lhe então: “Quem 
você está vendo no espelho?” Ele permaneceu algum tempo em 
seu estado autístico, em seguida repetiu soletrando: “es... pe... 
lho”. Em outro momento, chegou agitado, gritou e jogou-se ao 
chão. Peguei papel, amassei-o e, com sua ajuda, fizemos uma bola. 
Jogamos juntos e ele pronunciou: “felicidade”.

Passa-se um mês sem atendimento, até que Felício retorna. 
assim que entra, ele se olha no espelho, sorri e dá um soco em 
sua própria imagem. advirto-o de que, se o espelho quebrar, ele 
poderá se machucar e lhe pergunto por que está com raiva. Ele 
me olha e diz: “tem... den... te”. Proponho um jogo com uma bola 
de plástico, jogamos durante alguns segundos e Felício se dirige à 
prateleira, procurando a bola de papel. Digo que a bola não está 
lá, mas que poderíamos fazer outra. Ele fica irritado, dá um soco 
na parede, e fica andando em círculos. Sem olhar e falar nada, faço 
outra bola; ele a pega e tenta guardá-la dentro da minha bolsa. 
Digo-lhe que não se preocupe, pois eu guardaria a bola comigo. 
Felício começa a morder os dedos, digo-lhe que assim ele vai se 

machucar. Ele puxa a minha mão, aponta para os dedos e diz: “o 
ga...to...co...meu”.

Percebo que ele quer brincar de “dedo mindinho, seu vizi-
nho”. Durante a brincadeira, ele tenta acompanhar a minha fala, 
ao final dá uma gargalhada e repete “comeu”. Felício levanta-se e 
caminha pela sala. Pego alguns livros para que escolha um, mas 
sua resposta é: “nem pensar”. Joga-se na almofada no canto da 
sala e fica olhando para o teto. Tento investigar o motivo de ele 
ter chegado tão zangado, mas ele se cala. Felício olha para mim e 
exclama: “fala!” Respondo que já havia falado muito e que, se ele 
quer conversar, é a vez dele de falar. Então responde: “não”. ao 
término dessa sessão, o pai relata que Felício tinha estado muito 
agitado no metrô, apontando para a boca e falando de maneira 
incompreensível. Naquela ocasião, ele não pôde perceber que o 
filho queria lhe dizer que o dente estava prestes a cair.

Em outro momento, entra na sala gritando, balbuciando 
“ne-ne-ne”, joga-se no almofadão e aponta para mesa em que 
estão os livros de história. “Você quer escolher?” – pergunto, e ele 
responde “não”. Então leio, para ele, o livro “a coroa do Rei”, que 
conta a história de um menino que havia colocado um chapéu 
velho na cabeça para ser rei, mas um dia o vento levara o chapéu. 
Felício presta atenção à narração, ao término, olha-se no espelho, 
bate em sua cabeça, pega a minha mão e a coloca sobre o espe-
lho. Digo que o menino refletido no espelho é ele, Felício. Faço 
um chapéu de papel e lhe entrego, ele imediatamente o coloca na 
cabeça e olha-se novamente no espelho. Em seguida, olha para 
mim e coloca o chapéu sobre a minha cabeça. Na saída, Felício 
diz: “Legal”.

Na sessão seguinte, pega o mesmo livro e me entrega. 
Comento que já o havíamos lido na semana anterior e lhe per-
gunto se não quer escolher outro. Ele levanta da cadeira e fala em 
tom alto: “De novo!”. ao término da leitura, pega o chapéu coloca 
na cabeça, olha-se no espelho e fala: “Eu que alegria”, “tô espe-
rando você”, como se fossem palavras de uma música. Senta-se na 
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cadeira e puxa a minha mão para pegar o lápis, mas lhe digo que 
pode fazer isso sozinho. Então, Felício pega dois lápis, batuca na 
mesa de maneira ritmada e diz: “Lava o pé”.

Em outra sessão, quando disse a Felício que os brinquedos 
de madeira não deviam ser postos na boca e que ele não precisava 
tampar sua boca o tempo todo, pois ela era feita para comer e 
falar, ele se vira para o lado e joga um beijo. Então lhe digo: “a 
boca também pode beijar” e pergunto para quem ele queria dar 
aquele beijo, mas ele não responde. Prossigo dizendo: “Felício, eu 
sei que você pode falar, mas não sei por que você não fala”. Nesse 
momento, ele me olha e pronuncia onomatopeias: “ca...ca...ca” e 
“ne...ne...ne”. Olha-se no espelho e balbucia. Como eu estava sen-
tada em uma posição em que minha imagem também se refletia 
no espelho, ele vira a cabeça e joga um beijo. “Para quem é esse 
beijo?”, pergunto novamente, e Felício diz: “Lian”, ou seja, duas 
sílabas do meu nome.

ainda em outra sessão, ele caminha pela sala, olha a gravura 
de um bebê engatinhando e bate com raiva na mesa, ao mesmo 
tempo em que pronuncia: “Cai! Cai!”. “Quem cai?”, pergunto. 
Ele responde: “ne-ne-ne” e coloca uma peça de madeira na boca, 
calando-se. Digo que ele pode falar e que não precisa tampar a 
boca. Ele se joga no chão, fecha os olhos e fica imóvel. Diante 
da cena, digo: “Mas você está vivo”. Ele levanta e fica parado 
em frente à porta. Encerrada a sessão, o acompanho até seu pai, 
que comenta sobre os progressos do filho. após alguns minutos, 
Felício está impaciente para ir embora, coloca a mão na frente da 
boca e fala com voz rouca e abafada: “Obrigado pela conversa, 
tchau!” Seu pai e sua irmã ficam surpresos e a analista responde: 
“Eu que agradeço, estou te esperando na próxima semana”.

Pude aprender, com Felício, a importância do analista se deixar 
regular pelas construções que a criança autista realiza, acolhendo 
seu comportamento repetitivo. Trata-se de um trabalho que pois 
visa colocar alguma ordem em um mundo até então desordenado. 
Desde o primeiro momento do atendimento, procurei me fazer 

presente pela voz e pelo olhar, sem desconhecer o risco de que fos-
sem tomados como objetos invasores. Na tentativa de estabelecer 
uma via de relação possível, procurei conversar, pontuar determi-
nados acontecimentos e intervir quando necessário.

No início de seu tratamento, Felício revelou impasses estrutu-
rantes que impediam seu enlaçamento com o Outro, encarnando a 
rejeição ao desejo. O Outro primordial não operara a passagem do 
estádio do espelho e, sem traço unário, não houvera estruturação 
da imagem corporal. Como autista, ele sofria de uma interrupção 
no nível da palavra, que lhe impedia o enlace do Imaginário e do 
Simbólico. Suas mudanças me levaram a indagar: Será possível 
que o trabalho analítico tenha possibilitado a passagem para o 
momento lógico em que o Imaginário primitivo traz a dialética 
especular com o Outro? Pode-se pensar que o Imaginário per-
mitiu a entrada de Eros entre o sujeito e o outro, possibilitando a 
tessitura de um laço? Refiro-me á sessão em que minha imagem 
e a do Felício estiveram refletidas no espelho e em que ele não 
apenas me jogou um beijo, como também pôde dizer meu nome 
e repetir a cena olhando para mim. Naquele momento, parece ter 
havido um endereçamento à presença do Outro.

Em seu atendimento, busquei apreender uma significação em 
ato, como na cena em que o sinalizou sua posição subjetiva de 
morto e intervim com o significante vivo. Felício se viu confron-
tado à perplexidade de um Outro que se deixou siderar. Talvez o 
elemento operador tenha sido sobretudo o meu desejo de apos-
tar que, naquele ser aparentemente sem vida e indiferente, havia 
um sujeito por advir, se lhe fosse dada a oportunidade para tal. 
acredito que o momento da criação de um vazio separador, um 
lugar em que o real até então insuportável se transformou em pos-
sibilidade de dizer, permitiu a Felício encontrar um Outro não-
toda-presença ou não-toda-ausência.

a clínica não é o lugar no qual se produz a teoria, entre-
tanto, é o espaço onde são suscitados as questões e os impasses que 
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fazem avançar a teoria. uma questão se impõe: será que Felício 
conseguiu sair das bordas da alienação para entrar nela?

a clínica com crianças autistas, mais do que qualquer outra, 
aponta para a falha no saber. É uma clínica demarcada pela dimen-
são do impossível, do não-sentido e do não-saber. Ela é lenta e 
muitas vezes frustrante, porém, se o desejo do analista se faz ato 
fundante de sua ética, será possível ir além das incertezas e possi-
bilitar o advento do sujeito, mesmo nos casos em que o Real pre-
valece. Como escreve o poeta Vinícius de Moraes em Uma música 
que seja: “(...) uma música que seja como ponto de reunião de 
muitas vozes em busca de uma harmonia nova. uma música que 
seja como o voo de uma gaivota numa aurora de novos sons...”.
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comentário sobre o filme  
Le Souffle au Coeur 

Geisa Freitas

O filme Le Souffle au Coeur é uma coprodução francesa, alemã 
e italiana, de 1971. Escrito e dirigido por Louis Malle, ele é consi-
derado uma de suas obras mais polêmicas, por abordar o tema do 
incesto. Laurent, o personagem central, interpretado por Benoît 
Ferreux, nos dá a possibilidade de explorarmos as peculiaridades da 
adolescência. a adolescência não é um conceito da psicanálise, mas 
tanto Freud quanto Lacan fazem suas considerações acerca deste 
momento especial na vida de um sujeito, momento no qual não se 
é mais criança, tampouco homem ou mulher, enquanto ser adulto 
sexuado. É uma época em que o sujeito do inconsciente trabalha 
arduamente no campo onde se constituiu, ou seja, no campo do 
Outro, onde está alienado e do qual vai buscar separar-se. Há um 
movimento pendular. O adolescente faz escolhas e se experimenta 
como sujeito desejante, mas seu corpo sofre transformações pro-
fundas, e estas apontam para o real do sexo. Podemos dizer que o 
falasser depara-se, então, com o ser-para-o-sexo. Nessa passagem, 
há o reviver do Édipo e questões como o incesto, o desejo da mãe, 
a metáfora paterna e o Nome –do- Pai voltam a dominar a cena.

Laurent, filho caçula de família da burguesia francesa, aos 14 
anos, ainda é tratado pela mãe como um bebezinho. É seu bebê 
predileto, seu protegido, enfim, seu reizinho. E, é claro, seu falinho. 
O pai cobra mais energia da mãe na educação do menino, mas 
ela diz para si mesma que nunca será uma boa mãe. Brinca com 
os três filhos como uma moleca. Os irmãos fazem chacota com 
Laurent, mas este parece não se incomodar.

Seu pai, médico ginecologista, às vezes severo, às vezes 
ausente, ainda demonstra interesse e desejo pela mulher. a mãe, 

Resumo

Este artigo é fruto de uma pesquisa 
sobre o autismo e procura discutir sua 
relação com a pulsão invocante, que 
tem a voz como objeto causa de desejo 
do Outro. No caso da criança autista, 
o desejo materno não faz enigma. Em 
sua relação com o Outro primordial, a 
criança não se instala pela via da falta, 
mas ocupa um lugar de objeto real 
na fantasia materna sem a mediação 
paterna. No campo pulsional, a voz 
não se constitui enquanto função psí-
quica permanece puro som, e o sujeito 
exposto ao real do gozo. 
Palavras-chave: autismo, pulsão 
invocante, voz. 

abstract

This article is a result of a research on 
autism and discusses its relationship 
with the invocative drive, which has 
the voice as an object cause of desire 
of the Other. In the case of the autis-
tic child, the maternal desire does not 
introduce enigmas. In his relationship 
with the primordial Other, the child 
does not install itself through the 
absence, but occupies a place of real 
object on the maternal fantasy with-
out parental mediation. In the drive 
field the voice is not constituted as 
a psychic function, it remains pure 
sound, and the subject exposed to real 
enjoyment.
Keywords: autism, invocative drive, 
voice.
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em contrapartida, parece estar cansada do marido. Há uma cena 
em que a mãe está com o amante, e que é vista por Laurent. Em 
seguida, ele tenta contar para o pai o que presenciou. Vemos aí 
um exemplo de como os ideais caem nesta fase da vida, e de como 
as quedas são necessárias, para o sujeito se haver com sua própria 
castração. Somente a partir daí, é possível que ele deixe de lado a 
ilusão de que o Outro daria conta do seu desamparo primordial. 
Pretendemos sustentar a hipótese de que Laurent é um neuró-
tico, que conta com o Nome-do-Pai, apesar deste vacilar, ou seja, 
sustentamos a hipótese de que Clara, a mãe, interpretada por Lea 
Massari, lhe teria transmitido o Nome-do-Pai, porém não sem 
falhas, como em toda transmissão.

É interessante observarmos o movimento de Laurent bus-
cando separar-se do Outro da cultura, por meio de suas transgres-
sões. Embora alienado, e até mesmo submetido ao Outro como 
coroinha e bom aluno, obediente às normas da escola e da igreja, 
ele fuma, rouba discos e livros. Com os irmãos, vive um festival de 
transgressões: festas na ausência dos pais, muita bebida, meninas, 
dirige sem habilitação, embriagado. Laurent segue fazendo suas 
escolhas como jovem intelectual. Ora, escolher é precisamente 
separar-se do Outro, recortar algo do Outro para si, abrindo mão 
da infinidade de possibilidades que precisam ser deixadas para 
trás. Como ponto interessante, esse jovem parece deparar-se com 
uma pergunta que o angustia: “O que sou?” Na sua escrita e nos 
diálogos é comum aparecer o tema da morte, ponto do real com 
o qual nós seres faltantes/falantes, ou seres-para-a-morte, temos 
que nos haver. Seguem-se as cenas de masturbação, a cena com 
o padre, as primeiras experiências com as amigas dos irmãos e as 
cenas do acampamento. No acampamento, tem lugar a encenação 
de um poema de Goethe, que retrata a morte de uma criança nos 
braços do pai, um pai impotente diante da morte. Mas, o ponto 
central do filme é a iniciação sexual do jovem.

Laurent está o tempo todo sendo convidado a decidir-se 
quanto à sua posição na partilha dos sexos. Há uma exigência 

tanto do meio como de seu inconsciente, das pulsões e identifica-
ções, para que enfrente o real do sexo. a possibilidade de encontro 
harmonioso da infância dá lugar a um encontro sempre faltoso, 
aos desencontros. a relação não é com o parceiro, mas sim com o 
objeto da fantasia. O sujeito sempre se relaciona sexualmente com 
o seu objeto, não com o outro sujeito. Não há relação sexual. uma 
caricatura desse encontro faltoso é a cena do bordel em que acon-
tece uma frustrada primeira relação sexual com uma prostituta, 
relação esta proporcionada e interrompida pelos próprios irmãos.

acontece então o sopro no coração. ao mesmo tempo nome 
da doença e uma bela metáfora para aludir a um desejo animado, 
que ganha esperança de ser realizado. Laurent e a mãe vão para 
a estação termal, compartilham do mesmo espaço e vivem uma 
intimidade muito mais próxima da relação homem-mulher do 
que da relação mãe-filho. O jovem sente ciúmes da mãe e faz 
uma passagem ao ato no dia em que a mãe o deixa, para viajar 
com o amante. Como se fosse o marido traído, muito irritado, vai 
almoçar sozinho. Laurent pede a comida e uma garrafa de vinho. 
Embebeda-se.

Na sequência, mãe e filho conversam sobre o amante, sobre 
a vida de Clara. Laurent diz à mãe que ela ainda terá um homem 
que a compreenda. Em seguida, interroga a mãe sobre como é 
viver com um ginecologista. Pergunta se o pai é seu verdadeiro pai. 
afirma que não gosta dele e sabe que o sentimento é recíproco. 
Há aí uma declaração de animosidade diante do pai. O filme nos 
mostra dois homens disputando o mesmo objeto de desejo e alude 
indiretamente à questão de que um pai precisa sempre adotar um 
filho, mesmo sendo seu filho biológico.

Durante o tempo na estação termal, Laurent conhece meni-
nas e investe nelas. Mas, o que é peculiar é que, embora ele seja 
só ternura com a mãe, com as meninas, chega a ser rude. Em 
Psicologia da vida amorosa II, Freud (1912) descreve a tendência 
masculina a rebaixar as mulheres para fazer delas objeto sexual, 
pois, caso contrário, aproximam-se demais do objeto proibido, ou 
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seja, a mãe. Contudo, depois da festa comemorativa da queda da 
Bastilha, mãe e filho cometem o incesto. Diante de seu primeiro 
objeto de desejo, de seu Outro primordial, do desejo do Outro, 
Laurent passa ao ato. Há toda uma conjuntura, uma contingência 
que propicia e que facilita o ato, apesar do peso do tabu do incesto.

Não se trata de um filme autobiográfico, pois Malle, apesar 
do desejo, não passou às vias de fato com a mãe. Lacan ensina que 
um pai só é respeitado e amado se fizer da mulher objeto causa 
de seu desejo. Então, podemos indagar: será que Malle realizou o 
seu desejo no filme? E Laurent, podemos dizer que realizou o seu 
desejo, que é sempre desejo do Outro? Terá ele sido o falo real da 
mãe? No filme, mãe e filho fazem um pacto de segredo, compro-
metendo-se a guardar para sempre esse momento.

Na cena seguinte, Laurent vive um movimento de separa-
ção, realizando o encontro com o sexo com outra mulher, dife-
rente da mãe, portanto, degradável. Ele procura uma primeira que 
o recusa, mas não desiste, e bate à porta da segunda, com quem 
tem sucesso. Parece haver a marcação do momento preciso em 
que Laurent deixa de ser o falo e se propõe, no jogo de semblan-
tes, como aquele que “o tem”, o que é um resultado da operação 
da metáfora paterna. Na cena final, Laurent está voltando ao seu 
quarto, com os sapatos na mão e as roupas desarrumadas. Ele se 
encontra com os pais e os irmãos e é recebido com olhares. Logo 
em seguida, há risos de reconhecimento. Laurent é um homem no 
meio de outros homens!
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Resumo

Trata-se do comentário do filme Le 
souffle au coeur, do diretor Louis Malle, 
onde a autora aponta para os acertos 
e riscos inerentes à passagem pela 
adolescência, em que o sujeito precisa 
separar-se do Outro da cultura.
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abstract:

This is the review of the film Le souf-
fle au coeur, directed by Louis Malle, 
where the author points to the the 
arrangements and risks inherent in 
the passage through adolescence, in 
which the subject must separate your-
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epifanias1

Márcio Brandão Pinto

Longe de produzir uma ciência literária, James Joyce tem 
um savoir-faire ligado a uma prática do significante, que Lacan 
define como “uma ação orquestrada pelo homem que o coloca sob 
medida para tratar o real pelo simbólico.”2 É a singularidade de 
sua produção escrita, que chama a atenção de Lacan, a ponto deste 
desenvolver todo o Seminário 23,3 durante o qual ele cria o Nó 
Borromeano de 4 – o enlaçamento topológico do real, do mais-
de-gozar e da vicissitude do sintoma –, para expor sua proposi-
ções teóricas, desbravando o intocável do real. Ele o faz inserindo, 
amarrando o nó na sua falha com o conceito de Sinthoma, justo a 
partir da experiência joyceana.

Destas criações em letra usadas por Joyce, não para escrever 
o seu Nome, pelo apelo ao Nome do Pai, mas para produzir um 
EGO, destaca-se o uso da EPIFANIA. Pois Joyce é artesão. a ele 
“não basta o Nome-do-Pai, é necessária uma invenção que jamais 
será obtida a partir do universal da linguagem, [pois] ela será par-
ticular”.4 Gozo de alíngua. Joyce inventa. Ele inventa a partir dos 
pedaços de real que lhe retornam nas epifanias, aos moldes da 
escrita que, ao fazer um nome, sustenta o seu ego.

O termo Epifania aponta para a revelação, tanto no sentido 
de uma anunciação no campo do místico-religioso, como no sen-
tido de uma enunciação no campo do simbólico. E é definida por 
Joyce como “uma manifestação súbita, seja na vulgaridade da fala 

1 Márcio Brandão Pinto, a.P. membro da IF – E.P.F.C.L.-Brasil
2 aLBERT, Jacques. apresentação do seminário de Jacques Lacan. In: O seminário, livro 

23: o sinthoma. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007. p. 183.
3 LaCaN, Jacques. O seminário, livro 23: o sinthoma. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007.
4 Idem, Ibid.

ou do gesto, seja em uma memorável fase da própria mente.... são 
os momentos mais delicados e evanescentes”.5

Mas epifania é também um dos nomes do seu sintoma, diz 
respeito aos momentos onde o gozo se adensa .“a epifania faz a 
“revelação do nada como essência do objeto de Joyce-o-criador” 
que, como “o santo”,6 ele faz no gozo do nada (como objeto) a 
causa de seu desejo”.7 Santa Tereza d’ávila já havia colocado em 
versos: “Mesmo tudo não é nada...”8 Joyce bebe na fonte de São 
Thomás de aquino, o que dá origem ao sinthoma masdiaquino, ou 
sinthomasdiaquino. Joyce se apropria da epifania, encontro com o 
ser, mas, na realidade, ele a trabalha como o encontro com o real.

Na última página do Seminário 23, Lacan trata da epifania e 
diz que, “quando ele [ Joyce] faz a lista delas todas, as suas epifa-
nias são caracterizadas sempre pela mesma coisa: o inconsciente 
está ligado ao real em consequência do erro do nó”, entendido 
como frouxa amarração de RSI. a epifania é o que faz com que, 
graças à falha, inconsciente e real se enodem, forma possível então 
de abordar o real pela letra. Sabemos que este erro é corrigido pelo 
sintoma. Em Joyce, o ego que ele constrói amarra o nó. assim, a 
epifania é o que faz com que, graças à carência, o inconsciente e o 
real se amarrem.

a epifania é também um conceito usado por Joyce para dar 
conta de uma Estética, coração da definição do Belo. Joyce cria, 
através do personagem Stephen Hero, uma teoria sobre as epifanias 
que está vinculada a princípios estéticos thomasdiaquinos e que 
resulta em: “a alma do objeto... parece-nos radiosa. O objeto rea-
liza sua epifania”. Enigma, escritura que pede decifração. a epi-
fania revela “o embaraço radical vivido por Joyce, tanto nos planos 

5 aLBERT, Jacques. apresentação do Seminário de Jacques Lacan. In: O seminário, livro 
23: o sinthoma. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007. p. 175. Traduzido do original em inglês: 
Stephen Hero. Londres: Triad Grafon, 1986. Tomo I das OEuvres.

6 Referência à suplência escrita extraída da letra teológica de São Tomás, podendo criar o 
seu “sãotoma”.

7 MaRTINHO, José. apresentação da Conferência de Lacan de 1975, Sorbonne: Joyce o 
sintoma. Portugal: Escher, 1986.

8 D’áVILa, Santa Teresa. Livro da Vida. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.
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poético e teórico, quanto no plano existencial.9 Mas há ainda a 
epifanização dolorosa do real, donde a epifania serve também para 
fazer o sujeito sentir sua alma livrar-se de suas misérias, pois “a 
revelação do vazio termina por desgastar a alma que o evoca”.10

Entretanto, é importante frisar que, se a epifania é o teste-
munho de uma experiência interior qualificada por Joyce como 
estase,11 o leitor não tem necessariamente essa mesma ideia, pois 
este vê a epifania apenas como transcrição de incidentes triviais. 
Esta discordância constitui o próprio enigma da epifania. 

as epifanias são, assim, restos de um tipo de operação de 
purificação por meio da evacuação do sentido. Todavia, ocorre a 
produção de uma inversão, através da qual a revelação surge da tri-
vialidade; o não-senso se reverte em plenitude. Então, as epifanias 
são, simultaneamente, sentido fútil e inconsistente, mas também 
densidade absoluta de sentido, sentido inefável, intransmissível e 
enigmático, sobre elas “Joyce funda a certeza de sua vocação”12: 
escritor, artista.

Como experiência interior, a epifania é a produção literária 
que tem seu desfecho em Finnegans Wake, última obra de Joyce. 
Nela, ele se propõe claramente a criar uma língua fundamental, 
texto que, esvaziado de sentido, prepara o caminho do gozo de 
Joyce. um gozo não simbolizável, gozo no real, que é efeito da 
tolice que está em jogo na trivialidade da epifania, tolice esta que 
a psicanálise vai ler como o não-todo do feminino, a frouxidão da 
relação da mulher com o falo.

9 auBERT, Jacques. Prólogo a um Retrato do artista quando jovem, apud Retratura de 
Joyce, uma perpectiva lacaniana. Letra Freudiana, Rio de Janeiro, ano XII, n. 13, p. 42, 
1993.

10 CIOuX, Hélène. Evolução da noção de Epifania. In: Retratura de Joyce, uma perpectiva 
lacaniana. Letra Freudiana, Rio de Janeiro, ano XII, n. 13, 1993.

11 Do grego stasis, “parada”. Em sentido figurado, entorpecimento, paralisia (cf. êxtase). 
Buarque de Holanda Ferreira, a. Novo dicionário da língua portuguesa. São Paulo: Nova 
Fronteira, s/d.

12 MILLOT, Catherine. Epifanias. Letra Freudiana, Rio de Janeiro, ano XII, n. 13, 1993.

Joyce, pela arte e com a arte, opera a amarração, “passando 
do sintoma (epifania) ao sinthoma (escritura)”.13 Lacan utilizará 
a epifania joyceana não só para indicar a amarração do simbólico 
e do real que se produz pela evacuação da dimensão do imagi-
nário, mas também para utilizar o termo em um neologismo, a 
FaLOFaNIa. a falofania aponta a aparição súbita do FaLO 
como um clarão epifânico, notoriamente no seu texto sobre 
“Hamlet”.14 Este, ao fazer o luto de si, diante da eminência da sua 
própria morte, apossa-se subitamente do falo e produz ato. assim, 
ele cumpre o seu destino de vingar o pai assassinado.

O tema das epifanias foi trabalhado na Lição 19 do 
Seminário O Desejo e sua Interpretação nos seguintes termos: “[são] 
instantes em que, por alguma via (sendo a maior delas a do luto), 
o objeto, desaparecendo, faz com que, no clarão de um instante, 
manifestem-se as aparições do falo, que são as Falofanias”.15 No 
processo analítico, surgem as “falofanias artificiais”: o falo como 
objeto da castração, preço pago pelo sujeito para a manifestação 
do desejo.
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dez anos não é nada... (?)1

Silvana Castro Tolosa2

“Yo advino el parpadeo
De las luces que a lo lejos,
van marcando mi retorno.

Son las mismas que alumbraron, 
con sus pálidos reflejos,
hondas horas de dolor.

Y aunque no quise el regreso,
siempre se vuelve al primer amor”.

Tango “Volver”

Letra: Alfredo Le Pera.
Música: Carlos Gardel.

Hoje, continuo acreditando que Mirta tem 52 anos, embora 
seja verdade que ela possa aparentar perfeitamente, pelo menos, 
dez anos a menos. Ela se apresenta em meu consultório dizendo 
que decidiu retomar a terapia depois de quatro anos de haver inter-
rompido um tratamento que durou muito tempo. ”Venho porque 
não consegui localizar quem me atendia antes.” Eu lhe pergunto 
qual a razão pela qual ela se consulta neste momento, e ela diz: 
“Tenho problemas com os homens, mas... é claro! Vou ter que con-
tar tudo a você desde o início... que estranho será isso, tenho uma 
certa urgência, mas, para que você entenda, vou ter que contar toda 
a história de novo...” Digo-lhe que pode começar por onde ela pre-
ferir e então ela me conta que tem três filhos homens e que está 
separada de Rubén, o pai deles, faz dez anos. “Hoje, os problemas 
maiores que tenho são com Leandro, o mais velho (trinta anos), 
que saiu de casa e agora voltou...” “Porém é uma questão minha, 

1 Trabalho apresentado no ciclo “Encuentros Clínicos del Foro analítico del Río de la 
Plata”, Buenos aires, argentina, Julio de 2011.

2 Membro do Foro analítico del Río de la Plata.

Resumo

a partir da observação de que todo o 
desenvolvimento do Seminário 23 de 
Lacan é consequência da singulari-
dade da escrita de James Joyce, o texto 
começa por destacar que este usou 
a epifania com o objetivo de produ-
zir um EGO. Em seguida, recorre à 
maior parte das definições joyceanas 
de epifania, propondo que elas já 
haviam conduzido Lacan a criar um 
neologismo para o que acontece em 
uma análise: “falofanias artificiais”.
Palavras-chave: Epifania, ego, falofania.

abstract

Starting with the statement that 
the hole development of Lacan’ s 
Seminary 23 is due to the singular-
ity of James Joyce’s writing, this paper 
begins by calling attention to the 
fact that Joyce employed epiphany to 
produce an EGO. In its sequence, it 
scrutinizes the majority of joyceans 
definitions of epiphany, and states 
that they had already conduct Lacan 
to create a neologism to describe what 
happens during a psychoanalysis: 
“artificials phalophanies.”
Keywords: Epiphany, ego, phalophany.
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não acuso meus filhos, mas a verdade é que já não tenho o lugar 
que tinha antes em minha casa desde que Leandro voltou”. Conta 
que cedeu a seu filho seu quarto e que ela dorme em um sofá na 
sala de estar. Discutem por isso e por dinheiro. “Sinto-me só e não 
me importa porque já estou só há dez anos. Sinto que cometi mui-
tos erros com eles”. Relata que seu filho voltou porque se separou 
de sua mulher e que ela sofre porque, devido a essa situação, não 
pode ver com muita frequência sua neta.

De Rubén, diz que não é um tipo responsável: “Desde a sepa-
ração tive que cuidar dos meus três filhos. Fiz tudo o que tinha 
que fazer, nunca lhes faltou nada, fiz tudo sozinha”. Em seguida 
explica: ”Leandro não está bem, vai ao psiquiatra tem altos e bai-
xos psíquicos. Sempre foi o mais sensível de todos, sofreu muito 
com a falta de seu pai, mas era eu quem levava a pior.” “Rubén 
diz que está tudo bem, que Leandro vai sair dessa.., assim todos 
o veem, menos eu, que estou muito preocupada... desaparece, 
vai e vem sem avisar a ninguém... por que tenho esta obsessão 
com Leandro? Ele ganha sua vida... por que me preocupa tanto?” 
Mirta se angustia muito quando fala de Leandro. Para finalizar a 
sessão, pergunto-lhe a que homens ela se refere quando diz que 
tem problema com os homens, e me contesta: “com Leandro”, e eu 
lhe digo: ah! Com seu filho! 

Na sessão seguinte, Mirta chega e me pergunta se pode fumar. 
antes que eu responda, me diz que o cigarro lhe dá satisfação. “Às 
vezes, o cigarro é mais importante que o que eu tenho que fazer. 
Como não fumo em qualquer lugar, deixo o que estou fazendo 
para sair para fumar.” Digo-lhe, então, que, se for possível, eu pre-
firo que não fume no consultório. Ela sorri, guarda o maço que 
já havia tirado e me diz: “Quando não tenho vontade de fumar, 
faço coisas para que a vontade me venha... Por exemplo, tomo café 
porque sei que me traz vontade... e fumo. Meu objetivo é fumar”. 
Diz que, ao final do dia, conta os cigarros e que sempre fuma 
doze. Embora não os contabilize enquanto vai consumindo, sem-
pre são doze por dia. “Nunca fumei durante minhas gestações.” 

Pergunto-lhe por que, e diz: “Não fumava, não porque não tinha 
vontade, mas a razão que tinha era mais forte. O cigarro me dá 
prazer e são tão poucas as coisas que me dão prazer que sei que 
não vou deixá-lo”. Pergunto pelas coisas que lhe dão prazer e me 
conta que é atriz. Que embora tenha um trabalho administrativo, 
o de ser atriz está em sua alma, sempre gostou: “acontece que 
agora já passou o tempo... sempre buscam mulheres jovens para 
curtas-metragens ou para teatro. Eu estudei, amo representar, faz 
muito tempo que vou às seleções de elenco e nada... não me cha-
mam.” Pergunto-lhe por que ela acredita que isso é assim, e me 
diz: “acredito que eles percebem que eu minto, mas não tem pro-
blema mentir, porque representar é uma ficção”. Pergunto como 
é isso da mentira, e diz: “Como sou uma preconceituosa da idade, 
minto. Preencho as fichas dizendo que tenho dez anos a menos 
do que tenho... me parece que ninguém pode perceber, não tem 
importância mas... talvez esteja equivocada... Vejamos... que idade 
você me dá?” Pergunto-lhe: “E você? Que idade você daria para 
você?” Mirta solta uma gargalhada e diz que mente tanto que, às 
vezes, chega ao extremo de duvidar da verdade. Deveria ver qual 
a verdade que importa, lhe digo. associa que o último homem 
com quem saiu estava muito interessado nela. a relação ia bem, 
tão bem que ela decidiu contar sobre seus filhos e a angústia que 
lhe provocava o que estava acontecendo com o filho mais velho. 
Viu-se envolvida numa confusão ao dizer a idade (real) de seu filho 
mais velho e não percebeu isso até que o seu parceiro lhe falou: 
“Então você foi mãe aos doze anos? Não recorda como resolveu 
essa enrascada, mas, a partir daí, evitou voltar a encontrar-se com 
este homem: Não atendeu mais suas ligações nem respondeu mais 
a seus e-mails. Quando o outro percebe a mentira, ela foge.

 Mamãe fazia a mesma coisa comigo, mas ela trazia seus namorados para 
casa, o lance da idade não a freava.” Ela conta que sua mãe foi a primeira a 
mentir com respeito à idade, já que ela também não aparenta a idade real 
que tem. Esta mulher enviuvou jovem e teve vários namorados que, quando 
conheciam Mirta, lhe diziam “Esta menina aparenta mais idade do que 
tem”, já que sua mãe mentia também a respeito da idade de Mirta. a mãe 
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foi a primeira a mentir sobre a idade... da filha, instaurando uma série à 
que Mirta retorna todo o tempo, desta vez, em sua própria história com 
os homens. Continua: “Minha mãe é um ídolo, se a vir, não vai acreditar....

Não? Pergunto-lhe.
“as mentiras são uma constante e menti para você com os cigarros, não 
são doze, são dez”, me diz imediatamente. Digo-lhe: Que dez? a paciente 
tenta explicar que são dez os cigarros que fuma e diz: “Escondi de você 
dois.” Não! Digo. “aumentei dois... me sobram... ou me faltam?

Pergunto-lhe o que é que sobra e o que é que lhe falta e diz: 
”Faltam-me anos, sobram-me homens... não... ao contrário!”

Fico pensando na enunciação, tal qual disse a paciente: 
“Faltam-me anos, sobram-me homens”. Produz-se um silêncio e 
corto a sessão. Não creio que seja ao contrário – como Mirta tenta 
defender -, o inconsciente anacrônico e provocador de ruptura se 
faz presente no ato falho e ganha mais força ainda com o corte da 
sessão que relança ao não sabido.

Mirta chega à terceira sessão, volta ao tema de seus filhos e de 
como a convivência se tornou difícil. “São muitos”, diz, e eu res-
pondo: “Sobram para você”. Insiste em “corrigir” sua enunciação 
da semana anterior, quando já é evidente que o inconsciente insiste 
sobre “o mais de homens”. Entretanto, ela insiste: “Não! O que me 
sobram são anos”. Decido lembrar-lhe a primeira sessão na qual se 
fez menção a uma verdade que questionei dizendo: “É preciso ver 
de que verdade se trata”. Então, lhe pergunto o que aconteceria se, 
de verdade, ela tivesse dez anos a menos. Rapidamente responde: 
“ainda estaria casada com Rubén, não estaria só”. Pergunto-lhe 
por seus filhos, e ela diz: “Eles não seriam homens para mim, 
seriam filhos”. Dou por terminado aquele encontro, o equívoco 
significante operou vigorosamente, e a paciente se lança ao vazio 
da associação livre, sem medir consequências, dizendo aquilo que 
importa ser dito.

Mirta, que foge ante a aparição de uma verdade, não vem 
à sessão seguinte. Também não atende minha ligação, mas um 
dia me deixa uma mensagem, na secretária eletrônica, dizendo: 

“Encontrei meu analista anterior, vou continuar com ele. Obrigada 
por tudo, que foi tão breve e tão verdadeiro que parece mentira...”.

Este caso – breve em encontros, mas profundo em alcance – é 
uma conclusão sumamente representativa do assinalado por Lacan 
por ocasião da sua “abertura da sessão clínica” (1977), quando – ao 
se referir ao que se espera de uma psicanálise – indica a oportu-
nidade de que o sujeito diga alguma coisa que importe ser dita, 
que importe no real. Esse real inalcançável, que escapa a toda sim-
bolização, desliza no dispositivo como uma falha que o paciente 
tenta emendar imaginariamente, enquanto que o simbólico volta 
a deixá-la em xeque: não se trata dos homens que sobram, nem 
dos cigarros que esconde, nem sequer dos anos que (segundo ela) 
lhe sobram. Melhor, há algo da falta que está emergindo. a escan-
são que supõe a aparição irruptiva da falta é intolerável para esta 
paciente, aspecto que ela mesma anuncia em sua chegada quando 
diz que deverá voltar a explicar tudo. Como se isso fosse possível! 

O achado desta “nova explicação repetida” é – para sua sur-
presa – a leitura dessa falta chave de “estar só”. aí, a associação livre 
evidencia esse sujeito que há dez anos (significante condensador 
e condensado que se repete em seus ditos), ainda estava casada.

O impacto com que Mirta recebe sua própria mensagem 
cifrada pelo inconsciente, leva-a a voltar a sua análise anterior e 
atuar em transferência seu próprio fading com a analista, ao ausen-
tar-se e não atender as ligações. Novamente, a repetição enreda o 
sujeito que escapa sem poder questionar os circuitos de sua pró-
pria mentira, mas advertida desta vez (diferentemente como havia 
sido até agora) que – embora a verdade tenha estrutura de ficção 
– uma mentira também pode funcionar como verdadeira e apro-
ximá-la do real.
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casos clínicos

Resumo

apresento um caso clínico – breve em 
encontros, mas profundo em alcance 
– que é uma conclusão sumamente 
representativa da indicada por Lacan 
por ocasião da sua “abertura da sessão 
clínica” (1977), quando – ao se referir 
ao que se espera de uma psicanálise – 
assinala a oportunidade que o sujeito 
diga algo que importa ser dito, que 
importe no real. Esse real inalcançá-
vel que escapa a toda simbolização, se 
desliza no dispositivo nos momentos 
em que a analista decide sublinhar, 
manejando a transferência com o 
corte de sessão. Por sua vez, a paciente 
que concorda, progressivamente, com 
o cumprimento da regra fundamental, 
resiste à aparição do vazio e ela luta 
com o circuito repetitivo que a leva 
a “voltar”, embora – desta vez – de 
maneira nova para com a sua própria 
verdade mentirosa.
Palavras-chave: Repetição, real, 
verdade 

miss mm: um caso de histeria

Heloisa Occhiuze dos Santos

Durante as entrevistas preliminares, a paciente aqui deno-
minada de Miss MM se diz praticante da igreja Evangélica e 
professa que todo prazer está ligado ao mal, pois crê em Satanás. 
Contudo, em sua entrada em análise, ela traz um sonho de cunho 
homossexual e em que se destaca o significante “meiga”. Miss 
MM demonstra que “a transferência, desde o seu começo, tem um 
enlaçamento que se dá mais com um significante do que com uma 
pessoa” (Lacan, 1960-1961/ 2010, p. 214). através do significante 
“meiga”, foi possível constatar a emergência do sujeito suposto 
saber e a identificação da analista ao protótipo materno, pois a 
mãe foi a primeira pessoa que ela classificou sob este significante. 
Para Lacan, como sabemos, o sujeito suposto saber é o pivô no 
qual se articula tudo o que se refere à transferência.

O processo analítico de Miss M.M incluiu também um 
momento de resistência, durante o qual emergiram privilegiada-
mente os significantes “falsa” e “fofoqueira”. Isto nos lembrou a 
observação freudiana de que

Cada associação isolada, cada ato da pessoa em tratamento tem de levar em 
conta a resistência e representa uma conciliação entre as forças que estão 
lutando no sentido do restabelecimento e as que se lhe opõem (Freud, 
1901/ 1973, p. 115).

Lacan, por sua vez, propõe a expressão “pacto analítico”, a 
qual assinala que, enquanto o sujeito se oferece à interpretação, 
o analista é colocado na posição de Outro. Mas ele não deve se 
enganar quanto a esta posição, pois a paradoxal “grandeza do ana-
lista é, no sentido de Lacan, consagrar-se, pelo contrário, a per-
manecer no lugar de dejeto” (Feldestein, R. Fink, B., Jaanus, M., 
1997, p. 76). 

abstract

We present a case, -profound, even 
though it was brief in meetings- which 
is representative of what Lacan points 
out in the ocasion of his “Opening of 
the clinical section” (1977), when he 
refers to what to expect of an analy-
sis: it is the oportunity for the subject 
to say something that matters to be 
said, that matters in the real. That real 
inasible, which escapes symboliza-
tion, slides along the device in certain 
moments that the analyst decides to 
highlite, maneuvering in transference 
through the cut of the session. For its 
part, the patient that agrees with the 
fundamental rule, resists the emer-
gence of the vaccum and figths with 
the repetitive circuit that leads her to 
“coming back”, although, this time, in 
a novel way towards her own liying 
truth.
Keywords: Repetition, real, truth.
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No caso de Miss MM, fez-se necessário o uso do corte 
como manejo da transferência, com vistas a barrar a compulsão 
da paciente a repetir e a fazê-la deslocar-se da posição de “can-
saço”. Ora, como modalidade de sintoma histérico conversivo, o 
“cansaço” de Miss MM configurava verdadeiramente um ato sin-
tomático, cuja consequência teve o sentido dado por Lacan [1967-
1968] : “o ato é na sua própria dimensão, um dizer. O ato diz algo” 
(Lacan, [19--], p. 93).

Outros elementos também contribuíram para sustentar 
a hipótese diagnóstica de histeria: a questão sobre o sexo pró-
prio, a demanda de amor endereçada ao pai – englobando tanto 
o genitor, pai imaginário, quanto Deus, pai simbólico – alguns 
sintomas conversivos e indícios do “nojo sexual”, designado por 
Freud (1895) como sintoma primário da histeria. Do ponto de 
vista fenomenológico, havia também o recurso à intriga, que não 
se restringe à histeria, mas nela aparece com frequência, motivado 
pela facilidade da identificação com o drama do semelhante.

apresentação do caso

Miss MM começou o tratamento com 45 anos. É a filha mais 
nova de um casamento de oito filhos. Os pais eram sitiantes e 
todos os filhos moravam na mesma casa. Quando o pai morreu, 
ela tinha quinze anos. Todos tiveram que sair do sítio e foram 
morar numa comunidade no Rio de Janeiro. Viveram juntos até a 
morte da mãe, quando Miss MM tinha 22 anos. a partir de então, 
os irmãos resolveram dividir as terras e cada um construiu sua 
casinha. Miss MM ficou morando sozinha e trabalhou 20 anos 
como babá numa mesma casa.

No início, ela comentava insistentemente sobre a dificul-
dade para arrumar um namorado, alegando que, por ser evan-
gélica, só poderia namorar alguém que fosse da mesma religião. 
Queixava-se, também, de que, em sua igreja, só os homens casados 
davam em cima dela, mas ela não queria saber de namorar homem 

casado, pois queria um homem só para ela. Não gostaria que seu 
marido tivesse outras mulheres.

Relatou que, depois que o pai morreu, a mãe entrou em um 
estado de depressão do qual nunca mais saiu, até morrer. Disse 
que eles formavam um casal à moda antiga e que sua mãe era 
muito boa e meiga. Naquele momento, fazia oito anos que ela se 
convertera ao evangelismo por convencimento da sua irmã mais 
velha. Frequentava o culto, mas tinha vergonha de subir no palco 
e falar de Jesus. Considerava-se muito tímida.

Descreveu o pai como um trabalhador, mas também como 
alcoólatra. Logo que chegava em casa depois do trabalho, ele saía 
para beber. Certo dia teve um derrame e parou de beber. Embora 
já tivesse quinze anos, em suas palavras, ela era “muito menina”, 
quando o pai morreu. Não se lembra de nada. acha até que nem 
sentiu a morte dele. Recorda-se, todavia, de que ele gostava de dar 
petelecos em sua orelha, o que a deixava irritada.

Miss MM sempre iniciava a sessão reclamando de cansaço 
e desânimo. Todo seu pensamento estava voltado para arrumar 
um namorado. Em uma sessão, disse que tinha medo de conhecer 
alguém que não fosse da igreja, porque, se viesse a se apaixonar, ele 
poderia levá-la para o mau caminho, o caminho do sexo. Por outro 
lado, dizia também que há quinze anos não tinha relações sexuais 
com ninguém e, por isso, estava com muito desejo. Na sessão 
seguinte, chegou falando que estava pior. achava que sua depres-
são havia piorado. Estava de férias e não fazia nada. Sua cabeça só 
ficava pensando em coisas ruins. Comia sem parar, estava engor-
dando, e não sentia vontade de ir à academia.

Durante seu atendimento, Miss MM saiu da casa da patroa 
para trabalhar na clínica de que ela também era a dona. Isto se deu 
em consequência de um problema sobre o qual resistiu muito em 
falar, até que decidiu revelar a intriga que ela própria havia promo-
vido entre a patroa e a cozinheira. um belo dia, a patroa comentou 
que, se a cozinheira trepasse como cozinhava, o marido dela estava 
ferrado. Ora, MM acabou contando tudo para a cozinheira e esta, 
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por sua vez, foi tirar satisfações com a patroa. O interessante é que, 
em consequência desse fato, a patroa não a despediu, mas, pelo 
contrário, achou melhor que ela fosse trabalhar em sua clínica.

Em determinada sessão, a analisante conta que havia sonhado 
com uma amiga do trabalho e que, no sonho, elas estavam fazendo 
sexo oral. Disse que acordou assustada, mas não sente nada por 
esta amiga. O problema é que sua amiga é meiga, e Miss MM se 
apega às pessoas meigas. No entanto, começa a ter medo de que seja 
homossexual. Questionando-se acerca de sua sexualidade, lem-
brou-se de que sentiu atração por uma menina que estudava com 
ela no colégio, quando tinha apenas doze anos de idade. um dia, a 
menina sentou na sua frente e abriu as pernas, então ela sentiu um 
desejo sexual. Outra vez foi com uma colega de trabalho que fez a 
mesma coisa: sentou de pernas abertas na sua frente. Lembrou-se 
também que já tinha sentido atração sexual pela patroa na época 
em que era babá. Esta também é muito meiga e muito bonita. Em 
seguida, Miss MM comentou que sua igreja condena a homosse-
xualidade, por isso nunca falou com ninguém sobre esse assunto.

Verificava-se, assim, a emergência da questão “O que é uma 
mulher?”, indicando claramente uma estrutura neurótica, tipo clí-
nico: histeria. Confirmava-se, também, que, enquanto sujeito do 
inconsciente, a transferência de Miss MM estava estabelecida e 
que havia dois significantes importantes para serem colocados em 
associação livre: meiga e medo.

Em uma de suas sessões, depois de um longo silêncio, ela 
contou que havia tido um sonho com a analista. Ela estava vindo 
para ser atendida e, como a analista estava atrasada, a dermatolo-
gista que trabalha com ela começou a atendê-la. Depois chegou a 
analista e pediu-lhe para fazer uma palestra para as outras pessoas 
que estavam lá. No sonho, a analisante conseguiu fazer a palestra, 
falou de si, disse seu nome, idade e onde trabalhava. Nessa época, 
ameaçou parar de vir à análise, mas depois resolveu continuar. 
Observava-se aqui a transferência se manifestando como resis-
tência, mas também como sujeito suposto saber, não só porque ela 

consegue realizar a palestra que tinha medo de fazer na sua igreja, 
como por ter sido a analista quem lhe pediu que o fizesse, autori-
zando desse modo o seu gozo fálico.

Em uma sessão próxima, chegou dizendo que estava mais 
calma e menos ansiosa. Estava até conseguindo ficar sem pensar 
em casar. Pensou em parar de vir por achar que não tinha mais 
nada a dizer e por ter se dado conta de que não iria receber conse-
lhos. Como sua infância no sítio fora feliz, ela não tinha mais nada 
para contar. Havia se esquecido do sonho que contara sobre o pri-
meiro desejo homossexual com uma colega de escola. O recalque 
estava operando.

Numa outra sessão, chegou dizendo que estava tudo igual. 
Então, solicitamos que falasse tudo que lhe vinha à mente em 
relação ao significante “meiga”. Respondeu-nos que meigas são 
pessoas que lhe dão muito trabalho. Ela se liga nas pessoas meigas, 
mas logo depois se decepciona. Elas são pessoas falsas, começam 
sendo meigas, depois mudam de posição e revelam-se fofoqueiras.

E quanto ao significante “medo”? Ora, comentou MM, medo 
é o que protege a gente de cometer erros, por isso tem medo de 
falar em público na sua igreja. Eles querem que ela fale no micro-
fone, mas fica nervosa, o coração começa a bater forte e não con-
segue. Sente este medo desde a época da escola. Quando tinha que 
falar em público, não gostava, só falava porque tinha tudo deco-
rado. Em suas associações se torna claro que meiga e medo são dois 
significantes que estão relacionados com o desejo sexual: meiga se 
liga ao desejo sexual que depois é recalcado pelo medo. Este vem 
no sentido de proteger o desejo, sugerindo um ciclo das pulsões. 
Para Lacan, a sexualidade só se realiza pela operação das pulsões, 
no que elas são pulsões parciais, parciais em relação à finalidade 
biológica da sexualidade (1964/2008, p.174) .acerca do cansaço, 
de que ela tanto se queixava, MM declarou inicialmente que era 
cosia da idade, pois já estava com 45 anos e levava duas horas de 
ônibus para chegar a sua casa. Mas, após a insistência da analista, 
que indagou sobre as primeiras sensações de cansaço, ela relatou 
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que, quando era mais jovem, tinha muita disposição, gostava de 
dançar jazz, nadava muito e corria. Depois de um longo silêncio, 
disse que achava que seu cansaço começara quando se mudou para 
a favela. Observamos que foi quando ela teve que deixar o sítio, 
aonde tinha sido muito feliz. a sessão terminou, ela se levantou, 
ficou algum tempo em silêncio, e depois comentou: “Você está 
querendo dizer que este meu cansaço é psicológico?!” Mas, quem 
o afirmava afinal? MM precisava escutar: “Não te fiz dizer...foi 
você quem o disse!”

À guisa de conclusão, diremos com Lacan que, do momento 
em que há saber, há sujeito, e é preciso algum deslocamento, 
alguma fissura, algum abalo, algum momento de ‘eu’ nesse saber, 
para que ele se dê conta de repente e que assim se renove este 
saber que ele não sabia que sabia. (Lacan, 1967-1968).
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o protótipo materno.
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Resumo

O presente trabalho resulta de um 
atendimento clínico em que se tornou 
claro o diagnóstico de neurose histé-
rica. Foi possível verificar a transfe-
rência desde as entrevistas prelimi-
nares. E através de dois significantes: 
meiga e medo, foi também possível 
constatar a função do sujeito suposto 

abstract

This paper results from clinical ses-
sions in which hysterical neurosis’ 
diagnosis became clear. It was possible 
to notice the transference condition 
since the preliminary interviews. and 
throughout the two signifying terms: 
sweet and fear, it was also possible to 
notice the subject- supposed-to know 
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analyst with the mother prototype.
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o sintoma, uma satisfação paradoxal

Vanina Muraro

O percurso deste trabalho se inicia com uma pergunta que, 
atravessa há mais de cem século, todos aqueles que se dedicam à 
psicanálise: Qual é o sintoma? Quisera respondê-la, em primeira 
instância, partindo de uma premissa freudiana com a qual estamos 
familiarizados: o sintoma é uma formação do inconsciente.

Em O seminário, livro 5: as formações do inconsciente, na aula 
intitulada “as máscaras do sintoma”, Lacan faz referência ao des-
cobrimento freudiano essencial: ele consiste em que, nas forma-
ções do inconsciente, se veicula algo da ordem do desejo. Mais 
ainda, no sonho – com exceção do sonho de angústia – Freud 
não nos fala simplesmente de desejo, mas sim de realização de 
desejo. Nesse mesmo texto, encontramos uma definição de sin-
toma: “Chamo aqui sintoma, em seu sentido mais geral, tanto o 
sintoma mórbido como o sonho ou qualquer coisa analisável. O 
que chamo sintoma é aquilo que é analisável.”1

Proponho problematizar esta afirmação.
Em primeiro lugar, por que, no momento de escolher uma 

bússola privilegiamos o sintoma e não outra formação do incons-
ciente? Ou seja, o que o diferencia das demais formações do 
inconsciente?

Na mesma aula, alguns parágrafos depois, Lacan assinala que 
Freud “... indica que no próprio sintoma há certamente algo que 
recorda a dita satisfação, mas é uma satisfação cujo caráter proble-
mático é bastante acentuado, ‘uma satisfação ao contrário’”.2 Uma 
satisfação ao contrário não é, no entanto, equiparável a algo extre-

1 LaCaN, J. (1957-1958). O seminário, livro 5: as formações do inconsciente. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 1999, p. 335.

2 Ibid.

mamente insatisfatório e Lacan parece deslizar na apreciação, um 
pouco ironicamente, de que existiria uma “satisfação ao direito”. 
Proponho consigná-la então como uma “satisfação paradoxal”. 
Em termos estritamente freudianos: a pulsão e seu retorno.

Mais tarde, em um texto posterior, correspondente a 1973, 
conhecido como a “Introdução à edição alemã de um primeiro 
volume dos Escritos”, Lacan insiste nesta diferenciação: “as for-
mações do inconsciente, como as denomino, demonstram sua 
estrutura por serem decifráveis. Freud distingue a especificidade 
do grupo – sonhos, lapsos e chistes – da modalidade, a mesma 
com que opera com eles”.3

Lacan relata que é o próprio Freud quem nos adverte das 
características que diferenciam o sintoma do resto das formações 
do inconsciente e que o convertem em um elemento único. Ou 
seja, ainda que se inscreva dentro do conjunto das formações do 
inconsciente, está dotado de algo a mais, um plus.

O sintoma é uma formação de caráter complexo. Recordemos 
o exemplo clássico do ataque histérico no qual a mulher com uma 
mão abaixa sua saia e com a outra a suspende, seu caráter parado-
xal não reside apenas no que ele expressa, mas também na sua pró-
pria composição. Trata-se de um corpo estranho – como assinala 
Freud no Capítulo 3 de “Inibições, sintomas e ansiedade” – que se 
caracteriza por sua “extraterritorialidade”, sendo portanto, o mais 
próprio do sujeito e o mais irreconhecível.

Tal como afirma Freud em seu texto técnico, “Sobre o início 
do tratamento”, o doente toma a sua neurose como “uma espécie 
de ‘donzela vinda de longe’. Ninguém sabia donde ela viera, de 
maneira que esperavam que ela um dia desaparecesse”.4

Escolhi privilegiar esta metáfora para definir o sintoma, por-
que o apresenta como uma espécie de forasteiro animado e, ainda 

3 LaCaN, J. (1973). Introducão à edição alema de um primeiro volume dos Escritos. In: 
Outros escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. p. 550-551.

4 FREuD, S. (1913). Sobre o inicio do tratamento. In: Obras completas, vol. XII. Rio de 
Janeiro: Imago, 1969, p. 171. 
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por cima, feminino. São três elementos que confluem no sintoma 
e evocam a presença do Outro. Este desenvolvimento nos remete 
ao texto freudiano “O Estranho” onde a divisão entre o familiar e 
o extremamente alheio – à medida que Freud realiza o rastreio do 
termo – se torna uma linha cada vez mais tênue. E, por isso, a defi-
nição que proponho para o sintoma é que se trata de um hóspede.

O termo “hóspede” procede do latim hospes (genitivo hospitis) 
e possuía, o mesmo par de significados contraditórios – é o que 
os linguistas chamam um indefinível– uma vez que pode significar 
tanto aquele que hospeda como o que é hospedado.

Em espanhol, o significante “huésped” também encerra esta 
ambiguidade, já que pode significar aquele organismo que alberga 
outro em seu interior ou o porta sobre si, quer seja um parasita, ou 
um comensal. Ou bem: o hospedado e não o hospedador.

Conceber o sintoma como um hóspede, com a ambiguidade 
do termo e seu caráter extraterritorial, nos permite situar clara-
mente o descentramento, a divisão do sujeito. avançando, então 
um pouco mais, o sintoma, com sua “satisfação ao contrário”, 
“satisfação paradoxal”, nos revela o sujeito em sua divisão, o que 
não é pouco, uma vez que – com exceção do ato – é o único modo 
no qual o sujeito consegue revelar-se.

Chamamos sujeito ao efeito de divisão que a linguagem pro-
duz no ser falante, dividido entre: a determinação inconsciente 
que faz dele uma marionete falante alienada a um saber do qual 
nada sabe e uma resposta que o separa e lhe permite responsabili-
zar-se por sua posição de sujeito. Em seu texto “Singular, particu-
lar, singular”, Gabriel Lombardi escreve a respeito:

El síntoma es ese punto de opacidad y de división que constituye y da pre-
sencia a un ser irrepresentable para sí y también para el Otro. El síntoma 
es la división instalada en el ser hablante, división que de él hace sujeto.5

5 “O sintoma é esse ponto de opacidade e de divisão que constitui e dá presença a um ser 
irrepresentável para si e também para o Outro. O sintoma é a divisão instalada no ser 
falante, divisão que faz dele um sujeito” Lombardi, G. (2009). “Singular, particular, sin-
gular”. En Singular, particular, singular, Buenos aires: JVE Ediciones, 2009.

Por isso, a resposta a essa divisão é o sintoma e daí a impor-
tância de aguçarmos os ouvidos para que nos transformemos em 
partenaires dele. É que o sintoma não é sintoma para a psicanálise 
sem a escuta de um analista.

Ser partenaires, parceiros do sintoma implica seguir o ensino 
freudiano que, após escutar pacientemente as queixas que sua 
jovem histérica dirige ao pai, percebe que a tosse de Dora irrompe 
misteriosamente em seu relato quando se queixa novamente de 
seu pai.

a especificidade do sintoma nas neuroses obsessivas

após esse percurso anterior, gostaria de trabalhar o sintoma 
obsessivo, tomando como ferramenta dois textos freudianos: 
“Inibições, sintomas e ansiedade” e “a propósito de um caso de 
neurose obsessiva (o ‘Homem dos Ratos’)”.

utilizarei a primeira dessas ferramentas para esclarecer algu-
mas características próprias do sintoma nesta neurose e a segunda 
para verificar como o analista se faz partenaire da divisão do sujeito, 
produzindo desse modo algo mais que a pintura de um quadro. 
Em outras palavras, conseguindo enlaçar a ruminação obsessiva 
ao corpo.

ainda que, para a psicanálise, o sintoma seja a divisão encar-
nada que constitui e dá presença ao sujeito, Freud, no entanto, 
no Capitulo V de “Inibições, sintomas e ansiedade” declara um 
“terreno infecundo”: o da formação de sintoma na genuína histe-
ria de conversão. afirma que: “Existem muitas neuroses que não 
apresentam nenhuma ansiedade (angústia). a verdadeira histeria 
de conversão é uma delas. Mesmo nos seus sintomas mais graves 
não se encontra qualquer mescla de ansiedade (angustia).”6

ali onde a metáfora é mais bem sucedida, o infecundo reside 
em que o eu se comporta como se não tivesse participação alguma. 

6 FREuD, S. (1926). Inibições, síntomas e ansiedade. In: Obras Completas, vol. XX. Rio de 
Janeiro: Imago, 1969, p. 134. 
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Em outras palavras, não se divide. No extremo aparentemente 
oposto, no extremo mais metonímico, onde a multiplicação parece 
proliferar em mandamentos, ordens e contraordens, encontramos 
o sintoma obsessivo, onde tem lugar essa satisfação paradoxal, mas, 
por outras razões, o terreno pode resultar tão infecundo como na 
histeria conversiva genuína: o problema ali é obter a encarnação no 
corpo porque o sintoma e o lugar do gozo aparecem divorciados.

Sabemos que, na obsessão, aquilo que aparece erotizado é o 
pensamento e o pensamento goza de ligar um sentido com outro, 
de sintetizar. Se me permitem: pode assim somar infinitos “ratos” 
porque as representações deslizam em uma metonímia sem fim e 
sem a emergência do corpo como superfície de gozo que funcione 
como ancoragem.

No capítulo seguinte do mesmo texto, a parte VI de “Inibições 
sintomas e ansiedade” Freud descreve o “tabu do contato” próprio 
da obsessão: tabu que procura impedir associações, conexões de 
pensamentos, para evitar o contágio esquivando-se dessa forma, 
tanto do investimento terno como do agressivo; e relaciona este 
isolar e interpolar pausas com a dificuldade desta neurose para o 
cumprimento da regra fundamental. Define o isolamento como a 
técnica seguinte: 

... Quando algo desagradável aconteceu ao paciente, ou quando ele pró-
prio fez algo que tem um significado para a sua neurose, ele interpola um 
intervalo durante o qual nada mais deve acontecer – durante o qual não 
deve perceber nem fazer nada [...] a experiência não é esquecida, mas 
ao invés disso, é destituída de seu afeto, e suas conexões associativas são 
suprimidas ou interrompidas, de modo que permanece como isolada, não 
sendo reproduzida nos processos comuns de pensamento.7

O obsessivo se comporta de igual modo em seu relato: pode 
ligar os significantes, isolando-os do contato efetivo com um eu 
vigilante que impede sem descanso o surgimento de uma desejada 
falha na cadeia.

7 Ibid., p. 143-44.

Pelo contrário, quando um obsessivo se analisa, ou seja, se 
presta ao experimento da associação livre, assiste à experiência do 
fracasso da defesa, o que não acontece sem um analista decidido a 
aplicar a regra fundamental. um exemplo precioso disso é o sonho 
que o Homem dos Ratos dedica a Freud. Transcreverei o sonho 
que Freud descreve como um sonho que figura a ambivalência que 
o paciente lhe dirige em transferência:

Sonhou que minha mãe havia morrido; ele estava ansioso por prestar-me 
suas condolências, mas tinha receio de que, se o fizesse, poderia ele irrom-
per em uma risada inoportuna, como fizera repetidas vezes, no passado, em 
ocasiões idênticas. Por conseguinte, preferiu deixar um cartão para mim, 
onde se lia ‘p.c.’; mas ao escrevê-lo, as letras mudaram para ‘p. f.’.8

aqui vemos, além do endereçamento ao analista da formação 
do inconsciente, a intenção de precaver-se, de defender-se desse 
excesso que supõe o riso em uma ocasião referida à morte. Essa 
tentativa de reduzir apenas a duas letras o sentido pêsame e a 
mudança de uma de suas letras que inverte por completo o con-
teúdo da mensagem, mudando-o em seu contrário.

No entanto, em geral, o relato dos padecimentos obsessivos 
obedece às leis do isolamento, o que não é suficiente para que o 
sintoma fique constituído, é necessário um esforço a mais para que 
o sujeito o perceba. Como diz Lacan em O Seminario, livro 10: a 
angústia, na aula XXI, intitulada “a torneira de Piaget”:

“O sintoma só se constitui quando o sujeito se apercebe dele, pois sabemos 
por experiência que existem formas de comportamento obsessivo em que 
não é apenas que o sujeito não tenha identificado suas obsessões, mas é 
que não as constituiu como tais. Nesse caso, o primeiro passo da análise 
[…] é que o sintoma se constitua em sua forma clássica, sem o que não 
haverá modo de sair dele, porque não haverá meio de falar dele, porque no 
há como agarrar o sintoma pelas orelhas. O que é a orelha em questão? É 
o que podemos chamar de o não assimilado do sintoma, não assimilado 
pelo sujeito”.9

8 abreviaturas comuns de pour féliciter y pour condoler. Nota do editor que encontramos en 
Freud, S. (1909). “a propósito de um caso de neurose obsessiva”. In: Obras completas. Rio 
de Janeiro: Imago, 1969, p. 196. Vol. XX.

9 LaCaN, J. (1962-1963). O seminário, livro 10: a angústia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
2005. p. 306.
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O não assimilado do sintoma, ou seja, retomando uma das 
definições de sintoma que assinalamos no começo, é o elemento 
pulsional, o mais estrangeiro, aquilo menos suscetível de ser pro-
cessado e digerido pelo eu, o núcleo mais duro. Por isso a dire-
ção do tratamento, longe de conduzir o paciente ao rápido ali-
vio do sintoma, comporta primeiro o agravamento da doença. 
agravamento que tem como função que o sintoma se revele em 
sua estrangeiridade e não fique amortecido pelo caráter ou a fanta-
sia. Continuo com a citação:

“Para que o sintoma saia do estado de enigma ainda não formulado, o 
passo a ser dado […] é que se desenhe no sujeito uma coisa tal que lhe 
seja sugerido que há uma causa disso. […] É somente por aí que se rompe a 
implicação do sujeito em sua conduta, e esta ruptura é a complementação 
necessária para que o sintoma seja abordável por nós”.10

Vemos que se trata de que isso incomode, que isso impul-
sione para que se produza uma passagem do enigma para a causa 
e vemos também, claramente, como longe de falar de implicação 
na conduta, Lacan fala de ruptura da implicação do sujeito com 
sua conduta, quer dizer, ponto extremo de divisão e vivência deste 
corpo como próprio e estranho.

Para concluir

À guisa de conclusão deste desenvolvimento, vou tomar uma 
passagem do histórico do Homem dos Ratos que podemos locali-
zar no Capitulo C do texto, intitulado “O grande medo obsessivo”. 
Essa passagem ilustra o método freudiano, e mostra como pela via 
da associação livre e a interpretação, Freud consegue convocar para 
a cena o corpo que o obsessivo escamoteia, tornando possível a 
abordagem do sintoma compulsivo. Trata-se do episódio em que 
depois de algumas tentativas de sedução dirigidas a Freud, que têm 
também uma finalidade defensiva, o paciente se dispõe a relatar a 
ocasião direta de acudir à consulta. Relata a presença do capitão e 

10 Idem, ibidem.

alude a um castigo “particularmente aterrorizante”; então se inter-
rompe, se põe de pé e implora ser dispensado dos detalhes.

Diante da insistência de Freud, e de sua própria submissão 
à regra, o paciente continua o relato: “um vaso foi virado sobre 
suas nádegas... alguns ratos foram colocados dentro dele... e eles.” 
Novamente se põe de pé e mostra, nos diz Freud, “todo sinal de 
horror e resistência”... “cavaram caminho no...”, consegue dizer o 
paciente...

É então que Freud menciona a expressão particular no rosto 
dele: diante de seu prazer ignorado por ele mesmo. uma expressão que 
ilustra a divisão subjetiva e que apenas o mestre vienense poderia 
descrever com tanta clareza.

O paciente continua falando: “Naquele momento atraves-
sou minha mente, como um relâmpago, a ideia de que isso estava 
acontecendo a uma pessoa que me era muito cara”. Em uma nota 
de pé de página, Freud menciona a peculiar indefinição dos ditos 
de seu paciente nessas passagens e se desculpa pelo caráter impos-
sível de reproduzir.

Será a partir da aplicação da regra fundamental e a conse-
quente escuta disso indefinido que emerge o sujeito dividido e 
a partir disso que Freud pode colocar a trabalho o paciente em 
torno dessa representação que, como ele mesmo disse, faz tremer.

Mas, de onde vem esse tremor? Somente a partir do trabalho 
associativo Freud deduz que essa representação havia estimulado 
“certo número de pulsões”, despertando uma multidão de recor-
dações e adquirido uma série de significados simbólicos, aos quais 
outros novos foram se agregando em seguida e despertando no 
sujeito seu erotismo anal.

É uma zona precisa do corpo então a sede desse tremor, a sede 
desse horror diante de seu prazer ignorado. Por associação: rato 
torna-se dinheiro, dinheiro, cota e herança paterna. Pai de quem 
herda duas dívidas: a dívida de jogo e a dívida de amor. Herda 
também a infecção sexual. Rato que virá a ser também pênis, 
excrementos, casamento, e filhos e vermes. Rato que associa com 
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o animal entrevisto no cemitério e que ele supõe que vem do pai, 
onde acaba de fazer um banquete, precisamente com seu cadáver. 
até concluir que a identificação com o rato, era, ela mesma, uma 
viva imagem de si. “Sujeitinho asqueroso e sujo, sempre pronto 
a morder as pessoas quando enfurecido, e fora assustadoramente 
punido por tê-lo feito”.11

Vemos, então, como o gozo pode disseminar-se pela cadeia 
associativa, mas, finalmente, morde como um rato o seu próprio 
corpo, alcançando desse modo a reconciliação do sintoma do 
cenário do gozo, a ser capturado por Freud com suas orelhas.
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Resumo

No presente trabalho desenvolvere-
mos a particularidade que distingue 
o sintoma das demais formações do 
inconsciente. assinalaremos quais são 
os elementos que fazem do mesmo 
a bússola privilegiada para a condu-
ção do tratamento, transformando-o 
em partenaire do analista. Com a 
finalidade de ilustrar isso, tomare-
mos como modelo, em virtude de 
sua complexidade, o sintoma obses-
sivo. Nesta neurose, devido ao carac-
terístico deslizamento metonímico 
das representações, fica dificultado o 
trabalho analítico produzindo uma 
infecção de gozo que prolifera pela 
via do pensamento. utilizaremos 
como material clínico de referência 
o caso do Homem dos Ratos, a fim 
de demonstrar que a aplicação siste-
mática do dispositivo da regra funda-
mental conduz, finalmente, ao enlace 
com uma zona do corpo claramente 
determinada, permitindo assim o tra-
balho analítico.
Palavras-chave: Sintoma, sujeito, 
divisão, neurose obsessiva.

abstract 

In this work we will develop the 
particularity that distinguishes the 
symptom of others unconscious’s for-
mations. We will indicate which are 
the elements that do of the same one 
the best compass for the conduction 
of a treatment, transforming it in 
partenaire of the analyst. For illus-
trating the principal development, 
considering his complexity, we will 
take as the model to the obsessive 
symptom. In this neurosis, due to the 
metonymia of the representations, 
is impeded the analytical operation. 
This obstacle produces an infection 
of joy that proliferates to level of the 
thought. We will use as clinical mate-
rial of reference the case of the Man 
of the Rates, for demonstrating that 
the systematic application of the fun-
damental rule drives us to the certain 
zone of the body. Thus, allowing the 
analytical work.
Keywords: Symptom, subject, divi-
sion, obsessive neurosis.
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um caso de erotomania feminina

Maria das Graças Soares

“Ele é belo e tem um martelo”
Solange Regina

O empuxo-à-mulher é o bonde chamado “gozo” que o sujeito 
erotômano pega rumo à feminilidade, possivelmente a melhor 
saída na clinica das psicoses. Como pontua Soler, “o empuxo tem 
como função religar ao significante do sexo, o gozo inicialmente 
foracluído do simbólico que retornou no real” (Soler, 2007, p. 49). 
a clínica da psicose nos dá a escutar as múltiplas vertentes toma-
das pelo Sujeito, sujeito a esse “empuxo” e seus efeitos sobre ele. 
Vejamos alguns momentos significativos do caso de uma mulher 
paranoica e a construção de um delírio predominantemente ero-
tômano, cujo tratamento durou aproximadamente dez anos. Ela 
escrevia. Escrevia seu diário dirigido aos “Magos” para que eles 
“a lessem”, bem como cartas onde se oferecia ao Outro como um 
lugar de gozo absoluto, apresentando-se como “gostosa”, macia e 
eterna, convocando todos “ELES” para “prová-la”. 

Ela tinha trinta e três anos quando me procurou e na primeira 
entrevista me diz que quer fazer “uma psicanálise”, pois detesta a 
psiquiatria embora a levem à força ao psiquiatra. Para ela, todos os 
psiquiatras são uns “lesos” e não sabem nada. Graduada em psico-
logia, me diz que só acredita na psicanálise. 

Solange escrevia umas trinta cartas por semana, escritas num 
estilo bem singular onde, numa operação de corte e costura , pro-
duzia um novo cerzido à grafia das palavras. Sua queixa inicial 
é em relação aos medicamentos. E se recusa terminantemente a 
tomá-los e, quando lhe pergunto a razão disso, argumenta que 
não é louca, só os tomaria se uM psicanalista mandasse. Pede-me 
que leia a bula, para que eu constate que aquele remédio é para os 

loucos. Dou uma olhada na bula e digo-lhe que não vou entrar no 
mérito da questão, se é ou não para loucos, mas que aquela medi-
cação lhe é bem apropriada. Ela me responde: “Se tu mandas, eu 
tomo. Só confio em ti mestra Graça”. Considero este momento o 
ponto inicial da transferência.

ao contar sua história e a história de sua “depressão”, como 
ela nomeia suas crises, relembra que seu primeiro surto foi desen-
cadeado com a morte do namorado, trinta anos mais velho, por 
infarto fulminante. Diz-me que iam se casar, quando isso acon-
teceu. Casamento previsto nas “Cartas”, quando ela costumava 
frequentar cartomantes. Ela me diz que sempre teve dificuldade 
em arranjar namorado e, já no final de sua adolescência, foi a uma 
cartomante. as “cartas” lhe disseram que ela ia casar com um 
homem estrangeiro bem mais velho que ela. a partir daí, ela vivia 
na expectativa desse encontro, quando, na faculdade, deparou-
se com um professor de nome “estrangeiro”. Imbuída da certeza 
absoluta de que seria “ele”, o homem do seu destino, inicia um 
assédio compulsivo, e apesar da severa resistência do rapaz, ela se 
impôs em sua vida.

Sua morte brusca deu lugar a uma perda irreparável para ela, 
mergulhando-a na psicose para nunca mais sair. Quando lamen-
tava sua morte, logo vinha outra ideia que parecia aplacar seu sofri-
mento: “Não era feliz com ele. Suas filhas me odiavam. Na cama, 
não gozava, porque ele era mulher. Tinha o pênis mole e não sabia 
fazer sexo oral. Mas eu não podia fazer nada. Estava nas cartas”.

Segundo sua mãe, parte dessa história era uma produção deli-
rante. Quando o conheceu, elegeu esse rapaz como sendo aquele 
homem previsto pela cartomante e não o deixou mais em paz. 
Parecia cumprir as injunções impostas por esse Outro do saber 
que a Cartomante encarnava para ela. assediava-o constante-
mente e o perseguia. Instalou-se em sua vida sem pedir licença, 
a ponto dele procurar a família e ameaçar ir à polícia, caso ela 
continuasse a invadir sua casa.
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a separação também a deixa totalmente enlouquecida. Nessa 
época, morava no Rio de Janeiro e, duas semanas depois, sumiu de 
casa por uma semana. Seus pais a encontraram pernoitando em 
frente à rede Globo de Televisão, dizendo-se íntima da “família 
Marinho”, como ela a nomeou, insistindo com o Segurança para 
falar com o José Roberto. O incidente levou sua família a interná-la 
no Pinel por várias semanas, fato decisivo na mudança de Cidade. 
assim, à sua revelia, a família mudou-se do Rio para uma cidade do 
Nordeste, no intuito de exercer um controle maior sobre ela.

Tal mudança levou-a leva a construir a crença persecutória 
de que ter sido “marcada”, “amarrada”, por caprichos da mulher 
de um “Mago”, que, com ciúmes dela com seu marido, recorreu 
às magias do Paulo Coelho, já recusado por ela própria, por ele 
ser velho, ter o pênis mole e ser mulher. aliás, “marcado” e “amar-
rado” são significantes seus. Mas, contra isso, vai se valer do poder 
de outros Magos que a protegem. através de câmeras instaladas 
em seu apartamento, “eles” a visualizam, a leem, e sabem do seu 
problema. E assim, transfere-lhes o poder de marcar ou amarrar 
pessoas, que ela classifica como “azuis claros” – pessoas más e de 
cabeça ruim como seu “pai de sangue, o Zezinho”, e suas irmãs-
coisas, as baratas. Num tom agressivo, diz que 

“Elas” (suas irmãs) têm marido e “comem” todo dia. Enquanto eu faço 10 
anos que não “como”. Quem era para ter marido e comer todo dia era eu. 
Mas “eles”, (os Magos) ao lerem meu diário, confundiram meu nome com 
o delas. Eles leram errado e isso é uma injustiça! Não as perdoo por estarem 
“comendo” às minhas custas. agora para arranjar marido para alguém vou 
cobrar 80 mil dólares. Essas baratas estão todas casadas graças a mim e 
quando lhe peço um dinheirinho só me dão dez reais.

a função do delírio como “suplência” já foi observada por 
Freud (1924/1976, p. 191). Cito: “Com referência à gênese dos delí-
rios, inúmeras análises nos ensinaram que o delírio se encontra 
aplicado como um remendo no lugar em que originalmente uma 
fenda apareceu na relação do ego com o mundo externo” (Freud, 
1924, p. 191). Lacan virá depois significar essa “fenda” como efeito 

da falta de um significante, o Nome-do-Pai, na subjetivação do 
sujeito. O delírio viria em suplência do significante fálico em falta, 
possibilitando uma estabilização do sujeito via metáfora delirante.

Como fiel leitora da revista Caras, Solange delirantemente se 
insere em suas páginas e vagueia pelos campos da Ilha de Caras 
de onde extrai a certeza inabalável de que José Roberto Marinho, 
em respostas às suas cartas enviadas diariamente, virá pedi-la em 
casamento e levá-la embora daquela cidade insuportável. ao me 
convidar para suas núpcias, me pede que lhe indique cursos de 
etiquetas, pois, doravante, receberá em sua casa pessoas ilustres, 
como o Presidente da Nação. Fatos que nos dão a ideia da consis-
tência de seu delírio.

À medida que seu tratamento avança a produção de suas 
cartas também aumenta. Os mais diversos homens “ilustres” se 
revesam enquanto destinatários. Em todas elas, uma demanda se 
repete: “venham me buscar”. apresenta-se como a mulher capaz 
de fazer todos gozarem: “sou a So’lange Regina, a gos’tosa, a terna, 
a boa de c’ama!”. Oferecendo-se como o objeto que será gozado 
pelo Outro, sem limites, 

So’lan’ge” é feia mas é gos’tosa”. S’abe fazer sexo o’ral mui’to b’em. V’en’há 
me provar! Se não gos’tar não t’em’ probl’em”a. Já faz dez anos que não 
“como” mas não t’em’has medo que não vou m’or’der seu pênis. T”udo o 
que pe’dires eu f ’aço. uma escrita bem peculiar.

a ausência de respostas às cartas deixa-a constantemente 
irritada e, depois de algum tempo, ela resolve agir. Passa meses em 
sua análise com um mesmo discurso delirante onde se eleva a um 
ponto mais alto do que aqueles que a rejeitam, e decide se vingar: 
”vou ordenar que eles (os Magos) amarrem a família Marinho, 
inclusive a “mamãe Lili”. Passa a enviar cartas para todos os 
homens que circulam na Caras. O primeiro foi o Paulo Coelho, 
que, na ausência de respostas às suas cartas, tornou-se o “coelhi-
nho”. assina a última carta que lhe manda com o neologismo 
“Cunha-os-assa”. Pegunto-lhe o que significa e ela me responde “é 
porque coelho se come assado Essa é minha vingança”. 
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Outros pretendentes – que encarnam o Outro supremo – 
estão perdidamente apaixonados por ela, o que lhe confere o lugar 
de “a desejada”. a todos, pede que venham buscá-la e assina suas 
cartas com seu nome precedido por adjetivos como “a bela”, “a 
rosa”, “a eterna”, “a mel” So’lange Regina”. Cada vez que se sentia 
rejeitada, depreciava o objeto, colocando-o no lugar de “mulher” 
e portador de um “pau mole”. Entre suas últimas escolhas, está 
o cantor Roberto Carlos, “embora seja velho, tenha o pênis mole 
e seja mulher”. Depois, o De Rose (Hata Yoga), “embora o frio 
de S.Paulo a impeça de aceitá-lo, e também seja mulher”. Só um 
escapou: O Helcius Pitangui, que “é homem, tem o pênis duro, é 
rico e bonito além de saber o quanto So’lange é gostosa”. E lá vão 
mais cartas. Diz-me que isso é o que a acalma.

algum tempo depois, o trabalho do delírio muda o cená-
rio. Passa para o espaço familiar, em torno da ideia obsedante e 
certeira de que sua mãe não goza com seu pai. Eles precisam se 
divorciar e sua mãe encontrar outro parceiro. Para ela, seu pai não 
sabe fazer sua mãe gozar! Diante da impossibilidade do pai anco-
rar o gozo da mãe, ela precisa alocar o gozo materno além dela. 
Ela mesma é quem toma para si tal função.

Seu “pai de sangue”, como se refere ao genitor é um leso, 
cabeça ruim e a mãe não pode continuar com ele. E a vida da 
família virou um verdadeiro inferno! Na tentativa de fazer vaci-
lar tal certeza, pergunto-lhe se sua mãe já se queixou disso. Ela 
pensa um pouco e me responde que, se sua mãe for “fria”, vai reco-
mendá-la à Marta Suplicy – sexóloga – para esquentá-la. Mas ela 
tem que gozar! À frase “minha mãe não pode morrer sem gozar”, 
colam-se outras associações, como:

Tenho que arranjar um namorado. Se eles não vierem, vou comer pizza! 
Minha mãe não goza. adoro minha mãe. Ela é uma graça. Quero que 
ela viva duzentos anos! Está tudo bem contigo? Tu estás guardada. Estás 
precisando de clientes? Se tiver precisando, vou falar com o governador 
do Estado.

Este é o momento da transferência no qual ela escreve algu-
mas “poesias”. Faz um acróstico com o nome da analista, prece-
dido da seguinte declaração amorosa:

“futura doutora graça, a So-lange tá na fase da trans’ferência. Tô apaixonada 
por ti, e fiz um acróstico”: 

Guardada eterna,
Ria! O teu futuro é “brilh”ante.
A tua beleza irradia
AÇúcar natural é b’om”.
A chefi das psicanalistas yunguiana!

“L’embr’ei certo da psicanálise? Ac’ei’te agradecida o amor e o afeto de sua cli‘en’te 
So-lange. É trasnfer’ência o nomi que damos para isso? E assina com o neo-
logismo: Cunha-os-sincera.

Desde o primeiro dia em que a recebi no consultório, ela me 
pedia sempre um copo d’água ao entrar. Isso se tornou um ritual 
por todo o percurso do tratamento. Certo dia, esqueço-me de 
comprar água, ela reage assim: primeiro, brinca me perguntando 
se é esse o tratamento que passei a dar aos meus pacientes; subita-
mente, muda o humor e muito agressiva me avisa que, a partir de 
então, estou “amarrada”. Diz não ser justo que eu passe os fins de 
semana com minha filha, “comendo” com meu marido, enquanto 
ela fica sozinha em seu quarto. acrescenta que, àquela altura do 
tratamento, já ficamos por demais íntimas, ela quer se encontrar 
comigo fora do consultório. Lembro-lhe que nossa relação é de 
análise. Ela retruca: “Que tipo de analista tu és se nunca me man-
dastes para o divã?!”.

Indico-lhe então o divã, se ela prefere. Deita-se com as per-
nas abertas, e me diz que nunca aprendera a se masturbar e me 
pergunta se eu não poderia ensiná-la. Digo-lhe que o divã não 
é lugar para se masturbar, mas para falar, além do que isso não 
faz parte de uma análise. Continua por um bom tempo no divã 
e, alguns meses depois, decide só me ver duas vezes ao mês, pois 
já tinha me dito tudo que se diz a uma analista. agora, só tem 
conversas de amiga. Continuou a escrever suas cartas dirigidas ao 
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José Roberto Marinho, onde reinava a certeza de que ele viria 
buscá-la, pois estava no ar, na Rede Globo, a novela “Desejo de 
Mulher”. Com a morte do pai, ela é obrigada a mudar de cidade 
novamente, quando se despede de mim com outro presente, um 
pequeno poema: “Ele é belo e tem um martelo”.

O delírio é o último recurso que Solange tem como “saída” 
para os seus impasses. Ele faz função de suplência ao Nome-do-
Pai. De certa forma, ele lhe dá um rumo, ao circunscrever o gozo 
pulsional que a invade, e destinar-lhe o lugar d’a Mulher. a pro-
pósito do enlace “delírio erotômano e empuxo-à-mulher”, cito 
Gama e Bastos (2010, p. 152):

Na ausência de inscrição na partilha sexual, a erotonomia vem a ser uma 
maneira de o psicótico lidar com o impasse colocado por sua condição 
sexuada. Empuxo-à-mulher e erotomania se entrelaçam, na medida em que 
ambos dizem respeito ao retorno do gozo que invade o sujeito, sendo que 
o primeiro concerne diretamente à irrupção do gozo desmedido, enquanto 
a segunda já se presta a moderá-lo.
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Resumo

O presente artigo traz o relato de 
momentos importantes da análise de 
uma mulher paranoica, da construção 
de um delírio de erotomania e do con-
sequente efeito de empuxo-à-mulher 
que lhe garantiu uma estabilização no 
lugar d’a mulher. 
Palavra-chave: Delírio, empuxo-à- 
mulher, erotomania.

abstract

This article gives an account of 
important moments of analysis of a 
paranoid woman, of the construction 
of a delirium of erotomania and the 
consequent effect of push towards 
woman who assured her a stabiliza-
tion in the place of the woman.
Keywords: Delirium, push-to-the-
woman, erotomania.
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na psicanálise: na história de sua despatologização. São Paulo: 
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O livro As homossexualidades na psicanálise vem amortizar 
parte da dívida que os psicanalistas contraíram com essa ques-
tão. Ele consiste, em sua maior parte, na publicação dos trabalhos 
que foram apresentados no Colóquio de mesmo nome, realizado 
em 2009, na universidade Veiga de almeida- Rio de Janeiro. O 
Colóquio foi promovido pelo curso de Mestrado em Psicanálise, 
Saúde de Sociedade da uVa, com o apoio do Programa de pós-
graduação em Pesquisa e Clínica em Psicanálise da universidade 
do Estado do Rio de Janeiro, uerj. Outras contribuições rele-
vantes para o tema foram escolhidas e acrescentadas por seus 
organizadores.

Como nos é lembrado na apresentação, o Colóquio celebra 
os 40 anos de Stonewall, que se tornou um marco histórico no 
combate à homofobia. No dia em que os frequentadores deste 
bar pela primeira vez reagiram à batida policial de praxe, este ato 
deflagrou um movimento político que se alastraria pelo resto do 
mundo. Contudo, se trata de um movimento que ainda encontra 
fortes resistências, pois basta que nos lembremos do melancólico 
testemunho de Yelena Isinbaeva, recordista mundial do salto com 
vara, que se tornou a porta voz, nos Jogos de inverno de Sochi, no 
início deste ano, do pior tipo de juízo de valor:

Se permitirmos promover e fazer essas coisas [apoio ao movimento gay] 
nas nossas ruas, ficaremos com medo de nosso próprio país. Nós nos consi-
deramos pessoas normais, homens com mulheres e mulheres com homens. 
Nós nunca tivemos esses problemas aqui na Rússia e não queremos ter nada 
disso no futuro. as coisas precisam acontecer normalmente.

Parece inacreditável, porém, existir ainda hoje, atitudes que 
nos lembram a difusão nazista no século passado ou certos cultos 
de purificação medieval, que tinham por método levar à fogueira 
aquele que encarnasse a exceção. Em outras palavras, essa me 
parece ser daquelas causas que não é possível vencer e diante da 
qual, entretanto, não se deve recuar.

De que lado situar a psicanálise? E nós, psicanalistas? Talvez 
fosse mais correto dizer cada psicanalista, pois se há ‘nós’ em psi-
canálise, eles não são o da primeira pessoa do plural, como este 
livro testemunha. Por isso, afirmo que o livro apenas amortiza a 
dívida, porque os próprios organizadores admitem um certo atraso 
da psicanálise em relação a essas questões: 

Foi com o objetivo de abordar tal tema sem preconceitos e com uma visão 
crítica em relação à produção de muitos psicanalistas que trataram do 
assunto de modo patologizante que decidimos realizar esse colóquio e, 
em seguida, esse livro. 

além disso, procuram reafirmar certa direção para a psica-
nálise quanto ao tratamento da questão. Com a leitura deste livro, 
podemos saldar boa parte desta dívida, através de artigos que 
esclarecem diversos aspectos das questões que gravitam em torno 
da sexualidade humana. 

O livro se divide em cinco sessões: ética e preconceito, o mis-
tério das homossexualidades, bissexualidades, homossexualidades 
e estruturas clínicas e, por fim, homossexualidades femininas. São 
vinte e nove artigos e uma entrevista, mas não são vinte e nove 
autores, pois os organizadores contribuem com mais de um tra-
balho cada um. 

Este livro traz uma variedade de artigos, como o de Colette 
Soler, A maldição sobre o sexo, que trata, com a clareza que lhe é 
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peculiar, de questões tão difíceis quanto as aporias do sexo, a par-
tir das diferenças no tratamento do tema de Freud a Lacan. Soler 
aborda a questão da escolha de maneira simples sem ser banal, 
reafirma e formula, a partir da direção dada por Lacan de que não 
há contrato sexual, um impasse a que, presumo, cada leitor deverá 
responder:

Será, então, preciso prever o futuro e dizer que, quanto menos uma civi-
lização conseguir sustentar o nó do um e do Outro real, mais ela terá de 
suportar a proliferação de ocorrências do real, de um real desligado da 
ordem fálica, e que, sem dúvida, ela terá de descobrir que, em matéria de 
Outro, a mulher não era certamente o pior?

a questão da escolha passa também pelo artigo de antonio 
Quinet, cujo título A escolha sexual de Freud a Lacan nos dá uma 
justa medida do que é tratado, além de concluir com uma tese polê-
mica: “a homossexualidade não existe”. Destacada desta maneira, 
a tese parece imprópria ao conteúdo do livro. Todavia, depois de 
percorrer o fio fino da argumentação que antônio Quinet sus-
tenta neste artigo, não se poderia concluir de outra maneira:

Para além da escolha sexual, a experiência analítica nos leva a questionar: 
será que existe uma fixidez em uma posição ou outra das fórmulas da 
sexuação? Ou o ser-para-o–sexo pode circular entre as posições como o 
faz nos discursos que constituem os laços sociais?

O que está em jogo não é a exuberância do comportamento 
sexual humano, mas sua condenação ou sua tolerância. a histó-
ria da despatologização o mostra com clareza: não são os com-
portamentos, mas a Lei que os condena que é o problema, como 
o exemplifica o testemunho da atleta citada mais acima. Trata-se 
da mesma Lei que impossibilita que se fale de ‘espécie humana’, 
como demonstra Lacan em suas fórmulas quânticas da sexuação, 
ou melhor, que se diga ‘a Lei humana’. Não há Todo humano, não 
há, portanto, espécie. Entretanto, não creio que seja a perda do ins-
tinto sexual que leva à sua cooptação pela linguagem, mas a lingua-
gem, como normativa, como campo do Outro no qual cada falasser 
precisa fazer suas escolhas, é ela que apaga os vestígios instintuais e 

torna a própria pulsão profundamente histórica. Ou, mais simples-
mente, o eco do dizer no corpo, tal como nos ensina Lacan.

Outra peça extramente provocante deste conjunto, o artigo 
de Paulo Roberto Ceccarelli, intitulado A invenção da homossexua-
lidade, nos conduz pelos meandros desta noção e nos leva a pensar 
diversos aspectos implicados na consideração deste comporta-
mento supostamente anormal e doentio. Quem será que precisa 
de cuidados? apesar de afirmar que o mundo natural é o mesmo 
para qualquer sociedade, o que não é absolutamente verdadeiro, 
ele toca em um ponto essencial: “não existe sujeito homosssexual, 
assim como não existe um heterossexual ou bissexual.”

Não nos esqueçamos de Elizabeth Roudinesco, quem, com 
sua típica erudição histórica, também contribui para essa coletâ-
nea com seu artigo A psicanálise à prova da homossexualidade. Ela 
presta um importante esclarecimento sobre a noção de estrutura 
perversa à qual Lacan vincula seu entendimento da homossexua-
lidade: “Ele nunca restabeleceu o antigo dispositivo da sexologia, 
da psiquiatria ou da teoria da degenerescência”. 

Claude Leger, com sua leitura acurada de outros psicanalistas 
situados fora do eixo Freud/Lacan, traz-nos uma importante con-
tribuição para que possamos apreender um panorama mais amplo 
da psicanálise em relação a esta delicada questão. Seu texto passa 
por psicanalistas, como Sadger, Ferenczi e Helen Deustch, para 
finalmente devolver a razão a Freud, segundo o qual “em mui-
tas pessoas, uma certa quantidade de homoerotismo subjetivo se 
encontra misturada a uma parte de homoerotismo de objeto”.

Glória Sadala apresenta um trabalho eminentemente clínico 
no qual explora O que as histéricas dizem da sexualidade e busca 
justamente articular o problema da homossexualidade ao enigma 
da sexualidade, fazendo do primeiro um corolário da questão fun-
damental da histeria: sou homem ou sou mulher? O fragmento 
clínico que ela apresenta traz um curioso desfecho: Se a histérica 
não sabe responder à questão “sou homem ou sou mulher?”, o que 
comemorar no dia 8 de março?
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Enfim, são diversas leituras, cada qual com seu recorte, que 
enriquecem a maneira de tratar a problemática das homossexua-
lidades, mas que não recaem em um pluralismo sem sabor onde 
“todos os gatos são pardos”. a diversidade dos artigos não com-
porta ao menos um, em nome da liberdade e da diversidade, que 
seja contra a homossexualidade, como acontecem com certas posi-
ções cínicas que se tornaram públicas, quando, recentemente, jul-
garam um projeto de lei que ficou conhecido como a “cura gay”.

O balanço geral da leitura contribui como uma importante 
retificação para a psicanálise. Doravante será uma referência para 
os psicanalistas, porque lança luz sobre as sutilezas próprias ao 
discurso psicanalítico que não responde ao enigma da sexualidade 
com apriorismos infundados e muito menos com obviedades. a 
história da despatologização da homossexualidade deve ser passa-
gem obrigatória para o atual psicanalista à altura de seu ato.

Ricardo cabral

Professor da universidade Federal do Rio de Janeiro (uFRJ); participante de 
Formações Clínicas do Campo Lacaniano- Rio de Janeiro.
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Resenha de:

FuRTaDO, Luis achilles Rodrigues. Sua majestade o 
autista: fascínio, intolerância e exclusão no mundo contemporâ-
neo. Curitiba: CRV, 2013.1

Diante de um tema que se tornou central nas discussões 
por todos os espaços, sejam eles especializados ou circulantes no 
cotidiano das falas comuns, o autismo ressoa com um brilho do 
qual não se duvida que, por muito tempo ainda ofuscará a todos, 
tamanha complexidade imprime. Em sua bela e densa obra, Sua 
Majestade o autista: fascínio, intolerância e exclusão no mundo con-
temporâneo, Luis achilles Rodrigues Furtado (2013) revela com 
fôlego seu próprio percurso com o objeto causa do seu desejo de 
saber. Eis a travessia que vem desbravando por décadas de expe-
riência na posição de pesquisador e analista. 

Resultado oficial de sua tese de doutoramento, a obra nos 
chega não como mais uma explicação sobre o que é o autismo, ou 
como compêndio que serviria para orientar ou conduzir resumi-
damente um estudioso sobre o assunto. Trata-se de um texto rigo-
roso e complexo no resgate da discussão sobre os discursos acerca 
do autismo. antes de tudo, é um texto político, já que aponta para 
o problema com que nos deparamos: a situação recente, no Brasil 

1 Este livro foi debatido em uma atividade da Biblioteca do Campo Lacaniano do Rio de 
Janeiro “Conversa com os Escritores” em 15 de agosto de 2013 e teve como debatedora a 
profa. Maria anita Carneiro Ribeiro, coordenadora do Colegiado de Formações Clínicas 
do Campo Lacaniano – Rio de Janeiro e editora da Revista Marraio.
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e em outros países, de intolerância à Psicanálise como tratamento 
clínico para tais sujeitos. 

No livro, Furtado é especialmente um atravessador de cam-
pos, de áreas que dificilmente dialogam sobre o autismo: a clínica, 
a educação e a política. E, nessa transversalidade, ele não aponta 
para a unificação. Nunca foi sua intenção! Com seu texto muitas 
vezes cru e árido, o que ele sugere é que tais campos se interro-
guem sobre os lugares discursivos que ocupam e sobre o que se 
vem construindo para os debates sobre o autismo. O desafio, para 
os diversos saberes, é como se posicionar diante do autismo, no um 
a um do que cada caso propõe como possibilidade. Isso é urgente, 
na medida em que, atrelados à genética e à farmacologia, os dis-
cursos da neurociência e da biodiversidade tendem a suplantar a 
prerrogativa da particularidade subjetiva. 

O livro recupera, inicialmente, certo recorte sobre o autismo, 
narrando e dialogando com as ilustrações históricas de J. Itard e 
suas práticas, na busca de humanizar as crianças “monstruosas” 
através de mecanismos educacionais. Por esse caminho, interroga 
ideológica e institucionalmente o lugar dos autistas hoje, na área da 
educação. afinal, supor traços de monstruosidade e propor a nor-
malização pela via da educação segregatória não nos parece algo 
tão diverso da época de Itard. ainda que não se trate de um texto 
exclusivamente psicanalítico sobre autismo, Furtado é exitoso em 
mostrar que a marca da psicanálise em sua formação enriquece e 
particulariza a obra. Ensina-nos que, mesmo em um Programa de 
pós-graduação em Educação, como foi o seu doutorado, é possível 
que a teoria do sujeito – tanto do sujeito pesquisador, no caso, o 
próprio autor, quando de seu objeto de pesquisa – chegue a preva-
lecer. Eis a marca fincada do texto de Furtado.

Conforme pontuamos, mais que dizer o que é o autismo, 
Furtado interroga as construções sobre o tema. No segundo capí-
tulo, em especial, interroga a história e as práticas polêmicas. 
Entre clínica e educação, o monstro-humano – termo que toma de 
empréstimo de Foucault – deambula e horroriza desde então, e 

ainda se faz presente no olhar e nos discursos. É o que revelam os 
relatos ilustrativos de seu livro. Por exemplo, na passagem acerca do 
curso de Especialização à distância para formação de professores, 
realizado através do Ministério da Educação, e do qual Furtado 
participou como professor formador e pesquisador, se pode ler 
que era comum que os professores não compreendessem que as 
salas de recursos multifuncionais – equipamento voltado para a 
acessibilidade e parte importante do atendimento Educacional 
Especializado (aEE) – só deveriam ser usadas “quando necessá-
rias”. a indicação é, contudo, para que seja um recurso suplementar 
que garanta à criança o direito de permanecer na escola no turno 
regular, entre as demais crianças, circulando e convivendo, apren-
dendo e ensinando. a sala não é um recurso de aprisionamento ou 
de reclusão, mas o autor sinaliza para tais usos, na medida em que 
as dificuldades e a confusão em torno do autismo suscitam postu-
ras desviantes com relação à proposta do projeto.

Interrogando os sistemas de diagnóstico, Furtado indica os 
problemas que a segregação classificatória psiquiátrica produz e 
nos encaminha para visualizar os efeitos desse processo, tais como 
o aumento do espectro autista e a proliferação de traços subjetivos 
que marcam os sujeitos em suas mais diversas estruturas, tomados 
como se fossem “problemas” na interação social. Resulta que ele 
toca em temas tão importantes quanto a luta histórica e política 
dos pais de autistas, ligados às instituições especializadas; o movi-
mento da neurodiversidade, que ganha força com a entronização e 
superespecialização para domínios de saber exclusivos e que aca-
bam por segregar ainda mais; o uso político ideológico que se faz 
dos diagnósticos pelas instituições autorizadas pelo saber psiquiá-
trico; o lugar do autismo reduzido a objeto da pesquisa clínica e 
estatística por um saber previamente estruturado. assim, o autor 
alicerça suas criticas aos sistemas diagnósticos sobre o autismo e 
os transtornos globais do desenvolvimento.

Em Psicanálise e Autismo, o autor se dedica ao aprofun-
damento do debate ético, deslocando-se das inúmeras teses 
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psicanalíticas, que construíram espaço para uma suposta gênese 
do autismo amparada na culpabilização dos pais, para as constru-
ções que versam sobre a “identificação do imbrincamento daquilo 
que acontece com as crianças e seu correlato no desejo e na fan-
tasia dos seus pais” (p. 122). Não separada do desejo materno pela 
função paterna, a criança estará fixada como objeto, sem saída 
para o mundo da castração. Quanto mais representa o que falta no 
Outro materno, mais lugar ocupará na encarnação do objeto fan-
tasia. Isso não tem nada a ver com atribuição de culpa, mas com 
a dinâmica participante de onde não há como sair. Dialogando 
com autores, com distintas posições sobre a questão da existência 
de um sujeito no autismo, Furtado é muito claro em seu argu-
mento, ao ressaltar que é preciso supor a existência de um saber e 
um sujeito no autismo. E, ainda, que qualquer invenção clínica ou 
educacional deve partir de tal suposição.

a ciência atual cria imagens de um mundo dominado onde 
as perguntas sobre a existência e a condição vivente podem ser 
explicadas e explicitadas em termos racionais. O saber cientí-
fico é o Outro absoluto que tem o poder sobre a morte a vida. 
Perguntamo-nos, então, o que o autismo – esse campo de fascí-
nio – provoca em tais certezas? Ora, se a verdade tirânica apaga 
o sujeito, o que dizer dos que insistem em questionar as certezas 
por sua condição? Não nos parece que o autismo traz a dimensão 
do inapreensível e, portanto, produz incômodo? O fascínio mostra 
sua vertente paradoxal de intolerância e exclusão! 

Interrogando o leitor, Furtado levanta a seguinte proposição: 
seria o autismo metáfora da contemporaneidade, na medida em 
que vivemos identificados com seus traços? Seria o mundo atual 
marcado por um padrão autista? ao considerar o sintoma nos ter-
mos de Lacan, em certo momento de sua obra, como “ o retorno 
da verdade na falha do saber”, o autismo revela o viés politico da 
obra de Furtado. assim, superando a análise cerrada da sociologia, 
o autor dá um outro estatuto à questão. O autista, no que lhe é 
traço comum, revela o “fundamento real da relação do sujeito com 

a linguagem e é um exemplo paradigmático da impossibilidade 
de gozo absoluto” (p. 179), gozo este incessantemente prometido 
pelo modelo da oferta desenfreada de objetos de consumo. O fas-
cínio pela figura do autista estaria tanto no questionamento sobre 
o que é essencial ao humano – seu distintivo de todos os demais 
seres vivos – quanto em sua posição majestosa, reafirmada pelos 
interesses de uma política institucional. Em oposição ao que há 
de inviável nos trabalhos entre educação e psicanálise, o autor 
desta brilhante obra sinaliza para possibilidades de trabalho onde 
o saber do particular – afinado à ética psicanalítica – revisitaria a 
educação, construindo espaços de produção de saber a partir da 
consideração do autista como sujeito.

É assim que este livro, documental e conceitual, recupera 
os estudos de diversos autores e traça muitas páginas, resultando 
num trabalho consistente e de peso para todos os que se interes-
sam pelo autismo, que se debruçam sobre a clínica, dialogando 
com a educação e com as políticas públicas, e que percorrem um 
caminho guiado muito mais pela ética do desejo. Sem isso, não é 
possível acenar com fascínio para um tema que tanto instiga e gera 
interesse. É preciso tal norte, para não criar ilhas de isolamento 
institucionais, estas que, em nome da inclusão, produzem inver-
samente mais intolerância à diferença e mantêm historicamente os 
ditos autistas no campo marcado da segregação.

Camilla Araújo Lopes Vieira

Professora Doutora da universidade Federal do Ceará – Campus de Sobral.
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