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“A instrução analítica abrangeria ramos de conhecimento distantes da medicina 

e que o médico não encontra em sua clínica: a história da civilização, a mitologia, 
a psicologia da religião e a ciência da literatura. A menos que esteja bem familiarizado 
nessas matérias, um analista nada pode fazer de uma grande massa de seu material.” 

(Sigmund Freud, A questão da análise leiga) 
 

“O fim do meu ensino tem sido, e permanece, o de formar analistas.” 
(Jacques Lacan, Seminário 11, abertura da lição de 10 de junho de 1964) 
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1) Editorial 

 

A formação do psicanalista 

Edição comemorativa dos 23 anos do Corpo Freudiano 

 

Esta segunda edição do Bloco Mágico 

comemora o aniversário de fundação do Corpo 

Freudiano, que agora conta 23 anos desde sua 

inauguração em 31 de agosto de 1994. Considerando 

que “o passado, o presente e o futuro são 

entrelaçados pelo fio do desejo que os une1”, 

iniciamos a seção sobre memória e instituição 

convidando os analistas das diversas Seções e 

Núcleos a enviarem suas propostas de trabalho para 

o VII Encontro Nacional e VII Colóquio 

Internacional, dando continuidade a essa história. 

Em seguida, reproduzimos o discurso de fundação da 

Escola, onde são apontados três pontos 

fundamentais de sua razão de ser: 1) a transferência 

de trabalho centrada na pesquisa em psicanálise; 2) a 

proposta de retomar articulações da psicanálise com 

outras ciências; 3) o ideal de simplicidade, precisão e 

clareza na transmissão da psicanálise. Em 

comemoração ao aniversário da Escola, escolhemos 

destacar aqui o tema da formação em psicanálise. 

Toda a obra de Freud é um testemunho de que a formação do analista deve ser 

não apenas permanente, mas também abrangente – é o que ele nos diz em A questão 

da análise leiga: “A instrução analítica abrangeria ramos de conhecimento distantes 

da medicina e que o médico não encontra em sua clínica: a história da civilização, a 

mitologia, a psicologia da religião e a ciência da literatura. A menos que esteja bem 

familiarizado nessas matérias, um analista nada pode fazer de uma grande massa de 

seu material2”. 

Apesar de toda essa amplitude indicada por Freud para a formação analítica, 

logo se consolidaram no movimento psicanalítico três pilares centrais – análise 

didática, prática supervisionada e estudo teórico. Embora absolutamente essenciais, 

tais pilares acabaram sendo abordados de forma enrijecida. Foi assim que, a partir 

dos caminhos abertos por Freud, Lacan se ocupou com a formação ao longo de todo o 

seu ensino, repensando seus parâmetros: “Lacan não rompeu com esse tripé, mas 

antes deu a ele maior consistência, ao promover intervenções radicais em cada um de 

seus segmentos. Ao contrário do que às vezes se afirma [...] a formação do 

                                                             
1 Freud, Sigmund. Escritores criativos e devaneio [1908(1907)]. In: ______. Edição Standard 
Brasileira das Obras Completas de Sigmund Freud [pp.131-143]. Rio de Janeiro: Imago, 1996, p.138. 
2 Freud, Sigmund. A questão da análise leiga: conversações com uma pessoa imparcial [1926]. In: 
______. ESB, v. XX [pp.173-240]. Rio de Janeiro: Imago, 1996, p.236. 

 

O tempo lógico da formação do analista 
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psicanalista adquiriu rigor com as contribuições de Lacan3”. Retomando as 

contribuições de Lacan de forma original e concebendo a formação do psicanalista 

como uma verdadeira estrutura que articula internamente os três elementos do tripé 

clássico, Marco Antonio Coutinho Jorge construiu o gráfico aqui reproduzido4. 

 

 
 

No seminário A transferência, problematizando a noção de contratransferência, 

Lacan constatará a impossibilidade de, em análise, elucidar o inconsciente de 

maneira exaustiva: “É preciso realmente admitir que não existe em ninguém 

qualquer elucidação exaustiva do inconsciente, por mais longe que seja levada uma 

análise5”. O que uma análise produz é um “sujeito advertido, precisamente, pela 

experiência da análise6”, na medida em que se espera que ele “saiba, de alguma 

maneira, tocar nela como um instrumento, como a caixa do violino do qual, aliás, ele 

possui as cordas7”. Trata-se não mais de um inconsciente bruto, e sim de “um 

inconsciente mais a experiência desse inconsciente8”. 

                                                             
3 Jorge, Marco Antonio Coutinho. Introdução [pp.9-11]. In: ______ (Org.). Lacan e a formação do 
psicanalista. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2006, p.9. 
4 Publicado originalmente em Jorge, Marco Antonio Coutinho. Lacan e a estrutura da formação 
psicanalítica [pp.85-104]. In: ______ (Org.). Lacan e a formação do psicanalista. Rio de Janeiro: 
Contra Capa, 2006, p.98. 
5 Lacan, Jacques. O seminário, livro 8: a transferência [1960-1961]. Rio de Janeiro, Zahar, 2010, 
p.229. 
6 Ibid. p.230. 
7 Idem. 
8 Idem. 
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Assim, a questão que se coloca é: como garantir que haja um analista? É 

necessário, para isto, “elucidar o ponto de passagem onde essa qualificação é 

adquirida, e onde pode ser atingido aquilo que é afirmado pela doutrina como sendo, 

em seu fundo, inacessível à consciência9”. Com efeito, o analista é aquele que sustenta 

um desejo muito particular. Ele “é possuído por um desejo mais forte que os desejos 

que poderiam estar em causa, a saber, de chegar às vias de fato com seu paciente, de 

tomá-lo nos braços ou atirá-lo pela janela10”. 

Cerca de três anos depois, no seminário Os quatro conceitos fundamentais da 

psicanálise, proferido no ano de sua “excomunhão” da IPA, Lacan inicia a lição de 10 

de junho com as palavras: “O fim do meu ensino tem sido, e permanece, o de formar 

analistas11”. Ao constatar a que “à insuficiência de critérios se substitui algo que é da 

ordem da cerimônia12”, denuncia aquilo que “só se pode traduzir de uma maneira – a 

simulação13”. O analista, que obtém algo “de um valor inestimável – a confiança de 

um sujeito enquanto tal, e os resultados que isto comporta pela via de uma certa 

técnica14”, precisa ter clareza daquilo que sustenta seu lugar. “A formação do 

psicanalista exige que ele saiba, no processo em que conduz seu paciente, em torno 

do que o movimento gira. Ele deve saber, a ele deve ser transmitido, e numa 

experiência, aquilo de que ele retorna [...] Esse ponto-pivô, é o que eu designo [...] 

pelo nome de desejo do psicanalista15”. 

Toda a elaboração deste número do Bloco Mágico se deu em torno do eixo da 

formação do analista, que procuramos explorar de diferentes modos. Na seção 

“Artigos e resenhas”, lançamos o texto inédito de Sonia Leite, intitulado “Para que 

serve o cartel?”, contribuição especial para este número sobre a formação analítica. 

Também publicamos pela primeira vez o artigo “O corpo acolhido para além de uma 

carne”, de Carla Valotta e Janaína Bianchi, que é um trabalho de conclusão de curso 

de Pós-Graduação em Psicanálise no Centro Universitário da Grande Dourados em 

2016. A seguir, o texto “A roupa do sexo”, apresentado por Natália Travassos por 

ocasião da defesa de dissertação de Mestrado em Psicanálise na UERJ em março de 

2017. Por fim, uma resenha de Nadiá Paulo Ferreira do livro “Paranoia e crime: do 

direito à psicanálise”, de Dercirier Freire, publicada originalmente na Revista de 

Psicologia de Fortaleza em 2016. 

Na seção “Textos clássicos da psicanálise”, reproduzimos um texto de Solange 
Faladé, “Sobre lo real”, publicado originalmente em 1974 nas Atas da Escola 
Freudiana de Paris, traduzido para o espanhol, e a conferência de Moustapha 
Safouan proferida em Strasburgo no ano de 2003 sobre Lacan e a formação do 
psicanalista, traduzida para o inglês. 

Convidamos também os membros a explorarem as várias experiências de estudo 
e trabalho que aconteceram no mês de agosto, assim como os próximos eventos a 
ocorrerem neste mês de setembro. 

                                                             
9 Idem. 
10 Ibid., p.233. 
11 Lacan, Jacques.  O seminário, livro 11: os quatro conceitos fundamentais da psicanálise [1964]. Rio 
de Janeiro, Zahar, 2008, p.224 [abertura da lição de 10 de junho de 1964]. 
12 Idem. 
13 Idem. 
14 Idem. 
15 Ibid., pp.224-225, grifo no original. 
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Por fim, recordamos aquilo que Marco Antonio Coutinho Jorge nomeou como 

as dimensões de reinvenção, surpresa e improvisação no campo da psicanálise, 

dimensões estas afeitas à constatação lacaniana de que “na formação do psicanalista, 

trata-se não de aprender, e sim de aprender a aprender16”. Parafraseando Manoel de 

Barros em O livro das ignorãças, nada melhor para um analista do que desaprender 

8 horas por dia. Só assim ele pode pagar17 o preço de sustentar um lugar que propicie 

o trabalho de análise para que, onde Isso era, um sujeito possa advir18. 

 

Rio de Janeiro, 1º de setembro de 2017 

Bruno Albuquerque 

Editor 

 

 

 

 

“Mas existe um real em jogo na própria 

formação do psicanalista. Afirmamos que as 

sociedades existentes fundam-se nesse real.19” 

 

 

 

 

 

 

Errata: 

- O tema do cartel internacional divulgado no n.1 do Bloco Mágico composto por Annie Muir (Après-

Coup, New York), Salvatore Guido (Après-Coup, New York), Ona Nierenberg (Après-Coup, New York) 

e Marco Antonio Coutinho Jorge (+1) (Corpo Freudiano) é “Translation, migration, transmission”: 

Following Freud’s acknowledgment that writers and poets grasp of psychical reality precedes the work 

of psychoanalysis, the members of this cartel will focus on writers and writing to explore questions 

related to the impact of place and the “in-between” with respect to the history and transmission of 

psychoanalysis; the writings of writers who, in dark times, migrate through political landscapes, 

making of writing a political act and also the effects of the “creative tension” that is constitutive of 

translation and migration between languages.   

- O Núcleo Cuiabá informa que houve alteração no título de um dos cartéis divulgado no n.1 do Bloco 

Mágico, que passou de “Narcisismo e sublimação” para “Criação de uma vida”. 

 

 

                                                             
16 Jorge, Marco Antonio Coutinho. Introdução [pp.9-11]. In: ______ (Org.). Lacan e a formação do 
psicanalista. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2006, p.9. 
17 Como sublinha Lacan, para dirigir uma análise, o analista também paga: com suas palavras, fazendo 

uso delas nas interpretações; com sua pessoa, emprestando-a às projeções transferenciais; e com o seu 

ser, na medida em que deixa em reserva tudo o que de mais íntimo o constitui em sua singularidade. 

Cf. Lacan, Jacques. A direção do tratamento e os princípios de seu poder [1958]. In: ______. Escritos 

[1966]. Rio de Janeiro: Zahar, 1998, p.593. 
18 Wo es war, soll Ich werden. Cf. Freud, Sigmund. Novas conferências introdutórias sobre psicanálise 
[1933(1932)]. In: ______. ESB, v.XXII [pp.11-177]. Rio de Janeiro: Imago, 1996, p.84. 
19 Lacan, Jacques. Proposição de 9 de outubro de 1967 sobre o psicanalista da Escola [1967]. In: 
______. Outros escritos. Rio de Janeiro: Zahar, 2003. 
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2) Memória e instituição 

 

VII Encontro Nacional e VII Colóquio Internacional 

 

Prorrogação da data máxima de entrega dos resumos dos trabalhos: 24/09/2017. 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/maps/place/Hotel+Luzeiros/@-2.4877042,-44.2998813,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x7f68c443585df31:0xdf1264a7b65a7e3d!8m2!3d-2.4877042!4d-44.2976926?shorturl=1
http://setimoencontro.corpofreudiano.com.br/wp-content/uploads/2017/06/video-maranh%C3%A3o.mp4
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Discurso de fundação do Corpo Freudiano Pesquisa e Transmissão da Psicanálise 

 

Pronunciamento realizado para uma plateia de psicanalistas no auditório do Tempo 

Glauber, Rua Sorocaba, 190, Botafogo, Rio de Janeiro, em 31 de agosto de 1994, nas 

dependências do qual o Corpo Freudiano funcionou durante alguns anos no início de 

sua existência. Publicado originalmente em Papéis, Boletim do Corpo Freudiano 

Pesquisa e Transmissão da Psicanálise, nº2, maio de 1995. 

 

“Penso com meus pés” 

(Lacan na Universidade de Yale) 

 

 

 
 

 

O Corpo Freudiano Pesquisa e Transmissão da Psicanálise está sendo criado 

num momento muito específico do movimento psicanalítico internacional, em que 

duas IPAS se defrontam em nome do poder e da quantidade, mas se esquecem da 

veia principal da qual a psicanálise, assim como qualquer outra ciência, se nutre: a 

abertura para o novo e a expansão de seus próprios limites teóricos. 

Embora certamente haja outros pequenos grupos com ideais semelhantes aos 

nossos, nosso Corpo nasce com algumas particularidades e objetivos. Em primeiro 

lugar, a nomeação do interesse de trabalho centrado em torno da pesquisa em 

psicanálise: uma pesquisa que Freud nomeou desde sempre como sendo 

indissociável do próprio tratamento psicanalítico e que deve fazer com que se aborde 

cada caso em sua singularidade, esquecendo-se quase que completamente da teoria 

psicanalítica. Em segundo lugar, está-se animado pela ideia de retomar as 

articulações da psicanálise com outras ciências. Com efeito, aquilo que alguns talvez 

pudessem considerar uma grande presunção constitui, para nós, na verdade, apenas 

uma exigência mínima para se começar um trabalho realmente frutuoso. Veremos 

isso mais à frente. Por último, está-se animado por um ideal de simplicidade, 

precisão e clareza que, longe de se opor a determinadas ambições que são as nossas, 

parece-nos ser a única maneira legítima de viabilizá-las. Também voltaremos a isso. 

Numa carta a James Putnam (11/03/1913), Freud atribuía a maior dificuldade 

de se realizar a unidade no seio do movimento psicanalítico do que em outros 
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domínios à maneira pela qual “o elemento pessoal nele representa papel importante”. 

Freud se referia aí, sem dúvida, ao aspecto transferencial que está em jogo no próprio 

núcleo da prática psicanalítica e que implica no desencadeamento de afetos que 

muitas vezes respondem pelas comoções que abalam o movimento psicanalítico. Por 

outro lado, numa carta a Georg Groddeck (21/12/1924), Freud manifesta seu apoio à 

existência da instituição psicanalítica nos seguintes termos: “É difícil praticar a 

psicanálise de forma isolada. Ela constitui uma empresa eminentemente social”. 

Freud acrescenta de modo irônico que “seria tão melhor se enrubescêssemos ou 

vociferássemos em coro e cadenciadamente, em vez de grunhir cada um por si, em 

seu canto”. Assim, para Freud, a dificuldade de unificação dos analistas não deve 

funcionar como fator de desistência da motivação institucional. 

Em minha opinião, a pluralidade de instituições e escolas psicanalíticas deve-se 

a outro fator, interno ao próprio campo teórico e independente das convulsões 

emocionais dos sujeitos: o fato de que, sendo uma ciência de apenas cem anos, a 

psicanálise ainda não produziu um número de paradigmas suficiente para que venha 

a constituir um eixo central de articulações em torno do qual a ciência psicanalítica 

progrida. Se Freud jamais questionou a cientificidade da psicanálise, Lacan, por sua 

vez, problematizou-a inúmeras vezes. 

Em Televisão, texto que trata de forma significativa do corpo e da ciência, à 

questão “o que se pode vir a saber?”, Lacan afirma que o saber, para a psicanálise, é 

desde sempre suposto pelo sujeito do inconsciente. A resposta que Lacan fornece a 

essa questão é então: “Nada que não tenha em todo caso a estrutura da linguagem, de 

onde resulta que até onde irei neste limite, é uma questão de lógica”. Lacan 

acrescenta que tais limites podem ser muitíssimo amplos, como se vê “pelo fato de o 

discurso científico conseguir a alunissagem, em que se atesta para o pensamento a 

irrupção de um real. Isto sem que a matemática tenha outro aparelho senão o de 

linguagem”. Assim, para Lacan, o a priori constituído pela linguagem é um limite 

radical, mas que ainda assim não deve nos inibir de pensar a respeito do que é o 

“real-da-estrutura”. Pois, afinal, se o inconsciente é estruturado como uma linguagem 

resta sempre a pergunta: mas qual é, então, a estrutura da linguagem? Por outro lado, 

se Lacan afirma que o “sujeito do inconsciente influi no corpo”, também fica a 

indagação: mas o que o corpo terá influído no advento do inconsciente? 

Cito, a esse propósito, uma carta de Freud a Groddeck, na qual ele afirma que a 

natureza apresenta uma “infinita variedade que se alça do inanimado ao 

organicamente animado, da vida somática à vida psíquica. O inconsciente é 

certamente o verdadeiro intermediário entre o somático e o psíquico, talvez seja ele 

o missing link tão procurado” (carta de 05/06/1917). É tal questão que venho 

elaborando dentro de uma perspectiva que é a de tentar introduzir parâmetros com 

elevado poder de cientificidade para a teoria psicanalítica. Nesse sentido, desenvolvo 

um trabalho de pesquisa que visa associar os achados da psicanálise sobre as relações 

entre o inconsciente e a linguagem aos diversos desenvolvimentos da teoria da 

evolução. 

Todas as produções humanas de linguagem se inscrevem numa região de 

ocorrência de sentido, precisamente na interseção situada por Lacan entre o 

simbólico e o imaginário. O sentido pode ser um sentido dado, fechado ou um sentido 
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por vir, novo, aberto. Como já indiquei num trabalho anterior, psicanálise e religião 

se opõem de modo absoluto, desde que a psicanálise surgiu, na medida em que 

ambas representam modos discursivos inteiramente antinômicos de lidar com o 

sentido. Se a psicanálise reconhece em sua prática o sentido dado, fechado, do 

discurso neurótico, como uma maneira de poder subvertê-lo e reabrir o processo de 

produção de significação ao qual o sujeito estava preso, a religião é a grande 

conservadora do sentido dado, fechado, inquestionado. 

Se tomarmos a experiência psicanalítica em sua prática clínica, vemos que a 

interpretação psicanalítica procede ao desvelamento do sentido inconsciente dos 

sintomas. O sintoma vigora enquanto o sujeito desconhece o seu sentido oculto e, 

portanto, o sintoma vigora no próprio lugar do sujeito, elidindo-o – sendo a tarefa da 

psicanálise precisamente a de reincluir o sujeito partido entre os significantes na 

estrutura discursiva e, logo, avesso à dominação de qualquer significação última. 

Ou seja, a psicanálise negativiza o sentido fechado, o que permite a emergência 

do sentido novo. Por isso, a psicanálise é um discurso que não elide o real em sua 

estrutura e a transferência, enquanto mola propulsora do tratamento analítico, 

invoca um amor necessariamente não correspondido, um amor sem a ilusão de 

completude e reciprocidade própria à relação amorosa da vida cotidiana; em suma, 

na análise trata-se de um amor no qual a falta é introduzida. 

Se, por um lado, a prática psicanalítica é de alguma maneira a produção da 

evacuação, da negativação do sentido, tal como este se acha imposto na neurose, por 

outro, a teorização dos psicanalistas é algo que deve necessariamente participar do 

processo de positivação do sentido. Tal processo pode ter, a meu ver, duas vias 

diferentes e bastante opostas de escoamento, na dependência de que o discurso que 

produz o sentido tenha ou não referente indicado pela experiência clínica. 

Sabe-se que o sentido positivado é da ordem da ciência, quando o referente a 

que se dirige o discurso se acha presente. O sentido positivado é da ordem 

da religião quando o referente a que se dirige o discurso se encontra ausente. 
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Assim, a presença, a positividade do referente da clínica é aquilo que permite à 

teorização psicanalítica produzir sentido no âmbito científico e, na ausência desse 

referente, a produção teórica recai como que automaticamente no âmbito do discurso 

religioso. Exemplo disso é a referência constante de Freud às questões colocadas 

pela escuta de seus analisandos desde os primórdios de sua experiência: quando falo 

de presença do referente da clínica psicanalítica, estou pensando na fala do 

analisando e sua escuta. Pois é nessa medida, amplamente ressaltada por Lacan, que 

a experiência clínica é ainda e sempre a grande referência do discurso psicanalítico. 

Quanto à fé, esta não é outra coisa senão o sentimento que permite que se 

prescinda do referente para se acreditar em algo. Já o ceticismo do cientista – e era 

por esse motivo que Freud considerava o caminho da ciência como o mais penoso dos 

caminhos possíveis da criação humana –, por sua vez, não prescinde da presença 

indicada do referente do discurso. 

Assim, pode-se observar que há precisamente dois polos antinômicos de 

produção de sentido, o científico e o religioso, que permitem que se entendam 

determinados problemas inerentes à teorização psicanalítica. Quando falta ciência na 

produção de sentido das teorizações psicanalíticas, a tendência é que esta produção 

de sentido recaia na religião. Trata-se, aqui, de uma estrutura discursiva, pois se sabe 

que a religião é um discurso que se opõe frontalmente ao discurso psicanalítico – 

veja-se, a esse respeito, o texto de Freud sobre O futuro de uma ilusão. 

Mas é igualmente importante notar que a religiosidade ameaça a instituição 

psicanalítica em seu próprio interior. Sem mencionarmos qualquer autor em 

particular – pois, como diz Ezra Pound, “o mau crítico se identifica facilmente 

quando começa por discutir o poeta e não o poema” – é preciso observar que há com 

alguma frequência um tom predominantemente religioso nas produções 

psicanalíticas; textos cuja linguagem hermética impede, às vezes, que se entenda até 

mesmo a que aquele discurso se refere. 

Entre as diversas escolas psicanalíticas, a luta instaurada pelas diferentes 

teorizações acarreta uma verdadeira guerra religiosa, cada qual pretendendo 

impor o sentido verdadeiro. Quando há necessidade de se impor o sentido de uma 

teorização qualquer é porque esta não possui um referente designado que garanta 

alguma condição mínima de cientificidade e só resta aos adeptos daquela doutrina se 

transformarem em seguidores acéfalos, verdadeiros fiéis que prescindem do sentido 

referenciado. O obscurantismo das produções passa assim a ser a tônica dominante, 

pois se falta ciência, a religião se apodera dos discursos. Nesse mesmo sentido, Freud 

apreciava os versos de Goethe: “Aquele que tem ciência e arte, tem também religião; o 

que não tem nenhuma delas, que tenha religião!” 
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3) Artigos e resenhas 

 

Para que serve o cartel? 
Por: Sonia Leite 
 
“Vamos. Reúnam-se vários, grudem-se o tempo necessário para fazer alguma coisa, e 
depois dissolvam-se para fazer outra coisa. Trata-se de que a Causa Freudiana escape 

do efeito de grupo que eu lhes denuncio.” 
(Jacques Lacan20) 

 
O cartel é uma invenção de Lacan. Tal modalidade de grupo, introduzida no Ato 

de Fundação (1964), dá partida à causa freudiana, cuja visada é a transmissão da 
psicanálise naquilo que ela toca o real. Trata-se de um modo de experimentação de 
laço grupal cuja função é promover uma organização circular na Escola, na qual a 
permuta, ao final de um determinado tempo (no máximo dois anos), fomenta a 
transferência de trabalho.  

Gostaria de destacar a palavra experimentação como uma característica 
importante do trabalho em cartel. Ou seja, Lacan, apesar de delimitar regras muito 
claras para o funcionamento desse pequeno grupo, visava algo específico, para além 
de qualquer previsibilidade. Algo que teria relação direta com o tema da formação 
permanente do psicanalista. 

Para apreender esse algo é importante relembrar que a Escola, pensada por 
Lacan, não institui o psicanalista, mas, ao contrário, se pauta na singularidade da 
experiência clínica de cada participante. Em outras palavras, abre-se, aqui, a 
possibilidade de cada analista construir a sua Escola, na medida em que procede a 
uma exposição regular dos produtos de uma transmissão. É este movimento que 
contribui para a construção, também, permanente da Escola, cujo desenho é sempre 
inacabado. 

Dentro dessa lógica do não-todo encontra-se a serventia do cartel, tanto como 
modalidade de laço de trabalho, quanto como matriz e órgão de base da Escola. As 
estratégias de descompletude que norteiam o seu funcionamento são: transferência 
de trabalho; desejo de saber; mais Um, tempo de conclusão; produto final; exposição 
dos trabalhos. 

Lacan é taxativo. É somente pela via de uma transferência de trabalho que pode 
haver transmissão da psicanálise. Nesse caso, a suposição de saber é dirigida, 
primordialmente, ao texto. E é em torno do tema, e dos textos escolhidos, que o 
trabalho com o inconsciente pode se estabelecer. 

O cartel torna-se, assim, uma espécie de pequeno público que testemunha o 
aparecimento dos significantes e das questões de cada participante. Questões que vão 
sendo elaboradas à medida que os encontros avançam. 

Freud no artigo Sobre as teorias sexuais infantis (1908/1977), considera a 
presença de uma pulsão epistemofílica que emerge diante do enigma da diferença 
sexual. Ou seja, é a partir do encontro com a falta que o desejo de saber se 
presentifica, através das interrogações que a criança dirige ao adulto. A questão de 
onde vêm os bebês? e suas possíveis respostas têm a função de recobrir a angústia 
diante da falta do objeto. Interrogação que pode, também, ser entendida como: de 

                                                             
20 Lacan, Jacques (1980b). Senhor A. In: Documentos para uma Escola. Rio de Janeiro: Letra 
Freudiana, ano I, n/0. 
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onde ele vem e para onde eu vou? Qual a direção possível de uma existência? Freud 
indica que a criança se torna, nesse momento, um pequeno filósofo. 

Ele considera que a curiosidade sexual infantil é o protótipo de toda curiosidade 
intelectual. Indica que é a partir da angústia de castração que o desejo de saber pode 
conduzir o sujeito para além de uma relação de pura fascinação com o outro 
semelhante. É, também, o desejo que faz barra ao real avassalador, produzindo novos 
sentidos – que são modos de contornar a Coisa – a partir dos significantes de cada 
sujeito.  

A estrutura do cartel (3+1 ou 4+1) tem a função de propiciar a emergência do 
desejo de saber que movimenta um percurso de estudo, a partir de uma questão 
singular. A construção de uma questão é aquilo que engaja cada um no trabalho, 
comprometendo cada qual na sustentação do cartel (Leite, 2006). 

No que diz respeito ao mais Um, Lacan considera que não se trata, aqui, da 
lógica da adição. Trata-se, ao contrário, da presentificação do menos que caracteriza 
a falta. O mais Um, não é um líder, nem mesmo um coordenador de grupo, mas um 
pro-vocador do trabalho, causador do desejo de saber. Sua função é ser um lembrete 
da estrutura, lugar, eminentemente, vazio. Além disso, o mais Um é mais um outro 
do cartel e se aceita ocupar essa função, o faz porque o tema, também, o convida ao 
trabalho.  

Lacan (1980a) indica que “quatro se escolhem para levar a cabo um trabalho 
que deve ter seu produto... um produto próprio de cada um, e não coletivo, 
considerando que não se esperaria outro progresso senão o de uma periódica 
exposição dos resultados, assim como das crises de trabalho” (p.51). 

Como é impossível alcançar o real pela palavra, é preciso produzir algo, uma 
escrita cujo efeito é delimitar um produto, concluindo uma experiência. Momento em 
que algo de possível se realiza encontrando aí um ponto de basta. Nesse sentido, a 
experiência do cartel, envolve um trabalho de luto, tanto dos laços imaginários entre 
os participantes, quanto do produto que daí resulta. 

Retomo o começo desse breve texto para, enfim, concluir.  
Para entender a articulação do cartel com a formação do analista é preciso 

interrogar: O que deve permanecer na formação de um psicanalista? 
Seguindo a leitura lacaniana, pode-se afirmar que aquilo que deve permanecer 

ao longo da formação de um analista é a capacidade de se surpreender.  
Se Lacan sentiu a necessidade de articular a ideia de formação ao significante 

permanente foi por pressentir, que algo aí tende a desaparecer, a não permanecer, 
apesar de ser fundamental para a própria existência da psicanálise.  

No seminário 5, As formações do inconsciente, ele vai chamar a atenção, 
partindo de Freud, de que há algo no plano das formações do inconsciente que se 
chama surpresa. Afirma que o “(...) o fenômeno da surpresa tem algo de originário - 
quer se produza no interior de uma formação do inconsciente, na medida em que 
em si mesma ela choque o sujeito por seu caráter surpreendente, quer ainda 
quando, no momento em que é feito para o sujeito o desvelamento, provoca-se nele o 
sentimento da surpresa.” (p.97 ) 

 Considera que se trata de algo que, consubstancial ao desejo, é a própria 
condição de surgimento do desejo. Em outras palavras, faz emergir certos traços 
inconscientes, traços indestrutíveis (significantes) que retornam sempre prontos a 
reaparecer. São tais traços que, articulados em um escrito-produto, delimitam um 
estilo próprio a cada analista. 

  Como, então, manter viva essa experiência que tem no seu âmago a surpresa, o 
surpreender-se? A resposta a essa interrogação desnuda as modalidades de laços 
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sociais possíveis dentro de uma Escola, laços que devem priorizar a experiência do 
inconsciente em suas relações com o real. 

O cartel como experiência pretende ser uma possibilidade de resposta a essa 
necessidade fundamental. Constitui-se, assim, na aposta num modo de transmissão 
na qual tanto o sucesso quanto o fracasso ensinam.  
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O corpo acolhido para além de uma carne: discussão entre a arte, a medicina e a 

escuta psicanalítica21 

Por: Carla Valotta22 e Janaína Bianchi23 

 

Resumo 

 

Evocar a arte é uma forma surpreendente de conjecturar um saber antes de qualquer 

outro, até o da psicanálise, como afirma o próprio Freud “Diante do problema do 

artista criador, a análise, ai de nós, tem que depor suas armas" (1928, p. 205), que em 

sua obra analisa o artistas e suas produções, debruça sobre o processo criativo e se 

permite receber da arte indicações preciosas para o entendimento dos processos 

mentais.  O artigo propõe enfatizar o ponto no qual Freud estabelece o processo 

criativo que coloca em questão o funcionamento psíquico, inclusive o de evidenciar a 

falta inerente a estrutura do sujeito, e, que por consequência nos leva a refletir o 

próprio trabalho analítico, em especial, o acolhimento do corpo desse sujeito. Para 

isso, recorremos alguns conceitos psicanalíticos de Freud e Lacan como o corpo, a 

fantasia, o gozo, a instância Real do psiquismo e a escuta psicanalítica articulando –

os com a arte contemporânea performática de Annie Sprinkle, que nos permite uma 

discussão sobre o trato do corpo pela Medicina atual e da própria escuta analítica. 

 

Palavras-Chave: Arte; Corpo e Psicanálise.  

 

 

Introdução 
 

A única vantagem que um psicanalista tem o direito de tirar de sua posição é 

a de se lembrar com Freud que em sua matéria o artista sempre o precede, 

portanto, ele não tem que bancar o psicólogo quando o artista lhe desbrava o 

caminho (Lacan, 1965/2003, p.200). 

 

Os textos de Freud “Conferência XXII – Os Caminhos da Formação dos 

Sintomas” (1916); “Formulações sobre os dois Princípios do Funcionamento Mental” 

(1911) e “Um Estudo Autobiográfico” (1925) nos deixam transparecer que a discussão 

da criação artística e sua analogia com a realidade traz obrigatoriamente a questão da 

realidade psíquica e estabelece entre a psicanálise e a arte o ponto que Rivera (2002) 

acredita ser cardeal: o processo da criação servir para colocar em questão o 

funcionamento psíquico, chegando a investigar as condições de alcance do próprio 

trabalho analítico, inclusive da própria escuta analítica. 

A arte dita contemporânea, que nos chama atenção, refere-se a expressão de 

uma artista performática do século XXI, sobretudo na exposição do corpo. A qual 

escancara a distinção do corpo para Medicina e do corpo sexual, palco de gozo, 

abordado pela Psicanálise. Concorda-se que os trabalhos artísticos não servem para 

                                                             
21 Trabalho de conclusão de curso de Pós-Graduação em Psicanálise no Centro Universitário da Grande 
Dourados – UNIGRAN, 2016, inédito. 
22 Psicóloga, atua como psicóloga clínica e na Saúde Pública; membro fundador do Núcleo Dourados. 
23 Psicóloga, mestre em Psicanálise (PGPSA-UERJ), membro fundador do Núcleo Dourados. 
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apenas ilustrar uma imagem corporal, mas para iluminar a discussão que incide 

sobre uma dimensão ética da psicanálise: a escuta do corpo do sujeito.  

 

A arte performática de Annie Sprinkle 

 

A artista plástica Annie Sprinkle, nascida em 1954, autointitulada artista pós-

porno-moderna faz de sua arte um exemplo contemporâneo. É Professora de 

sexologia, ex-stripper, atriz de cinema pornográfico, escritora, diplomada em 

fotografia (1986) pela School of Visual Arts de Nova Iorque e doutora em Sexualidade 

Humana (1992) pelo Institute for Advanced Study of Human Sexuality de São 

Francisco, além de ativista dos direitos da mulher. 

A obra da artista a qual este artigo se propõe discutir intitula-se, Public cervix 

announcement, e, corresponde a uma performance feita por Sprinkle em um teatro 

onde, reclinada em uma poltrona, expõe sua vagina, aberta por um espéculo 

ginecológico, iluminada pela luz de uma lanterna, por onde se vê o colo de seu útero.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As imagens são transmitidas pela internet. Pelas suas próprias palavras, “quis 

dar oportunidade a muitos de conhecer um colo de útero, desmitificando a idéia de 

que a vagina tem dentes”, clara alusão à teoria kleiniana da vagina dentada, tão em 

voga nos anos 1960 e 1970, entre os psicanalistas estadunidenses.  

Assistimos à precipitação de muitos trabalhos que por serem, às vezes, tão 

destoantes das obras da tradição, trazem, por grande parte dos visitantes da arte 

contemporânea, uma dúvida recorrente que hoje tem se transformado numa questão 

até corriqueira: “afinal, isso é arte?”.  

Com base na qual a arte contemporânea vive dos restos, dos rastros, dos 

processos das efetuações do moderno; em outras palavras, ela escuta a sua eficácia a 

partir da elaboração da arte moderna; a arte contemporânea, a rigor, não existe. 

Conviria dizer, ainda, que: “Toda arte (depois de Duchamp) é conceitual (por 

natureza), porque a arte só existe conceitualmente” (KOSUTH, 2006, p. 217). Desse 

modo, encontramos um ponto de convergência entre a arte e a fantasia, eixo que 

conduz nossa reflexão, Coutinho Jorge (2010, p.239) nos esclarece que “(...) a 

 

Public cervix announcement, de Annie Sprinkle,1990. 
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fantasia inconsciente é o axioma de base da estrutura psíquica, axioma que se 

inscreve para cada sujeito como uma forma particular para fazer face ao real, ao não-

saber inerente a diferença sexual”. 

 

A arte performática de Annie Sprinkle e a Psicanálise 

 

Junto com a modernidade nasceu a psicanálise. Além de compartilharem de um 

mesmo contexto histórico, elas produziram variados intercâmbios ao longo dos 

séculos. As artes da modernidade, contrariamente às da tradição, ora são belas, ora 

não mais. Jacques Lacan afirma em seu seminário de 1959-1960, dedicado à ética, 

que a beleza presente nas artes da tradição tinha a função de escamotear aquilo que é 

da ordem do inominável, aquilo que estaria, no sentido freudiano, para além do 

princípio do prazer, ou melhor, que estaria no campo de Das Ding24. 

Desse modo, segundo Lacan (1960, p. 131), “o conjunto do que se coloca na 

rubrica de Belas-Artes, isto é, um certo número de exercícios ginásticos, dançantes e 

outros, é suposto poder trazer satisfações ao sujeito, um elemento de solução a seus 

problemas, um equilíbrio”. Diante do real avassalador, do inominável, do 

irrepresentável, temos a arte, pois, [...] sabemos que o grande horror é a morte e que, 

a vida é sempre a morte de alguém ou de alguma coisa, podemos acrescentar. 

Sabemos também que a arte nos é doada para, de alguma forma, dar conta do fundo 

horrível das coisas, para que possamos suportar o incomensurável, o insuportável da 

experiência contemporânea (FAVARETTO, 2008, p. 15). 

Além disso, 

 
O sujeito que retorna na arte contemporânea se desmaterializou e 

problematizou suas fronteiras em relação ao outro, no mesmo passo em que 

se temporalizou e deslocou em uma nova concepção, fragmentada, do 

espaço. Contudo, uma vez abandonado seu lugar como origem inequívoca da 

representação, ele volta de fora da representação, como corpo real- o que 

reconfigura suas relações consigo próprio, com o objeto e com o espaço. O 

sujeito recusa-se a se assimilar ao olho ideal, e, nesse deslocamento, perde 

seu lugar de direito para retornar como questão, em uma convocação direta 

do espectador (RIVERA, 2014, p.21) 

 

Ainda, de acordo com Rivera (2014, p.20) “o que a presença do corpo denuncia, 

para além de qualquer reafirmação de sua existência individual, é sua fugacidade, a 

condição mortal, passageira, do homem”, e por conseguinte, a criatividade humana 

na tentativa de lidar com esse horror, esse real destacado da imagem, e que se tenta 

incessantemente representar, sem que tal operação se cumpra de forma definitiva. 

Assim como a Sprinkle declara. 

Então, resta-nos fazer algo com isso, cada qual a sua moda, a sua maneira, ao 

seu estilo. Annie Sprinkle expondo publicamente o colo de seu útero, esperava dar ao 

“caro sujeito explorador online” a oportunidade de ver o que poucos viram antes 

recorrendo a tecnologia, que possibilita a visitação online de “milhares de pessoas” ao 

                                                             
24 É o nome dado a dimensão do irrepresentável na experiência de satisfação, o que padece do 
significante e pode ser remetido à pura falta, ao vazio. (LACAN,1959-60) 
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seu interior: “Você não tem que ficar na fila, você pode simplesmente visitar o 

caminho para o meu colo uterino”. (SPRINKLE, 1990) 

Apesar de ter a vagina escancarada à visitação pública a artista afirma que 

desmistificar o corpo feminino é uma impossibilidade, visto que ele engendra um 

grande mistério, não importa quantos você veja: “É um milagre magnífico — a porta 

de entrada para a própria vida”. Declarando assim, o que Lacan (1986) discorre sobre 

Das Ding e que Freud denomina de a Coisa, cujo caráter real, faltoso, da Coisa 

comparece sempre a cada vez que o sujeito “reencontra” o objeto, contudo, este é 

radicalmente perdido, objeto causa de desejo, nomeado por Lacan de objeto a.   

Essa própria vida a qual a artista se refere nos convida a um olhar analítico que 

virá de encontro ao próprio conceito de corpo para a psicanálise. Diria então um 

cirurgião: Mas o útero não passa de uma carne, por que tanta repercussão frente a 

ela?  

A Medicina define útero como  

 
Maior órgão que compõe o sistema reprodutor feminino da maioria dos 

mamíferos, incluindo os seres humanos, onde há uma passagem para que os 

espermatozóides depositados na vagina tenham condições de alcançar a tuba 

uterina.  Sua função principal é receber o óvulo fertilizado e lhe dar todas as 

condições para seu desenvolvimento. O óvulo fertilizado se dirige ao útero 

ainda como um embrião, dentro deste órgão, ele se torna um feto que se 

desenvolverá no decorrer da gestação. Com relação a sua anatomia, ele 

apresenta uma a forma de domo, na parte superior das tubas uterinas 

(conhecida como fundo do útero), uma região central delgada (conhecida 

como corpo do útero) e uma parte mais estreita que possui uma abertura 

para a vagina (conhecida como colo do útero). Sua parte interior é conhecida 

como cavidade uterina. Ele possui uma camada muscular intermediária - 

chamada miométrio - que compõe a porção principal da parede uterina. Na 

região mais interna desta parede encontra-se o endométrio, tecido ricamente 

vascularizado composto por capilares sanguíneos; este, é formado com a 

intenção de nutrir o feto, contudo, sempre que não ocorre a fecundação do 

óvulo, ele é descartado na menstruação. (SOBOTTA, 2012) 

 

Em meio a tantos significantes dados pela medicina parece ainda não bastar, 

pelo menos foi o que a cena performática da artista nos incita a refletir. Sem contar o 

entendimento de que seja um órgão exclusivamente predestinado a reprodução 

humana e animal, não considerando o sujeito pulsional. 

Nasio (1993,p.148) retoma o estatuto do corpo na teoria lacaniana afirma que o 

corpo sobre dois parâmetros fundamentais que delimitam o campo psicanalítico: “a 

fala e o sexo”. Essa precisão possibilita estabelecer a distinção entre o corpo da 

Medicina e o corpo, sexual e palco de gozo, abordado pela Psicanálise, pois  
 

contrariamente ao cirurgião, que se coloca diante do corpo de seu doente e o 

trata como um organismo, sem se preocupar em saber se ele fala ou goza, o 

psicanalista, por sua vez, deverá constantemente referir-se, direta ou 

indiretamente, aos parâmetros que são a fala e o sexo, e assim, conceber dois 

estatutos do corpo: o corpo falante e o corpo sexual. (NASIO, 1993, p. 148) 

 



Bloco Mágico: Boletim Nacional do Corpo Freudiano Escola de Psicanálise 
Número 2 – Setembro de 2017 

 

18 
 

O corpo que interessa neste trabalho é aquele escutado pela Psicanálise, um 

corpo vivo, certamente, atravessado pelo Outro25. O corpo como matriz do 

inconsciente. A psicanálise lida com um corpo que é falado antes de falar, atravessado 

pelo investimento libidinal do outro, condição para sua erogeneização. 

No início, preocupado com os traumas de ordem sexual, Freud (1895-1897) 

elabora a teoria da sedução. Depois Freud (1987) abandona essa hipótese e passa a 

valorizar a realidade psíquica que é a maneira subjetiva, singular, pela qual os fatos 

são apreendidos. A fantasia vem ocupar um lugar central na psicanálise. A referência 

principal, de início, ligada ao “corpo físico/concreto”, alvo dos traumas, vai sendo 

deslocada para o universo fantasmático, associado ao corpo pulsional, entre o soma e 

o psíquico. O corpo é como um lugar de inscrição das fantasias, corpo representado e 

também lugar do excesso, do que não se inscreve no psiquismo, do que só tem 

registro nele próprio.  

O corpo falante, conforme assinalado é o corpo marcado pelo Simbólico, 

tomado como um conjunto de elementos significantes. Ao mesmo tempo, o corpo é 

sexual, porque “o corpo é todo gozo e porque o gozo é sexual”. Como se sabe, o 

conjunto terminológico Imaginário, Simbólico e Real está na base de todo o ensino de 

Lacan. Ao longo de sua teorização, entretanto, os registros vão sendo articulados e 

pensados por meio de novas perspectivas e precisões.  

Vale lembrar que, por mais que Lacan articule gradativamente os três registros 

em sua teoria, passando a concebê-los no quadro de uma tópica, o conceito de 

Imaginário, Simbólico e Real são inseparáveis e devem ser pensados formando uma 

estrutura. Nesse contexto, à luz da teoria dos três registros fundamentais, o corpo na 

teoria lacaniana pode ser estudado através de três pontos de vista complementares: 

do ponto de vista do Imaginário, o corpo como imagem, do ponto de vista do 

Simbólico, o corpo marcado pelo significante e do ponto de vista do Real, o corpo 

articulado ao gozo. (LACAN, 1953) 

Pensar o corpo do ponto de vista do Imaginário nos remete aos primeiros 

momentos da teoria lacaniana e a forma como a imagem do corpo próprio, a partir do 

outro, marca a constituição subjetiva e a imagem assumida pelo sujeito. 

O corpo, do ponto de vista do Simbólico, implica verificar como se estabelece a 

relação entre fala-linguagem-corpo. Tendo como referência o texto “Função e Campo 

da Fala e da Linguagem em Psicanálise”, publicado por Lacan em 1953, e sua 

concepção do primado da linguagem, é preciso levar em conta o corpo marcado pelo 

Simbólico, suporte do significante, no qual as diversas partes podem servir de 

significantes, isto é, ir além de sua função no corpo vivo. 

Do ponto de vista do Real, a introdução do conceito de gozo, distinto da noção 

de prazer, possibilitará definir as diferentes relações com a satisfação que um sujeito 

falante pode experimentar no uso de um objeto desejado, postulando que a questão 

                                                             
25 “Em 1957, em ‘A direção do tratamento e os princípios de seu poder’, Lacan ampliou sua definição 
na relação transferencial. O Outro tornou-se então a outra cena (o inconsciente) descrita por Freud, 
mas compreendida, segundo a terminologia lacaniana, como o ‘lugar de desdobramentos da fala’ onde 
“o desejo do homem é o desejo do Outro”. O sujeito se pergunta “que quer o Outro?” e, nessa 
interrogação, interroga sua própria identidade, sobretudo a sexual”. (ROUDINESCO & PLON,1998, 
p.559)  
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da satisfação também se inscreve na rede de sistemas simbólicos que dependem da 

linguagem. 

Coutinho Jorge (2010) destaca as fantasias originárias para Freud, as quais têm 

como denominador comum o enigma da sexualidade a performance de Sprinkle nos é 

revelado, que diante desse enigma se criam fantasias “vagina tem dentes” como efeito 

da instauração da fata-a-ser e a perda da qual ela é efeito que será móbil dessa 

aspiração à completude que lhe é inerente. Logo, se o desejo é, em sua essência, da 

ordem da falta, a fantasia é a estrutura que enquadra, emoldura essa falta num certo 

limite, numa certa “janela para o real”, portanto, a fantasia é o que sustenta essa falta 

radical ao mesmo tempo em que indica ilusoriamente “o que falta”. Contudo, a 

fantasia constitui a realidade psíquica para cada sujeito, ela mediatiza o encontro do 

sujeito com o real. Ela é, assim, uma espécie de tela protetora para o sujeito, e se 

compõe como um suporte do desejo na medida que estabiliza, fixa o desejo do sujeito 

numa relação com determinado objeto a, para fazer tela à Das Ding.  

 

O Real do corpo escancarado  

 

A noção de gozo não é muito presente ao longo da obra freudiana, aparecendo, 

em geral, como referida ao prazer (gozo da sucção, gozo do amor etc.), mas ao final de 

sua obra Freud se refere ao gozo não apenas como sinônimo de prazer, mas, segundo 

Roudinesco e Plon (1998, p.299), “articulado com a idéia de repetição, tal como esta 

seria empregada mais tarde em Mais além do princípio de prazer, por ocasião da 

elaboração do conceito de pulsão de morte”. 

Lembremos que, para Freud, o campo do sexual se amplia, passando a 

manifestar-se e identificar-se em tudo aquilo que diz respeito ao humano (até mesmo 

na produção artística ou intelectual). Nesse sentido, a noção freudiana de sexualidade 

fica claramente diferenciada da ideia de genitalidade puramente biológica, conforme 

adotada, por exemplo, pela Sexologia. Mesmo assim, na origem, com a idéia de apoio, 

afirma-se em Freud o surgimento do sexual como ancorado, em um primeiro 

momento, nas funções corporais necessárias à conservação da vida.  

O gozo é repensado por Lacan (1972), em seu seminário 20 “Mais Ainda...”  

quando da elaboração da teoria do processo da sexuação e do conjunto de fórmulas 

lógicas que a expressam. Conforme indicam Roudinesco e Plon (1998, p. 300), para 

Lacan o gozo absoluto não é atingível, pois todo o humano está submetido à 

castração. “vejam que a vagina não tem dentes”, diz a artista. 

Define-se então um gozo fálico para o homem, “limitado, submetido à ameaça 

da castração, (...) que constitui a identidade sexual do homem”, e o gozo feminino que 

“é diferente e, acima de tudo, sem limite. É pois um gozo suplementar (...), enunciado 

como tal no (...) seminário Mais ainda”. 

No Seminário, livro 17 O Avesso da Psicanálise, Lacan (1969-1970) considera 

que o olhar que a análise trouxe acerca do gozo é revolucionário. Com seu tom 

irônico, ele aponta exatamente essa disjunção entre o gozo e os “processos naturais”, 

afirmando que só há gozo no humano, pois, 

 
o importante é que, natural ou não, é efetivamente como ligado à própria 

origem da entrada em ação do significante que se pode falar de gozo. Com 
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que goza a ostra ou o castor, ninguém jamais saberá nada disso porque, 

faltando significante, não há distância entre o gozo e o corpo. (p. 168) 

 

Portanto, 

 
O gozo é exatamente correlativo à forma primeira da entrada em ação do que 

chamo a marca, o traço unário, que é marca para a morte, se quiserem dar-

lhe seu sentido. Observem bem que nada toma sentido até que a morte entre 

na jogada. (p.169) 

 

Isso quer dizer que a noção de gozo está plenamente ancorada na corporeidade, 

referida ao corpo vivo, sem o qual não poderia existir. Paradoxalmente, não tem nada 

de natural, é anti-natural por excelência, pois há uma separação entre corpo 

(organismo) e gozo, já que no humano, atravessado e constituído pela linguagem não 

há mais nada de natural. 

Com a introdução do Real e do gozo, há uma conversão de perspectiva no ensino 

de Lacan. O Real como substantivo, o impossível de simbolizar, provoca 

remanejamentos nas concepções lacanianas. Assim, o corpo, além de ser afetado pela 

linguagem, goza. Ao mesmo tempo, Lacan (1975/1982) afirma que “o significante é a 

causa do gozo” (p. 66). Tendo essa proposição em vista, Miller (1998) esclarece que 

na teoria lacaniana existem dois efeitos do significante no corpo: “um, que é a 

mortificação, e o outro, que é a produção do mais-de-gozar.  

Verificamos que a unidade corporal não é um fenômeno anatômico. Não há 

correspondência com o real anatomofisiológico. Com Lacan, evidencia-se a função de 

captura que a imagem especular exerce e as consequências do fato de que só se tem 

acesso ao corpo pela sua forma imaginária, fato evidenciado pela escolha 

performática de Annie Sprinkle.  Podemos verificar que o corpo é necessariamente 

definido em relação à falta, seja pela leitura da falta inscrita pelo significante ao fazer 

furo no real do organismo, seja pela imagem do corpo que inscreverá uma 

dessemelhança em relação ao próprio sujeito. 

 

O corpo na escuta psicanalítica 

 

O que designa a vida de um corpo está para além de suas funções e mecanismos 

descritos pelo discurso médico ao longo dos tempos. Há uma dimensão própria ao ser 

falante que introduz o que Lacan chama de certa debilidade; algo que interfere num 

pretenso funcionamento, regulado por um saber instintivo regido pelas leis da 

natureza. Como ponto de partida, subverte-se, a partir do conceito de pulsão, a 

disjunção que situaria o corpo dentro das coordenadas orgânicas e o psiquismo como 

campo mental, desvinculado do suporte material. O que a psicanálise estabelece 

como parâmetro de vida num corpo são os desvios inerentes à lógica da satisfação, os 

atropelos em que o sujeito se surpreende não sendo senhor em sua própria casa. 

Nesse sentido, apontam os impasses e os riscos que se apresentam ao campo 

psicanalítico quando se considera, equivocadamente, que pensar o sujeito constituído 

e atravessado pela linguagem implica em separá-lo do próprio corpo, transformando-

o em um sujeito platônico, pura idéia ou representação. 
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Nesse contexto, acredita-se que, ao excluir o corpo de seu campo de ação e 

interesse, voltando-se fervorosamente para os registros do pensamento e da 

linguagem, a Psicanálise corre o risco de ser substituída por outros discursos e 

práticas terapêuticas que se propõem a intervir sobre o corpo como o próprio 

discurso Médico, supracitado, as terapias corporais, as terapêuticas farmacológicas, 

etc. 

Lembrando que o corpo é regulado pelos “destinos das pulsões e do desejo”, 

Birman (1998) afirma que “se a psicanálise esquece que o sujeito é encorpado, 

restringindo-se às leituras do pensamento e da linguagem, (...) no fundamental, a 

descoberta freudiana foi silenciada” (p. 172). Considera ainda que Freud, com a 

criação do conceito de pulsão e com a formulação da existência de um sujeito 

encorpado, indica um caminho para superar o dualismo cartesiano: 

 
o que Freud buscou foi a superação dos registros do pensamento 

(linguagem) e do corpo pela mediação de uma teoria dos afetos. Desta forma, 

o sujeito seria corpo e pensamento, marcado então pelos destinos das 

pulsões. Portanto se inscreveria imediatamente no registro da ação, sem que 

essa se contrapusesse ao da reflexão. (BIRMAN, 1998, p. 174) 

 

Por isso tudo, para Birman (1998, p. 175), os analistas devem atentar para o fato 

de que os analisandos não apenas “têm um corpo”, mas também, que “a existência é 

praxis”. Para o autor, o mal-estar que inquieta os analistas face ao futuro e à 

dissonância da Psicanálise na pós-modernidade se devem, justamente, ao 

esquecimento desses aspectos constituintes do sujeito e de sua existência. 

Nesse mesmo sentido, Freud (1905) se refere à noção de corpo erógeno como 

articuladora das conexões entre psíquico e orgânico. Tendo em vista o conceito de 

pulsão, as formulações presentes nos “Três ensaios sobre a sexualidade”, esse autor 

afirma que Freud, apesar de afastar se do corpo da Fisiologia, postula um estatuto do 

corpo que “não se reduz unicamente à sua existência enquanto ente assujeitado à 

dominação simbólica” (p. 21).  

Segundo Miller (1998, p. 95), “o corpo é introduzido, mas ‘na condição de ser 

simbolizado, de ser significantizado e (...) simbolizado quer dizer mortificado”. Com a 

introdução do registro do Real, conforme assinalado, a teoria lacaniana passa por 

reformulações e afirma-se nela a referência ao corpo. Ao final de seu ensino, Lacan 

marca os limites da linguagem, apontando a importância do corpo, como real que se 

impõe na clínica e como objeto a. Miller (1998) esclarece, finalmente, que 

 
o corpo entra no ensino de Lacan enquanto objeto a . É preciso que se diga 

que ficamos aí, nesse plano. Ficamos na idéia de que o corpo, mortificado 

pelo significante, deixa lugar para exceções, restos suplementares que 

escapam à mortificação e que são os objetos a (...). (p. 97) 

 

Na clínica, o equívoco consiste em colocar o significante em primeiro plano, 

apagando o corpo e a pulsão, como se fosse possível operar sobre um campo 

desintensificado, de pura representação. 

Trata-se aqui do objeto a em sua radical ex-sistência, que permite à consistência 

corporal constituir-se dentro das coordenadas de sua estrutura. O corpo é condição 
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da presença do sujeito no mundo, mas não apenas isso, já que não nos é dado pura e 

simplesmente pelo espelho. Assim, um vazio central marca a experiência com o corpo 

próprio, que é o lugar de uma perda irremediável que nenhum objeto pode restaurar. 

Esta perda é a causa da atividade central do corpo, para além de qualquer referência a 

uma autoconservação. Como bem nos revela a artista Sprinkle ao declarar a 

impossibilidade diante do furo que convida à criação de uma subjetividade, de uma 

arte. Acredita-se que o corpo está longe de ser uma armadura, “esvaziada”, ou um 

“vazio” de subjetividade, o que se evita é o confronto com a finitude, com as 

limitações da potência corporal e a artista a partir desse suposto confronto cria sua 

performance.  

Há, portanto, um resto que escapa ao estatuto da imagem especular, que pode 

ser definido como o próprio objeto a, o objeto que marca a disjunção entre corpo e 

organismo e define um lugar estrutural para a falta. (LACAN, 1964). O corpo, 

observado a partir das zonas erógenas num traçado da pulsão desenhado pelos 

objetos naturais, é regulado por um gozo que desliza para fora, onde o objeto advém 

como o elemento que guarda algo do corpo vivo, ao mesmo tempo em que dele 

prescinde para sustentar a realidade do sujeito, como furo.  

 

Considerações finais 

 

Para pensarmos a escuta analítica e o corpo do sujeito é preciso que fique claro a 

que corpo estamos nos referindo. Certamente é um corpo que não se confunde com o 

corpo/organismo de carne e osso, corpo tratado e operado pela medicina. O corpo 

que interessa à psicanálise é um corpo vivo e atravessado desde sempre pelo Outro. É 

um corpo marcado, vibrado pela presença física, desejante e simbólica do outro. É o 

Outro, a alteridade, o eixo constitutivo da subjetividade, que se encontra na origem 

do investimento libidinal do corpo. O primeiro Outro é “encarnado” na mãe, desse 

modo, o Outro enquanto alteridade se presentifica através dos outros, nossos 

semelhantes, com os quais estabelecemos contato. Evidenciado mais uma vez na arte 

performática de Sprinkle, a qual solicita o olhar do outro, os quais são despertados ao 

desejo de olhar seu útero por uma fenda, ou melhor, só há tal performance por conta 

do atravessamento do outro.  

Vimos que as imagens do corpo são, para a psicanálise, uma das vias 

privilegiadas de acesso ao inconsciente. Corpo relacional, sistema aberto que opera 

em permanente troca com o meio. Na situação analítica, pelo viés transferencial, há 

um mútuo investimento libidinal entre analista e analisando, sendo o analista 

incluído num circuito pulsional. Há algo aí em vias de ser produzido, um processo de 

subjetivação. O trabalho analítico possibilita uma reorganização libidinal do corpo, 

que é a “fala” do corpo (BIRMAN, 1998). 

É vivência em estado bruto, pura intensidade compartilhada, um aquém da 

representação. No entanto, trata-se, aqui, não apenas de acolher, mas de dar lugar. 

Ligar o corpo à palavra, favorecer a representação das impressões nunca antes 

nomeadas, mas sentidas pelo sujeito. Que implica num cuidado de si, num constante 

vir a ser, num processo de subjetivação.  
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A escuta analítica tem como condição de possibilidade a escuta do próprio corpo 

do analista para que este possa funcionar como uma caixa de ressonância que acolhe 

a avalanche de impressões sensoriais, numa linguagem verbal e não-verbal que vem 

do analisando, às vezes sinalizadas primordialmente só no corpo. O analista escuta 

com o próprio corpo o que emana do corpo do analisando, escutando não apenas as 

palavras, mas indo além. Escutar com o próprio corpo é ser capaz de captar a 

atmosfera e viver as intensidades que o encontro analítico engendra (FERNANDES, 

1999). Consideramos essa uma das condições que possibilita uma escuta analítica do 

corpo. 

A obra de Annie Sprinkle, paradoxalmente, ao expor sua vagina à expiação 

pública, ainda assim vela o objeto, aquilo que não tem imagem nem nunca terá, mas 

que tem algo que aponta para alguma “Coisa”, para o objeto a, causa do desejo, aquilo 

que serve ao nada, um movimento típico para que ocorra o desejo de análise. Tudo 

pode ser visto, menos o nada. A palavra logifica a carne pela inscrição do traço, das 

marcas que fundam um corpo para um sujeito que terá de encontrar seu jeito de 

habitá-lo, cada qual ao seu estilo, inclusive numa relação analítica, sendo artista ou 

não.  
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A roupa do sexo26 

Por: Natália Pereira Travassos 

 

 Ser um homem com ares de mulher ou uma mulher com ares de homem está 

presente há centenas de séculos e em diversas culturas. Sejam os anarieus no Egito 

(século V a.C.) , as Hijras na Índia, o travestismo ou a démonomanie descrita por 

Esquirol em 1838, todos têm como característica essencial a predominância de 

hábitos, traços, sentimentos e comportamentos considerados culturalmente 

pertencentes ao sexo oposto. A diferença que se coloca entre esses casos e a 

transexualidade é a exigência de alteração no corpo das insígnias masculinas ou 

femininas; não basta o semblant. 

Se isolarmos os quadros que extrapolam a cultura e ganham classificações 

psiquiátricas, podemos apontar outra diferença. Todas elas, exceto o transexualismo, 

foram catalogadas apenas no Manual de Desordens Mentais (DSM). Já o 

transexualismo, antes de pertencer aos critérios para diagnóstico psiquiátrico, foi 

definido por um endocrinologista que endossou o descompasso entre o corpo e o 

psiquismo, tomando o psiquismo como verdade e o corpo como um engano. Ora, se 

os avanços técnicos científicos permitiam, por que não livrar os transexuais da prisão 

que seus corpos lhes impunham? 

Assim nasce o transexualismo, no início dos anos 50, junto à descoberta do 

DNA. Foi a década seguinte ao fim das duas grandes guerras, que proporcionaram 

grandes estudos e avanços na medicina, e também quando a moda feminina foi 

considerada uma das mais belas e sensuais do século XX, em que o cinema 

hollywoodiano exibia Rita Hayworth, Ava Gardner e lançava a sexy Marilyn Monroe. 

Chistine Jorghensen, a primeira transexual que apareceu na mídia, foi 

considerada uma loura beauty, tal qual Marylin. O sucesso de sua transição foi 

veiculado amplamente nos meios de comunicação, principalmente pela televisão. No 

documentário The regretters, um dos transexuais que se arrependeu da transição cita 

o caso de Christine e sua aura glamourosa como motivador para "tornar-se mulher". 

Não sabemos quantos percorreram o mesmo caminho com o mesmo ideal - onde 

imaginariamente ser mulher traria beleza e felicidade - mas temos o cenário perfeito 

para a produção de demanda em larga escala. São muitos os relatos de pessoas que se 

sentiam estranhas em seu próprio corpo e ao escutar a fala de um transexual 

concluíram que essa era sua questão. Uma cola psicótica ou um mimetismo histérico? 

Mas também não podemos ficar presos à ideia de que todo transexual quer ser 

uma Marylin ou um Brad Pitt. Longe de ser uma produção em série, a 

transexualidade revela a singularidade que se põe em jogo na escultura dos corpos. 

Restam algumas questões: de que se trata a demanda transexual se o real é da ordem 

do inegociável e do irrepresentável? Será mesmo que, no caso da neurose, a certeza 

não fracassa diante da irreversibilidade do real e a angústia insiste? Em seu blog, 

Sabrina (uma "ex-transexual") escreve sobre seu sofrimento. Basta acompanhar suas 

                                                             
26 Texto apresentado por ocasião da defesa de dissertação de Mestrado em Psicanálise no Programa de 
Pós-graduação em Psicanálise do Instituto de Psicologia da UERJ em março de 2017, intitulada “A 
roupa do sexo: transexualidade e psicanálise”. 
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postagens, desde antes da sua transição até sua destransição, para perceber que a 

angústia está lá, gritando no corpo. 

Se por um lado o conceito de gênero permitiu que se descolasse o destino 

biológico da anatomia sexual, por outro trouxe uma ditadura tão aprisionante quanto 

o sexo. Isso significa que se há uma discordância entre os dois, um deles precisa ser 

"adequado" e aí, não importa se é o biológico ou o psíquico, mas que o descompasso 

não pode existir e, nesse sentindo sim, é uma linha de produção e exclui qualquer 

possibilidade de subjetivação. Pensar a definição de "homem" e "mulher" a partir da 

psicanálise pressupõe o equívoco; por excelência, a escansão entre o que se diz e o 

que se escuta. Esses significantes só podem ser apreendidos na experiência e a 

experiência, vale ressaltar, não diz respeito nem ao sexo nem ao gênero. 

Em recente publicação de uma revista de psicanálise, encontra-se um artigo que 

traz à luz uma imprescindível discussão ética. Há cerca de cinco anos, na França, em 

meio a uma lista de difusão de informações ligadas às questões de gênero notou-se a 

presença de mensagens pedindo a indicação de um psicanalista safe para tratar de 

sofrimentos relacionados, entre outras coisas, às identidades de gênero e orientação 

sexual consideradas socialmente marginalizadas. Para além da discussão proposta no 

artigo, a criação de uma lista de profissionais psy (que inclui psicanalistas) aponta 

superficialmente para o medo do preconceito e da discriminação presentes entre a 

população LGBTQI ao procurar um profissional de saúde mental. Num segundo 

plano evidencia um lugar hermético que não suporta ser questionado, pois a dúvida 

não pode existir; a transexualidade não interroga, ela afirma e demanda. Não 

esqueçamos que o transexualismo foi caracterizado pelo autodiagnóstico e 

autoprescrição terapêutica. 

Nesse sentido, a chamada teoria de gênero, que tem como principal teórica 

Judith Butler, vem ganhando espaço nos movimentos sociais, corroborando para o 

discurso da chamada subversão da identidade. A questão é que a ancoragem do 

sujeito não acontece a partir da identidade, mas do significante. Dessa forma, 

encorpa-se a falsa ideia de que subverter a identidade é a grande eureka enquanto, na 

verdade, ela só reproduz outros espaços tão cristalizados e mais angustiantes do que a 

lei pode ocasionar. 

Vemos crescer concomitantemente à teoria de gênero a quantidade de pessoas 

ingressando no processo transexualizador e requerendo na justiça a retificação do 

nome e do sexo no registro civil. Indícios de demanda à lei ou ao saber? Se for à lei, 

podemos supor uma tentativa de demarcação de território, delimitação de bordas e 

fronteiras; se for ao saber, indícios de uma busca insaciável pela verdade, a verdade 

sobre o próprio sexo. 

Podemos localizar em alguns relatos de transexuais a falta de estranhamento 

próprio e também da família em relação à transexualidade. A escolha supõe uma 

diferença e a diferença pressupõe uma escansão (garantindo o lugar do sujeito e do 

objeto). A inscrição simbólica, que deveria advir da diferença imposta pelo real da 

anatomia (do grego “ana", parte e “tome”, cortar), faz localizar "menino" ou 

"menina" a partir de uma falta. Pensando a partir de François Ansermet, podemos 

supor um sujeito à deriva de uma lei frouxa, diante do gozo do Outro e a certeza 
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transexual, nesse sentido, uma possível tentativa de ancoragem que marca uma falta, 

subtrai um gozo e diminui a angústia.  

Robert Stoller foi o precursor da psicanálise no trabalho com transexuais. Sua 

intenção foi abordar as perversões e o transexualismo evitando o caráter 

patologizante, mas talvez esse tenha sido o seu maior equívoco. Seu trabalho estava 

orientado num a priori e não num a posteriori. Sua imprecisão teórica deixou 

lacunas que foram retomadas posteriormente por Moustapha Safouan, Marcel 

Czermak, Catherine Millot e Geneviève Morel. Lacan chegou a tratar rapidamente 

sobre o tema e a ressalva que fez ao trabalho de Stoller foi o fato de que desconhecia a 

noção de foraclusão. Para todos esses psicanalistas, a transexualidade está situada na 

psicose. 

Há um rechaço no caso da transexualidade, seja do gozo, do corpo, do órgão, da 

imagem ou até mesmo do significante, mas somente na clínica podemos saber do que 

se trata. A noção de gozo nos ajuda a pensar a forma como cada um desses sujeitos 

vai usufruir do seu corpo sob a égide do gênero, porém sem se reduzir a isso. Se no 

gozo fálico o que faz barreira ao seu excesso é o significante, o que a psicanálise tem a 

oferecer no cenário da ciência sem fronteiras é a possibilidade de o gozo 

condescender ao desejo, ou seja, ultrapassar a ordem da demanda visando alguma 

subjetivação. 

Lea T, famosa modelo brasileira, declarou uma vez que ser transexual é como 

calçar os sapatos trocados nos pés, como algo que não encaixa. Quantos de nós, 

cisgêneros, homens ou mulheres, homossexuais ou heterossexuais também já não 

esbarrou com a própria imagem e estranhou? Até Freud! Como disse Jean-Michel 

Vivès, na melhor das hipóteses nos deparamos com o inquietante e na pior delas 

temos a angústia. A escansão provocada pela falta de cadência entre a incidência da 

pulsão escópica e o significante põe em jogo a unidade corporal e, consequentemente 

sua imagem. A diferença que se coloca para os transexuais é a permanência nesse 

estado; a cristalização do imaginário é uma defesa contra o esburacamento causado 

pelo real e que o simbólico não foi capaz de circunscrever. 

 Outra questão interessante que frequentemente aparece é a relação entre a 

transexualidade e a homossexualidade. A afirmação transexual "eu não sou 

homossexual porque não gosto de pessoas do mesmo sexo" marca elementos que não 

necessariamente se relacionam, afinal a orientação sexual diz respeito a uma escolha 

de objeto e a identidade de gênero diz respeito a uma localização subjetiva. Se o 

verdadeiro parceiro na relação sexual é o objeto a, não há homens nem mulheres, 

mas sujeitos com "ares de homem" e "ares de mulher" em busca de seus pequenos 

objetos de satisfação. Mas isso diz respeito à fantasia e fazer a sua travessia só é 

possível no divã.  

De tudo resta o sexo, que é o real em jogo, e vesti-lo nada mais é do que velar o 

insuportável, seja sob a forma de delírio, fetiche ou fantasia; vesti-lo é, acima de tudo, 

fazer-se personagem para uma ficção. 

 

 



Bloco Mágico: Boletim Nacional do Corpo Freudiano Escola de Psicanálise 
Número 2 – Setembro de 2017 

 

30 
 

Resenha27 do livro Paranoia e crime: do Direito à psicanálise, de Dercirier Freire. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015. 155 páginas. 

Por: Nadiá Paulo Ferreira28 

 

Sem dúvida, querer pensar o crime a partir 

de dois campos de saber, o Direito e a Psicanálise, 

não é uma tarefa fácil, já que o que está em jogo é 

o conceito de loucura, o qual, por sua vez, implica 

a questão crucial no que diz respeito à 

responsabilidade ou não de um ato.  

A teoria jurídica se apoia na psiquiatria, na 

medida em que o destino de quem praticou o ato 

criminoso depende de um laudo dado por um 

psiquiatra forense. Imputável se for diagnosticado 

como “doente mental”. Ou culpado se for 

considerado são.  A prisão ou o hospital 

psiquiátrico é o destino.    

Aqui entra em cena não só a contribuição do 

livro de Dercirier, mas também sua proposta: por 

que o Direito não leva em conta o que a psicanálise 

tem a dizer sobre a loucura? Essa é a pergunta não 

escrita, mas implícita nas entrelinhas. Para a 

psicanálise não há a dicotomia normal/anormal e 

sim estruturas. Há estruturas: psicose, perversão e 

neurose. E mais: para a psicanálise todo indivíduo 

é responsável por seus atos. Ou seja: ao contrário 

do Direito, em toda ação praticada pelo 

homem,independente de sua estrutura clínica, há 

implicação subjetiva. 

 Mas do ponto de vista do direito, a loucura 

isenta o autor do seu ato, amordaçando sua fala e 

o enclausurando, na maioria das vezes, até a 

morte, em um manicômio judiciário. 

O japonês Issei Sagawa e o famoso teórico marxista Luis Althusser ilustram o 

contrassenso da imputabilidade da loucura. Em 14 de março de 1985, Claude 

Sarraute escreve uma crônica, no jornal Le Monde sobre o crime cometido por 

Sagawa. Ele está estudando literatura na Universidade de Paris, onde conhece a 

holandesa Renée Hartevelt, que, na época, tem 25 anos.  Em 1981, ele a convida para 

ir a sua casa e lhe dá um tiro na nuca. Depois transa sexualmente com o cadáver, 

esquarteja-o  e  come alguns pedaços de sua carne, guardando o resto embrulhado na 

geladeira. Dois anos depois, ele é julgado “doente mental” e encaminhado a uma 

clínica psiquiátrica. Em 1984, seu pai, Akira Sagawa, um rico empresário japonês, 

                                                             
27 Publicada originalmente em: Revista de Psicologia, Fortaleza, v.7, n.2, pp.165-167, jul.-dez. 2016. 
28 Psicanalista do Corpo Freudiano Escola de Psicanálise – Seção Rio de Janeiro, Prof. Titular de 
Literatura Portuguesa/UERJ. E-mail: nadia@corpofreudiano.com.br. 

 

mailto:nadia@corpofreudiano.com.br


Bloco Mágico: Boletim Nacional do Corpo Freudiano Escola de Psicanálise 
Número 2 – Setembro de 2017 

 

31 
 

consegue a transferência do filho para o Hospital de Saúde Mental, no Japão. Cinco 

meses depois, Issei é considerado curado e libertado. Em Paris, no dia 16 de 

novembro de 1980, Louis Althusser, o marxista que teve como projeto a releitura da 

obra de Marx, mata sua mulher, Hélène, no apartamento da Escola Superior, na rua 

d’Ulm. Em seguida, Althusser corre para o apartamento do Dr. Étienne, que mora no 

primeiro andar do mesmo prédio, e diz aos berros: “Estrangulei Hélène!” Eis o 

depoimento de Alhtusser: “(...) Nesse momento, tudo se confunde. Ele me aplica, 

parece-me, uma injeção, (...) E eu soçobro na noite. Iria “despertar”, não sei quando, 

no hospital Sainte-Anne” (Althusser, Louis. O futuro dura muito tempo. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1882, p. 24). Em fevereiro de 1981,  é decretado o estado de 

não-responsabilidade jurídico-legal, o que implica a internação de Althusser em um 

hospital psiquiátrico. Eis o testemunho de Althusser, diante do fato de ter para 

sempre sua boca amordaçada: “O destino da impronúncia é na realidade a pedra 

sepulcral do silêncio.” Mas Althusser encontra uma via para escapar do silêncio 

forçado e dá seu testemunho escrito, que é publicado na França, dois anos depois de 

sua morte,  em 1990.   

Antes da descoberta da Psicanálise, Dercirier trabalhava dando consultoria a 

psiquiatras forenses no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Esta 

experiência serviu de referência a realização do primeiro capítulo, em que é abordado 

a culpabilidade, as teorias da ação e os critérios da imputabilidade. Este capítulo se 

dirige, principalmente, ao leitor não acostumado ao jargão jurídico, já que é escrito 

em linguagem simples e acessível.  

Apresentado o conceito de imputabilidade para a teoria jurídica, Dercirier 

aborda o conceito de estrutura psicótica em Sigmund Freud e Jacques Lacan, para em 

seguida dar destaque  ao crime realizado pelo paranoico,  o qual é o tema do livro. 

A dificuldade de acesso aos conceitos lacanianos é um jargão por demais 

conhecido. Sem abrir mão do rigor, o leitor irá se surpreender com a clareza com que 

os conceitos são apresentados. Real, simbólico, imaginário, delírio, foraclusão, 

Nome-do-Pai, passagem ao ato, falo, desejo, gozo, outro, Outro são definidos e 

aplicados em casos paranoicos, facilitando a compreensão inclusive daqueles que não 

conhecem a teoria psicanalítica.  

Do direito à psicanálise, chegamos ao último capítulo, que termina o livro, tal 

qual o último terceto de um soneto, com chave de ouro. Assim, Dercirier retoma as 

bases fundamentais da estrutura paranoica  e as diversas modalidades de delírio, 

abordadas no terceiro capítulo, para frisar o invariante estrutural da paranoia: 

“Assim, o paranoico é objeto do perseguidor, objeto da traição, objeto do amor do 

Outro. Ele é sempre objeto do Outro, ele é objeto do gozo do Outro.” Feito isto, 

retoma o segundo capítulo, para destacar não só a importância da foraclusão do  

significante Nome-do-Pai, na psicose como estrutura, mas também a função do 

delírio paranoico, que não é outro senão ocupar o buraco deixado pelo Nome-do-Pai. 

É nesse sentido que o delírio é uma tentativa de cura, ou como diz a autora, “um 

trabalho de mobilização do significante”. 

E por último, como não poderia deixar de ser, o caso princeps da psicanálise 

lacaniana: o caso Aimée, que é tema da tese de medicina de Jacques Lacan, em 1932, 

publicada com o título Da psicose paranoica em suas relações com a personalidade.  
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Esse caso, segundo Elisabeth Roudinesco e Michel Plon, no Dicionário de 

Psicanálise, “ocupa na gênese do lacanismo um lugar quase idêntico ao do caso Anna 

O. na construção da saga freudiana (Rio de Janeiro: Zahar, 1998, p.30).  

A apresentação do caso Aimée, como uma teia de fios entrelaçados, retoma a 

questão que abre o início do último capítulo, que é a diferença entre ato, acting out e 

passagem ao ato. Esta distinção se torna importante, porque, na paranoia, o crime ou 

a tentativa de agressão se caracterizam por uma passagem ao ato. Dercirier lança a 

pergunta: na psicose, “como o delírio pode levar a um ato violento?” Arrematando a 

teia, Dercirier apresenta a passagem ao ato como o modo pelo qual o psicótico se 

coloca no lugar de objeto do gozo do Outro. 

Enfim, leitor, este é um livro tecido letra a letra pelo bem dizer. E, justamente 

por isto, além do prazer de leitura, o prazer da aprendizagem... 

 

 

4) Textos clássicos da psicanálise 

 

Faladé, Solange. Sobre lo real [1974]. Documentos. Corpo Freudiano Escola de 

Psicanálise – Seção Rio de Janeiro, n.10, dez. 1999, pp.29-34. [Artigo publicado 

originalmente nas Actas de la Escuela Freudiana de Paris, VII Congresso, Roma, 

tradução de Italo Manzi]. 
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Safouan, Moustapha. On the Formation of the Psychoanalyst29. 

 

I thank Jean-Richard Freymann for giving me the honor of concluding these 

meetings, even more so since it has been about thirty years since I left Strasbourg and 

it gives me pleasure to tell you the point where I am at concerning the questions 

which interest you and which have been the object of these meetings. 

Three paths offer themselves to whomever wants to become an analyst; their 

necessity was recognized from the first day, that is to say, the didactic analysis, the 

control analysis and theoretical studies. 

The didactic analysis is a re-audition necessary in that a subject wouldn’t be able 

to mark the repressed desire of an other subject and less still the modes by which this 

desire signifies itself, if he himself has not gone through the same experience. The 

aim of the didactic analysis is supposed to be, according to this point of view, to 

permit the future analyst to become aware of unconscious phantasms, and in so 

doing, to persuade himself of the reality of the unconscious. 

With Lacan, things get a little more complicated. That’s because the division 

between unconscious and conscious is considered a division of the subject, between 

the process of enunciation and that of the enunciated, that is to say between the 

point, back before, where speech originates and constantly vanishes, and what is 

articulated within it as the enunciated. There follows in its wake a slew of other 

divisions: between signifier and signified; between common signification and 

meaning effect [effet de sens]; between desire and demand; between the truth which 

is truth only from its refusal of knowledge and knowledge which is knowledge only 

through what it rejects as truth. All of this, while the subject himself becomes what a 

signifier, let’s says the intentional signifier “familiar”, represents for another signifier, 

the incongruent “famillionnaire”. I’m referring here to a witticism that I assume 

everyone knows. 

The subject is therefore an effect of the signifying relation [relation signifiante]. 

Where to find him as the subject who speaks and not as semblance [semblable], if it is 

not in the interval between signifier 1 – “familiar” in my example – and signifier 2? 

However, the distinction between the unconscious and conscious is no longer that of 

a topical distinction between two places differently situated in space, two rooms for 

example. It is rather comparable to the distinction between the obverse and the 

inverse in as much as they are found to be in continuity one with the other on certain 

surfaces with one single face. 

Starting from there the reason for didactic analysis changes. It is no longer a 

question of gaining knowledge of the unconscious and its so called primary processes, 

a knowledge utilizable in taking on of other cases, it is rather a question of 

disencumbering oneself of the whole field of knowledge, and especially 

psychoanalytical knowledge, inevitably ready to function as an object especially made 

to block one’s ears against the eruption of a constantly new truth. In other words, it is 

not simply a matter according to this Lacanian view of believing in the reality of the 

unconscious, but of assuming fully the whole extent of the subjective division. 

                                                             
29 Apresentado em Strasbourg, novembro de 2003, traduzido do francês para o inglês por Marie-
Claude Hays e Martin Winn. 
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As we can see, this assumption amounts to a break: a break from the subject-

supposed-to-know. As a result, the end of analysis, far from consisting in an 

identification with the analyst, is more likely to be a reckoning of the existence of the 

ignored object, whose contraband attribution to the analyst as subject-supposed-to-

know, gives the former all his prestige. 

In the case of Alcibiades, for example, who was, as everyone knows, the man 

held responsible for the scandal of the mutilation of Hermes, for Alcibiades this 

object, as stated in the Dialogue, was Socrates' cock. From which comes the question: 

a subject who has followed to its end an experience that undoes the identificatory 

foundation of his existence, an experience that allows him to glimpse that the seizure 

[prise] of being is in truth one of non-being, an experience that makes him live – not 

without depression – the incommensurable gap between the ideal and the 

phantasmatic object with which the ideal sustains itself, what would incite such a 

subject to return to this experience with others? Let us note that this question doesn’t 

deny in any way the eventual therapeutic benefits of analysis, nor the profound 

satisfaction that the recognition of unconscious desire brings. In truth, the technique 

of Lacan as practitioner rests fundamentally on what can be called an accurate 

calculation of unconscious desire. 

Which explains why most of his analysands remain grateful [sentiment de 

reconnaissance] to him, and it would be shortsighted to attribute that feeling to an 

unresolved transference love. Precisely, there is a question here concerning didactic 

psychoanalysis as such, that is to say to the extent that Lacan called “pure” an 

analysis that does not confine itself to a therapeutic motivation, but carries 

expectations that it will go to its logical end, beyond what could be realized, “in 

addition” [“par surcroit”], as a cure. Then the question can be reformulated as 

follows: what takes place at the moment that this analysis is about to end, ushering in 

a new desire, that of the analyst? Not the desire to be an analyst, not even to do 

analyses, even less the personal desire to become an analyst, but the desire as a 

function that allows him to let an analysis come to its own conclusion without the 

interference of his personal desires. Or, to act “as a mirror” according to the jargon 

previously utilized and that irritated Lacan not because it was false, but because it 

didn’t mean anything without a fuller explication. It is in this manner that is 

repeated, for example, that “what is important is not what the analyst says or does, 

but what he is” while dispensing with saying anything whatsoever concerning the 

being in question. It is precisely in order to obtain the answer to the question thus 

formulated, or reformulated, that Lacan promoted the experience of “the pass”. 

It is known that Lacan recognized the failure of this experience, not without 

imputing this failure at least partly to the state of un-preparation or non preparation 

of the members of the assenting jury. It remains certain, however, that this reasoning 

does not exhaust all the causes of that failure. The fact is that a candidate presenting 

him or herself to the pass fresh out of their analysis practically never happened. The 

quasi totality of candidates to the pass [passant(e)s], made up largely of Lacan’s 

patients, were still in analysis, and sometimes far from ending it. This state of affairs 

led Gisele Chaboudez, if I understand correctly her article in the review Essaim #11, 

to question whether being a candidate for the pass could be a function of resistance to 
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the end of analysis! The same observation had led the assenting jury to issue a 

reminder that candidacy to the pass was supposed to be done in agreement with the 

other player, that is to say, the analyst. But the inopportuneness of this reminder is 

clear, since resistance for us is a function of proximity to the truth, and, coming from 

the analyst, to counsel or to forbid this step could risk blocking an analysis that might 

have otherwise resumed its course. This finding, that most of the candidates hadn’t 

yet terminated their analyses, or were still in the middle of their analyses, does not 

remove all the legitimacy of an eventual resumption of the pass, since this experience 

still keeps its primary function which is to lift the mystery that otherwise surrounds 

didactic analyses and becoming an analyst. But, then, it is necessary to consider it as 

an experience that teaches us about the effective passages to the exercise of analysis 

and that permits us to appreciate to what extent these passages give us the sense 

(sens) of the end of analysis, or of the pass considered as a criteria and not as an 

ideal. Not to forget though, that in the case of a resumption of this exercise, we must 

take into account another factor that had no small contribution to the failure (10) of 

the pass, namely group psychology. The latter meant that saying yes to a candidature 

was received in the imagination of some as a promotion in a hierarchical 

organization, with the understandably dramatic meaning attached to a negative or 

simply reserved response. All of Lacan’s inventions that were meant to find a mode of 

organization other than a hierarchical one, ran aground on that rock. 

The effects of group psychology concerning the teaching and transmission of 

psychoanalysis were more ravaging yet. The pervading atmosphere at the EFP during 

the last years of its existence could not be better described than François Roustang 

did in his book Un destin si funeste. 

The first chapter of this book was a cry of alarm. Unfortunately no one paid 

attention. Except perhaps Lacan himself, who invited the author to explain his view 

to the members of the École at a meeting for the vote on the dissolution. For that 

matter, in the course of the last congress of the École in Strasbourg, Lacan had 

already gone so far as to speak of his anxiety. He lacked the lack, he said, in place of 

serving as a reference in regard to which a critical responsibility was assured, to be 

Lacanian had become an identificatory trait permitting the members of the group to 

recognize themselves or to measure each other with shots of “Lacan has said”. Lacan’ 

conclusion was swift. He announced it at the meeting during which the dissolution 

was voted: “Psychoanalysis isn’t transmitted – it’s invented.” This conclusion can 

indeed stop us in our tracks. 

The fact is that Lacan had a passion for transmission, he really had it. This 

passion was for him indissolubly tied with the scientific status of psychoanalysis, a 

concern that runs like a red thread throughout his teaching, from beginning to end. 

That concern was what pushed him, ceaselessly, to invent “mathemes”, graphs, optic 

or other schemes, to call on topology, and finally the theory of knots. Without 

pretending to cover the breadth of this question, let us note that the word constantly 

present in these inventions to designate what they strive to make visible, is precisely 

the word “structure”. Now, if this word “structure” means a stable relation between 

variable elements without regard to their meaning, then structure will no doubt find 
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in mathematics the field par excellance of its application, but it is not so for 

psychoanalysis. 

Let us take the simplest possible schema, known as the schema L, in which two 

lines cross – that’s simply all it is, two line that cross – those of the symbolic and the 

imaginary. We can wonder if it is simply a figure destined to fix our ideas, due to the 

feebleness of our mind [esprit], as Lacan said at the moment he presented it? Or 

rather is it a representation of the structure, or even is it the structure itself, as Lacan 

asserted in the end? To respond to this question let us note that our experience is 

eminently auditory. Only the genius of a Freud, of a Lacan – but others can also be 

cited: Bion, Winnicot, the Chilean Matteo Blanco, Nagy and many more – such 

genius allows the noting in the interior of the auditory experience of a constant 

relation or of a structure, like the crossing of the line of discourse by that of 

resistance, discovered by Freud. Now, who says structure, says something that takes a 

visible form and that isn’t realized except through this form, whether it be one of 

writing or of a diagram. We can thus say that the schema L puts the structure itself of 

our experience in front of our eyes, once again according to Lacan’s later view. It does 

not represent its structure, it IS that structure. But have we for all that reached the 

level of a formalized science, as it was no doubt Lacan’s ambition? We have to answer 

in the negative. For the structured, structural schemas of psychoanalytic theory are 

not only about the relations between concepts whose construction calls for a 

discursive elaboration that distances them from all the significations and from the 

“concrete thinking” deposited in the language, (to the point of sometimes demanding 

the creation of neologisms of which Lacan was prolific), as it is the case in science in 

general; but also they are so rich in significations that it is not the meaning of a term 

such as that of desire, the Other or jouissance, etc. that determines the meaning of 

the context; on the contrary, it is the context that allows the ferreting out of the 

meaning of the term. From this point of view we remain faced with an analytic text at 

the same level of intelligibility as at the level of speech [parole]. In both cases, the 

seizing of meaning [sens] remains a question of interpretation. If psychoanalysis is a 

science, it is a textual science that concerns, that requires, all the methods of exegesis. 

And it is not through the designation of a concept by a letter, j, big A, or small a, that 

we will accede to the unicivocity that conditions its formalized usage. What is most 

astonishing is that this lack – lack of unicivocity in the concept – doesn’t forbid 

transmission, which is first of all that of signifiers. Thus that we have retaken from 

Freud, the signifier unconscious, while he himself was not up to explaining it except 

with the aid of a badly sketched topographical schema. The trouble that Lacan’s first 

tentatives in view of defining the last term of his trinity formerly gave analysts seems 

to have been replaced now by the largely shared conception of the real as being that 

which resists symbolization or as the impossibility that bares itself in the interior of 

this symbolization itself, while reality has become not the place where the real is 

found, but where it is not found. As for invention, far from having to oppose it to 

transmission, it would be more accurate to say that it is not possible except thanks to 

a transmission of this nature, a transmission that can be called textual. 

To conclude, I will say that the formation path most sheltered from group 

psychology and its effects is that of control analysis. Although it requires that the 
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control analyst not take himself for a professor. Control analysis is an occasion 

offered to the analyst in formation see whether the habit he donned suits him, and if 

it does, to see what it is he is doing with analysis. For if a lesson is to be drawn from 

the whole history of the psychoanalytical movement, after Freud as after Lacan, it is 

the following: the principle according to which the analyst can only be self-authorized 

is a principle on which there can be no going back. Between an institution that fails 

for not knowing how to shelter itself from the narcissistic satisfactions fostered by a 

hierarchical organization, and an institution which makes of hierarchy the very 

principle of its organization, I prefer the former. This is the point where I am at. 

Applause. 

J.-R. Freymann: Moustapha Safouan is quite ready to try and answer your 

questions. 

Audience member: Why is it necessary to pass through the pass? 

M. Safouan: I can’t speak for colleagues, but it was never said that it is 

necessary to pass through the pass. None ever said that! 

Idem: Every group, every school... 

M. Safouan: It is more a question for Mister Freymann. I’m speaking of the 

experience such as I knew it. I didn’t witness... I explain myself based on the 

experience that took place. But, according to the experience that took place, the idea 

of the pass arose at a given moment for reasons the first of which was institutional. It 

was a question of lifting the mystery around the didactic analysis question, a question 

that, in the institutions of the IPA, was completely wrapped in a veil and it was the 

place of a messy power play. But all that was completely occulted, nobody knew what 

a didactic analysis was. So, the experience was offered for reasons which were firstly 

institutional, but it was offered for whomever wanted it. It was never an obligation. 

Idem: Why does every analytic group take it up again in an other manner? 

M. Safouan: Ask the groups. The primary reasons for its validity remain. The 

first time, it was not without reasons. If you ask why, despite its failure, it is resumed 

now by groups and institutions? And why this failure was not ratified as definitive or 

the equivalent to a condemnation of this experience? It is perhaps that each group 

has, if I may say, reason to hope... While waiting for something with the help of a 

modification, to remediate a little the causes of this failure like group psychology, to 

find the means to under take it in a manner that this doesn’t invade the institution.... 

Voilà! Each group can have reasons to envision such a resumption but they are 

reasons coming from a certain reflection, erroneous or just... They start from a 

certain reflection. It’s not a crazy operation. 

J.-R. Freymann: The problem of the passage still remains... It was a question 

that was already present with Freud, in his manner. What would move someone to 

want to be an analyst, for example? It’s no small affair... To locate oneself within that, 

one tries to give certain means. One tries... Other questions? 

Audience member: In La troiseme, Lacan never says that he was in the 

transmission of the teaching of psychoanalysis, but he does say “of my teaching”. The 

teaching of psychoanalysis, isn’t it a lure? 

M. Safouan: This text La troisieme, I got it only yesterday. A friend, Patrick 

Valas, sent it to me, which means that I am not finding Lacan’s exact terms, but as far 
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as I am concerned, if the idea is that psychoanalysis is a textual science, the most 

important for a teaching that considers itself analytical is that it be a critical teaching, 

that is to say that poses the problem on such or such question in a clear way that 

spares no response from a certain critique. It is only then that something new can 

appear. That is the condition for analytical teaching. It’s no more than that… What 

troubles me is that I don’t get what you say about what Lacan said: he said that he 

doesn’t transmit psychoanalysis? That seems obvious! No teaching can pretend to 

transmit the analytical act. 

Idem: He was speaking about his own teaching, but not the teaching of 

psychoanalysis. 

M. Safouan: It is one among multiple statements [paroles] that were meant 

precisely to bother the critics. He was saying: think a little! Use you critical faculties 

instead of just repeating! It was after the Congress of Rome! Right after that, here at 

the Congrès de Strasbourg in 75-76, that’s where he said: anxiety is making me 

anxious [l’angoisse m’angoisse], and that comes from a lack of critiques. So, if he said 

I don’t teach psychoanalysis, I give my teaching of psychoanalysis, it was with the aim 

of bothering critics. Of, so to speak, squaring his teaching with another. 

Marie Pesenti: I just want to ask the question of the difference between Freud 

and Lacan. You take up the metaphorical dimension found in Lacanian concepts, 

which let’s say facilitates everyone’s work, the work of interpretation that I personally 

call: “to put down one’s own signifying markers”. What could then account for the 

fact that Freud and Lacan have precisely not produced the same type of signifier. 

Freud, as you say in this text of Lacaniana, being in fact someone who produced 

signifiers that don’t in the same way implicate a work of metaphorization such as 

Lacan does? 

M. Safouan: Psychoanalysis, as Freud says in My Life and Psychoanalysis, was 

first of all the discovery of repression. With the discovery of repression, analysis 

consisted in undoing repressions. With that work, called the undoing of repression, 

everyone opened up for the first time to knowledge in a richer way than ever, the 

knowledge of phantasms. From that point on, meaning [signification] has been 

emphasized. It is true that through the signifier, someone who wants to say “s’offrir” 

[to offer oneself] says “souffrir” [to suffer], someone who wants to say “familiere” 

says “millionaire”, someone who wants to say “embrasser” says “embarasser”… 

That’s what analysis is, that’s where the repressed gets ferreted out. But then, 

meaning was quickly emphasized as meaning arrived at in a certain room and not in 

another room. That’s the topographical model. And what’s worse –I don’t know why I 

say worse – naturally psychoanalysis was conceived as the communication of a 

knowledge having to do with the meaning hidden in another room. A room not 

entered. All of that was the sort of things that imposed themselves. But it’s the 

experience itself. Therefore your question does not take into account that experience 

can show the failure of a certain model. What some have seen is that to tell someone 

his phantasm leads nowhere. It’s from there that Lacan put the accent on the 

connection between the subject and the signifier, rather than on meaning. This is the 

impetus that Lacan gave to analytical theory and therefore to the practice itself. 

J.R. Fremann: One last question? 
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M. Safouan: How much do I pay? 

J.R. Fremann: For the question? 

M. Safouan: Yes! They are so tired that to have a question a price must be 

paid… 

Audience member: Where controls are concerned, the one who controls is 

generally taken from a group of analysts and he is liable to suffer the effects of that. 

M. Safouan: You are saying that the control analyst works in an institution, 

therefore is himself part of a group effect. In that case, you are right! That’s why I 

said: provided he doesn’t function like a professor… 

Idem: But even if he doesn’t function like a professor, he is prisoner of a group 

effect. Ultimately even with the control analyst, the analyst is in a position of solitude. 

M. Safouan: There is no solitude there. If he is in a group effect, that means that 

he is not in solitude. To finish, I am going to tell you a memory concerning control 

analysis. I recall it simply because it enables you to see a certain style that provokes 

understanding, that teaches, in the sense that it informs, even theoretically. It was an 

analytical moment with Lacan which goes back, if you can believe it, to no later than 

51–52. I had at that time a very young man, a worker in a body shop, who during a 

session had the phantasm that someone comes in and asks him to perform fellatio on 

me. As this someone was presented without any identity – it was someone… – the 

hypothesis that came to my mind was simply that censorship was at work. And why 

would it be at work if it were not that the one to whom the phantasm was told, that is 

to say the analyst, was the true interested party. It was a time when the works of 

Wallon were very known, as were those of Charles Bourget… Nothing was more 

common in human relations than the idea of transitivism, the child and his image. 

The girl who punches someone and lives it as if the punch had been received rather 

than given, exactly as in a mirror… All of that was known, run of the mill knowledge 

at the time. I knew it also, but that did not necessarily mean that I knew anything 

about the patently libidinal character of the relation to the image. When I told this 

episode to Lacan and what hypothesis I had in mind, he said: Really now, you are not 

alone in that room! Seeing my bewilderment, he said: “He is also there”. From that 

moment on, I realized the impact conjured up in dealing with sameness. So it’s 

possible, during a control analysis, to learn something. But what you see here is the 

difference between a hint and giving a lesson… 

J.R. Fremann: I would like to thank Moustapha Safouan. 
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5) Experiências de estudo e trabalho 

 
Para que serve a psicanálise? 
Conferência de Denise Maurano30 
Por: Bruno Albuquerque 
 

No dia 31 de agosto, Denise Maurano proferiu a 
conferência “Para que serve a psicanálise?” no X 
Congresso de Psicologia da Zona da Mata e Vertentes e 
XIV Encontro Juiz Forano de Psicologia: Psicologia e 
interdisciplinaridade: possibilidades frente ao contexto 
brasileiro. Na ocasião, a autora apresentou algumas das 
principais ideias discutidas em seu livro de mesmo título. 

Dirigindo-se a estudantes e profissionais das mais 
variadas áreas da psicologia, Denise iniciou chamando a 
atenção para o fato de que, a despeito de se encontrar 
bastante difundida na cultura, a psicanálise desperta 
paixões e horrores decorrentes de uma visão distorcida 
sobre esta prática clínica. 

Assim, ela traçou uma distinção entre um tipo clássico de organização do 
psiquismo, que faz uma aposta bastante considerável na precisão, na racionalidade e 
na linha reta, e um tipo barroco de organização do psiquismo, que acolhe a 
diagonalidade, é afeito ao mistério e reconhece a complexidade das coisas. Alguns se 
acomodam mais a um ou outro desses modos e é importante reconhecê-lo para 
escolher um ofício que favoreça as disponibilidades psíquicas do profissional. 

Em seguida,  referiu-se ao fato de que, quando o psicanalista convoca o sujeito a 
falar o que lhe vier à cabeça, convoca também seus piores horrores, tornando possível 
explorar as perspectivas nas quais o sujeito se encontra fixado. Para a psicanálise, os 
sintomas são um patrimônio, um bem precioso, uma mensagem, uma forma de dizer 
o que de outra maneira não se conseguiria, de modo que o sujeito só poderá abrir 
mão deles se encontrar outras maneiras de encaminhar as questões que lhe afligem. 

Tal como na tragédia grega, que conta com a 
música e a beleza para fazer com que o espectador 
consiga enfrentar os horrores e saia com vontade de 
viver a vida em toda a sua potência, a ética da 
psicanálise também se mune da beleza (no amor de 
transferência, via de funcionamento do trabalho) e 
da música (na regra fundamental, falar o que quer 
que seja, independente do sentido). Desse modo, o 
analista convoca o sujeito a explorar qual é a música 
que o rege e como ele dança conforme essa música. 
 

 

 

                                                             
30 Analista do Corpo Freudiano Escola de Psicanálise – Seção Rio de Janeiro, Doutora em Filosofia 
pela Universidade (Paris XII/PUC-Rio), Pós-doutora em Letras (PUC-Rio), Professora do Programa de 
Pós-Graduação em Memória Social e da Escola de Direito (UNIRIO). Editora de Psicanálise & Barroco 
em Revista (www.psicanaliseebarroco.pro.br/revista). E-mail: dmaurano@corpofreudiano.com.br. 
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Seção Fortaleza  

 

Em 2 de setembro ocorrerá a Jornada de apresentação e discussão das propostas de 

trabalhos que serão inscritas para compor a programação do VII Encontro Nacional e 

VII Colóquio Internacional do Corpo Freudiano Escola de Psicanálise que acontecerá 

no final de novembro em São Luís. 

 

Programação 2017.2 

 

1. Módulos  

  

1.1. Estruturas clínicas: as neuroses 

Horário: terça-feira, às 19h 30min 

  

1.2. Inconsciente e linguagem 

Horário: quinta-feira, às 19h 30min 

  

2. Grupos de estudo 

 

2.1. Seminário 8 de Jacques Lacan: a transferência 

Responsável: Regina Nogueira 

Horário: segunda-feira, às 18h, semanalmente 

Início: 14 de agosto de 2017 

  

 2.2. Construção e evolução do conceito de foraclusão do significante do Nome-do-Pai 

(Leitura do livro “La forclusión del Nombre del Padre: el concepto y su clínica”, de 

Jean-Claude Maleval) 

Responsável: Ronald de Paula Araújo 

Horário: terça-feira, às 18h30min, quinzenalmente 

Início: 29 de agosto de 2017 

  

 2.3. A trajetória do pensamento de Freud: desdobramentos a partir do “Eu e o Isso” 

Responsável: Laéria Fontenele 

Horário: quinta-feira, às 18h15min (dias pré-fixados a serem divulgados na primeira 

reunião) 

Início: 17 de agosto de 2017 

  

3. Grupos de trabalho: 

  

3.1. A lógica da fantasia  

Responsável: Antonio Secundo dos Santos 

Horário: terça-feira, às 18h, quinzenalmente 

Início: 22 de agosto de 2017 

  

 



Bloco Mágico: Boletim Nacional do Corpo Freudiano Escola de Psicanálise 
Número 2 – Setembro de 2017 

 

48 
 

3.2. Seminário 11 de Jacques Lacan: os quatro conceitos fundamentais da psicanálise 

Responsável: Irvina Leite Sampaio 

Horário: segunda, às 15h, semanalmente 

Início: 14 de agosto de de 2017 

  

4. Oficinas de leitura 

  

4.1. Leitura do Seminário 6 de Jacques Lacan: o desejo e sua interpretação 

Responsável: Rebeca Escudeiro 

Horário: quarta-feira, às 17h, semanalmente 

Início: 16 de agosto de 2017 

  

4.2. Teatro e psicanálise. 

Responsável: Joselene Monteiro 

Horário: terça-feira, às 18h, quinzenalmente 

Início: 22 de agosto de 2017 

  

4.3. Leitura de casos da clínica psicanalítica 

Responsável: Maria do Rosário Rodrigues de Oliveira e Hildete Pimentel 

Horário: quinta-feira, às 18h, quinzenalmente 

Início: 17 de agosto de 2017 
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Seção Goiânia 

 

A seção Goiânia iniciou as atividades do segundo semestre de 2017 com os seminários 

“A formação do Psicanalista” e “O dispositivo do cartel”, conduzidos por Igor Siqueira 

e Altair dos Santos. 

 

Grupos de estudos 

 

O seminário, livro 6: o desejo e sua interpretação 

Responsável: Altair José dos Santos (altairjsantos@gmail.com) 

Local: Sede da Seção Goiânia 

Horário: segunda-feira, às 19h 

 

A perversão na vida cotidiana 

Responsável: Altair José dos Santos (altairjsantos@gmail.com) 

Local: CEPEA-UFG 

Horário: quarta-feira, às 10h30 

 

Lendo Freud: Projeto para uma psicologia científica 

Responsável: Rafaela Brandão (brandaoalvespsi@gmail.com) 

Local: Sede da Seção Goiânia 

Horário: quinta-feira, às 19h 

 

Rumo ao 23: Leitura do Seminário 20 

Responsável: Igor Siqueira (lima_igor@hotmail.com) 

Local: Sede da Seção Goiânia 

Horário: quarta-feira, às 19h 

 

O inconsciente é a política 

Responsável: Nivaldo Ferreira Junior (nivaldojrpsi@gmail.com) 

Local: Sede da Seção Goiânia 

Horário: Segunda-feira, às 18h 

 

Fundamentos da Psicanálise: Leitura de Fundamentos da Psicanálise, vol.I 

Responsável: Ana Tereza Vasques (anatvasques@gmail.com)   

Local: Sede da Seção Goiânia 

Horário: quinta-feira, às 19:30h 

 

Psicanálise de Criança 

Responsável: Bárbara Fleury 

(btfcurado@gmail.com) 

Local: Sede da Seção Goiânia 

Horário: sexta-feira, às 11h 

 

 

 

mailto:lima_igor@hotmail.com
mailto:nivaldojrpsi@gmail.com
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Núcleo Dourados 

 

Terças-feiras 

 

16h Formação permanente 

Seminário “Estudo das Pulsões e seus 

Destinos”, com Janaina Bianchi 

 

17h Formação Básica 

Módulo “Real, Simbólico, Imaginário”, 

com Carla Valota, Cynthia Gnoatto, 

Maria Helena Beluque e Maria Luiza 

Albuquerque 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
Lançamento do livro 
Futuros da psicanálise 
 
 

 

 
 
 

 
Organização: 

Altair José dos Santos, 
Marcela Toledo França de Almeida 
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Núcleo Barra Mansa 

 

I Jornada do Corpo Freudiano Núcleo Barra Mansa 

Por: Lavínia Neves (Núcleo Barra Mansa) 

E-mail: laviniacbn@gmail.com 

 

No último dia 6 de maio, em comemoração ao dia do psicanalista, foi realizada 

a I Jornada do Corpo Freudiano Núcleo Barra Mansa, com o tema A formação do 

analista. A discussão acerca da formação do psicanalista constitui um tema que não 

se esgota nunca, embora os impasses que se apresentam hoje estejam inseridos 

dentro de um panorama diferente da época em que as primeiras questões a respeito 

dele foram levantadas. Desde os avanços introduzidos por Lacan neste âmbito, com a 

Escola de Psicanálise, até a busca por uma regulamentação da prática analítica em 

alguns países, os analistas se debruçam sobre sua formação, o que, em última 

instância, implica também um questionamento sobre o que constitui sua prática. 

Assim, com o objetivo de sustentar a especificidade de nossa formação e de 

nossa prática, foram convidados colegas de diferentes seções e núcleos do Corpo 

Freudiano para participar desta discussão. A abertura do evento foi feita pela 

Diretora do Núcleo Barra Mansa, Lavinia Brito, a qual introduziu as questões 

abordadas nas mesas seguintes. A primeira mesa, sobre o tripé da formação do 

analista, contou com os psicanalistas Fernanda Samico (Corpo Freudiano Núcleo 

Vassouras), Flávia Albuquerque (Corpo Freudiano Seção Rio de Janeiro), Pablo 

Bismarck (Corpo Freudiano Núcleo Barra Mansa) e Clara Quiricci (Corpo Freudiano 

Núcleo Barra Mansa). A segunda mesa abordou a questão da transmissão e formação 

permanente, tendo como participantes as psicanalistas Marlise Eugenie D’Icarahy 

(Corpo Freudiano Seção Rio de Janeiro), Joana Souza (Corpo Freudiano Núcleo 

Teresópolis), Macla Nunes (Corpo Freudiano Seção Rio de Janeiro) e Cassia Amara 

de Azevedo (Corpo Freudiano Seção Rio de Janeiro). 

Sucesso de público, o evento reuniu psicanalistas, estudantes e profissionais de 

varias áreas interessados pela psicanálise. Os trabalhos apresentados suscitaram 

interessantes questões que constituíram terreno fértil para as discussões que se 

seguiram. Além disso, a troca promovida pelo encontro consolidou o projeto já 

existente de publicar um livro sobre o tema da formação permanente, apoiado por 

Marco Antonio Coutinho Jorge e em vias de organização por Lavinia Brito e 

Teresinha Costa (Corpo Freudiano Seção Rio de Janeiro). O livro contará com artigos 

dos participantes da jornada, além de textos de outros psicanalistas convidados. 
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6) Próximos eventos 

 

Seção Belém 

 

1º de setembro 

Convite para a conferência “Amar, trabalhar e deliberar: sobre a finalidade da 

psicanálise”, com o lançamento do livro Fundamentos da psicanálise, de Freud a 

Lacan – volume 3: a prática analítica, de Marco Antonio Coutinho Jorge 
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Núcleo Macaé 

 



Bloco Mágico: Boletim Nacional do Corpo Freudiano Escola de Psicanálise 
Número 2 – Setembro de 2017 

 

54 
 

Núcleo Barra Mansa 

 

16 de setembro 

Convite para a conferência: “Transexualidade e gênero na psicanálise”, 

com Natália Travassos 

 

 
 

 

Seção Rio de Janeiro 

 

5 de setembro – Comemoração do aniversário de fundação do Corpo Freudiano às 

19h na sede da seção. 

 

19 de setembro 

Maria Cecília Sousa de Moraes (Seção Rio) divulga o Curso de Extensão: II Fórum de 

Educação, Psicanálise e Contemporaneidade, ofertado pela Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura do Colégio Pedro II. 

Período: de 19/09 a 05/12/2017 (carga horária de 45h).  

Público-alvo: servidores do Colégio Pedro II e comunidade externa (estudantes e 

profissionais atuantes nas áreas de Educação, Psicologia e Psicanálise). 

Local e horário: Colégio Pedro II, Campus Humaitá II, Rio de Janeiro (RJ), às terças, 

das 18h às 21h.  

Obs.: Curso gratuito e sujeito à lotação de inscritos (50 vagas). Comparecer na 

primeira aula para verificar disponibilidade.  
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Núcleo Cuiabá 

 

Seminário “Psicanálise e ciência”, com Mario Eduardo Costa Pereira 

 

 
 

Núcleo Teresópolis 
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Après-Coup Psychoanalytic Association  
 
September 20th, 2017. 
Lacan Online Study Group: Dreams and Phantasm 
Online Study Group with Adriana Passini 
 
Readings and discussions based on Lacan’s Seminars 
 
Just as the ego is sustained in a certain relation with the imaginary other, desire is 
sustained in relation with the phantasm (Lacan, Seminar VI, Desire and Its 
Interpretation). Freud’s analysis of the dream of the dead father (“He was dead and 
did not know it”) and Ella Sharpe’s analysis of the “barking dog” phantasm will guide 
us through this homology. 
 
Conducted by Adriana Passini, this group will meet via “Go-to-Meeting” the first and 
third Wednesdays of the month, from 12:00 pm to 1:15 pm. The first meeting of the 
year will be on September 20, 2017. 
 
Space is limited to seven participants, and registration is required. Those interested 
in participating should contact Adriana Passini at adrianapassini@aol.com. 
 
Readings: 
Freud: “The Two Principles of Mental Functioning” (1911). 
Lacan: Seminar VI, Desire and Its Interpretation, 1958-59, classes 5 to 12. 
Ella Sharpe: “Analysis of a Single Dream” (1937). 
 

 
Sunday, September 24th, 2017, 4:00 pm – 6:00 pm 
 
Discussion – On Formation 
 
What are the differences that distinguish the formation of the analyst from analytic 
training? How is it possible to protect a singular trajectory in the current 
psychoanalytic landscape? Isn’t the formation of the analyst the outcome of 
formations of the unconscious? 
 
Please join us for a conversation of these questions—and many others—with drinks 
and refreshments. We look forward to an open discussion of the crucial issues facing 
those of us concerned with psychoanalysis today, as well as its future. 
 

The School of Visual Arts 
136 West 21st Street 

New York City  
This event is free and open to the public.  

 
Paola Mieli’s Supervision Group. For information, please call her at (212) 228-5120. 
Please ask at the front desk for the room number. 
Please confirm each scheduled event by checking our website at www.apres-coup.org. 
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SAVE THE DATES 
 Après-Coup Psychoanalytic Association presents 

  

 
 

COLLOQUIUM 
 In Our Times, Psychoanalysis 
Celebrating Thirty Years of  

Après-Coup Psychoanalytic Association 
  

Friday, October 6, 2017 · 5:30 pm – 9:00 pm 
Saturday, October 7, 2017 · 10:00 am – 5:30 pm 
Sunday, October 8, 2017 · 10:00 am – 2:00 pm 

Guy Dana 
Guillermina Díaz 

Liliana Donzis 
Lillian Ferrari 

Betty Fuks 
Peter Gillepsie 

Salvatore F. Guido 
Marie-Magdeleine Lessana 

Kareen Malone 
Nora Markman 

Denise Maurano 
André Michels 

Paola Mieli 
Annie Muir 

Ona Nierenberg 
Mark Stafford 

Scott Von 
Martin Winn 

  
The School of Visual Arts 

136 West 21st Street, New York, NY 
 Free and open to the public • More information to come 

www.apres-coup.org 

http://www.apres-coup.org/
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To Love, to Work, to Deliberate 

Marco Antonio Coutinho Jorge 

Friday, December 15, 2017 · 6:30 pm – 9:00 pm 

 

Returning to Freud’s and Lacan’s reflections on the psychic economy, we will explore 

the fate of the drive at the end of analysis and that of repression. 

 

suggested readings: Freud: Five Lectures on Psychoanalysis, Lecture V (1909); 

“Drives and Their Vicissitudes” (1915); New Introductory Lectures, XXXI “The 

Dissection of the Psychical Personality” (1932). Lacan: Seminar XI: The Four 

Fundamental Concepts of Psychoanalysis, 1964. Films: Eyes Wide Shut, Stanley 

Kubrick (1999); Wild Tales [Relatos salvajes], Damián Szifrón (2014). 

 

 

 
 

 

Book Presentation 

The Three Times of the Law [Les trois temps de la loi], by Alain Didier-Weill 

Translated by Andrew Weller, Agincourt Press, The Seahorse Imprint, 2017 

Saturday, December 16, 2017 · 10:30 am -1:00 pm 

 

With the participation of: 

Marco Antonio Coutinho Jorge, Mark Stafford, Jean-Michel Vivès, Martin Winn 

 

By exploring the uncanny division the subject experiences in its relation to the 

unconscious, this book proposes a radically novel approach to the enigma of the 

super-ego, one of the most relevant and least developed aspects of analytic practice. 

Continuing a private dialogue with Lacan (who saw fit to make it public in his last 

seminars) and articulating the relation between invocatory drives and music, dance 

and painting, The Three Times of the Law, first published in 1995, has been reprinted 

many times and has become a classic in France and South America. 

 

Meeting place: The presentation will take place at The School of Visual Arts, 136 West 

21st Street (between Sixth and Seventh Avenues), New York City. Please ask at the 

front desk for the room number. 

 

Attendance fee: Attendance is free and open to the public. 
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Corpo Freudiano Paris 

 

Dimanche 24 septembre 2017 à 16h00 

Tschann Libraire et Corpo Freudiano 

Sont heureux d’accueillir Paolo Lollo 

Pour son ouvrage 

Passages secrets de la psychanalyse 

 

Présentation et débat avec 

Emmanuel Valat (psychanalyste) et 

Laurent Peyronnie (chercheur en littérature et 

psychanalyse) 

 

Tschann Libraire, 125, 

boulevard du Montparnasse, 

75006, Paris, tél 01 43 35 42 05 

librairie@tschann.fr 

Métro: Vavin, Notre-Dame-des-Champs, Raspail 

 

 

Si le titre même du livre convoque la question de la passe, ce lien se révèle 

encore plus substantiel dans l’ensemble du développement, où l’auteur nous invite 

sans cesse à nous déprendre de l’immobilité, du savoir constitué, pour opérer ce 

passage à vide sans lequel nulle parole, nulle création ne sont possibles. 

Cette déprise du savoir résonne d’autant plus que Paolo Lollo est un 

psychanalyste tel que Freud le souhaite dans La question de l’analyse profane: il fait 

preuve d’une vaste culture et convoque dans ce livre pas moins que la connaissance 

de l’oeuvre de Freud et de Lacan, la philosophie, l’art, le politique, le maniement de 

plusieurs langues et la tradition hébraïque. 

Cette dernière est présente, en particulier, en exergue de chacun des passages 

auquel est associée une lettre de l’alphabet hébreu assortie de sa valeur numérique et 

accompagnée d’un bref développement sur sa signification. Cette lettre peut servir 

aussi de point de départ associatif dans le développement, comme c’est le cas dans le 

premier de ces passages, celui qui ouvre tous les autres: le passage zéro (sefer). Si les 

scribes babyloniens notent le zéro par un clou penché, séparateur, donc, de deux 

clous, l’hébreu n’a pas de lettre pour signifier le zéro. C’est le sefer, à la fois chiffre et 

lettre, qui en tient lieu, et dont l’association avec le zéphir nous renvoie au vide (sifr 

en arabe). Ce vide naît de l’évidement que désigne sefer – graver sur la pierre. Et c’est 

sur ce vide que se fonde la méthode analytique. Pour reprendre une expression de 

Léonard de Vinci à propos de la sculpture, la psychanalyse agit « per via di levare ». 

« C’est à partir du vide, produit par cette opération qui enlève du sens, que surgissent 

les dix passages qui suivent. » (p. 13) 

La peinture n’en est pas moins présente, via les oeuvres de David Malkin, dont 

l’auteur nous dit qu’elles accompagnent son écriture, par leur invitation réitérée à 

aller « au-delà du visible ». 
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Et « au-delà du connu ». Paolo Lollo fait référence à un certain nombre de 

concepts lacaniens et, en particulier, aux développements sur l’impossible, le 

nécessaire, le contingent et le possible, mais en les « travaillant » par d’autres 

références, en proposant des formulations qui en ré-inventent la portée, dans une 

sorte d’ « interprétation infinie ». 

Cette façon d’ « écrire autrement la psychanalyse » ne cherche précisément pas 

à susciter un accord ou un désaccord, mais se situe hors de toute polémique et offre à 

chaque analyste des espaces de pensée différents, qu’il va à son tour explorer. C’est 

une invitation à s’engager dans un travail similaire, à frayer ses propres passages, à 

partir de ses références pratiques et culturelles, qu’on peut, avec Freud, espérer riches 

et multiples. 

Ce style a aussi pour conséquence de ne pas réserver la lecture, parfois difficile, 

de ce livre à ceux qui seraient rompus aux concepts analytiques, mais au contraire de 

l’ouvrir à tous ceux qui voudront s’engager sur le chemin que nous propose l’auteur. 

D’ailleurs, des notes de bas de page, précisant des définitions de termes ou des 

références, vont dans ce sens d’une adresse à un large public.  

Ce travail s’inscrit en résonance avec celui d’Alain Didier-Weill, plusieurs fois 

cité, et notamment en tant que fondateur d’une insist-ution, Insistance, où travaillent 

des analystes et des artistes et à laquelle est consacré le dixième passage. 

Une insist-ution « aspire à devenir ce lieu où le sujet en formation n’arrête pas 

de passer la passe, un lieu où un sujet qui produit un signifiant est toujours de 

supposer qu’un passeur et un passant puissent, toujours, à tout moment, traverser 

l’espace analytique. » (p. 198) C’est la condition pour que la psychanalyse soit une « 

école de liberté et d’autonomie ». (p. 209) 

J’espère par ces quelques lignes vous avoir donné envie de lire Passages secrets 

de la psychanalyse. Si ce livre n’est pas à proprement parler clinique au sens classique 

du terme, j’y ai retrouvé ce que la psychanalyse permet de passage, toujours à refaire, 

de la mort à la vie, de l’immobilité au mouvement, du su à l’in-su. Bref ce qu’elle 

permet – et devrait permettre aussi dans les lieux institutionnels – d’une vie dé-

sidérée qui s’invente à chaque pas. 

 

Claire Colombier, 30 mars 2017  

 

Lire la présentation du livre : 

http://www.oedipelesalon.com/passeur/p_lollo_0517.html  

 

Pour commander le livre : 

https://www.editions-eres.com/ouvrage/3995/passages-secrets-de-la-psychanalyse  

 

En librairie : 

https://www.editions-eres.com/trouver-un-libraire 
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C o r p o   F r e u d i a n o   P a r i s 

http://www.corpofreudiano.org/ 

Mardi 26 septembre 2017 (de 21h à 23h00)  

F r e u d   m i s   e n   v o i x   2017 

Rencontres sur le 

R E V E 

E V E R 

46, rue de la Butte aux Cailles, Paris 13 

escalier A, 1er étage – code 4539 

(métro : Corvisart, place d’Italie) 

Contact : tél.: 06 26 80 34 71 

Corpo Freudiano anime des soirées de lecture, ouvertes à tous ceux qui désirent se 

confronter à la question de la transmission de la psychanalyse.  

Par la mise en voix de textes et par l’écoute des signifiants du « corpus freudien ».  

 ll s’agira, pour chaqu’un, de faire surgir et advenir ses propres  

signifiants, dans un partage et dans un transfert d’étude. 

Nous lirons, ce mardi 26, la leçons n° 10 

( LA SYMBOLIQUE DANS LE REVE  )  

dans Leçon d’introduction à la psychanalyse   

Œuvres Complètes, Edition PUF, vol 14 (1915-1917). 

Nous suivrons les conférences telles qu’elles ont été établies, en tenant compte du 

texte en allemand et des diverses traductions. Des interruptions permettront à 

chacun de partager ses questionnements au moment où ils surgissent.   

Cristiane Cardoso, Paolo Lollo,  

Pour plus d’info: e-mail: plollo@free.fr.  

__________________________________________________________ 

 

L’association Corpo Freudiano est née 

du désir de quelques-uns de créer un 

lieu de parole, d’étude et de recherche 

ouvert à tous ceux qui s’intéressent à 

la psychanalyse et particulièrement 

aux jeunes praticiens venant 

d’horizons différents. Elle vise à 

transmettre la psychanalyse, sa 

théorie et sa pratique, afin que chacun 

puisse la réinventer en son propre 

nom. 

 

 

 

 

 

 

  

http://corpofreudiano.lutecium.fr/
http://corpofreudiano.lutecium.fr/
http://corpofreudiano.lutecium.fr/
mailto:plollo@free.fr
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Journées d’étude de Corpo Freudiano Paris 

Du 18 au 20 novembre 2017 

Lieu : Maison de l’Argentine – Cité Universitaire 

Renseignement: Tél.: 0626803471 

 

Transmission freudienne de l’enseignement de Lacan 

3 leçons d’introduction à la psychanalyse 

tenues par Marco Antonio Coutinho Jorge 

(psychanalyste, Professeur à l’UERJ (Université de l’Etat de Rio de Janeiro) 

 

1° journée: Réel Symbolique Imaginaire : une introduction (De Freud à Lacan) 

2° journée: Clinique du fantasme : amour, désir, jouissance 

3° journée: Aimer, travailler, délibérer : Sur la finalité de la psychanalyse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces trois leçons, chacune organisée autour 

de trois concepts de la théorie et de la 

clinique psychanalytiques, ont pour but de 

travailler quelques thèmes majeurs qui 

orientent le psychanalyste qui suit 

l’enseignement de Lacan dans son retour à 

Freud. Comme Alain Didier-Weill l’a 

souligné, “la tâche que nous a laissé Lacan, 

par son travail de retour à Freud, est d’une 

très grande exigence, car nous 

reconnaissons que ce retour se spécifie de 

ne pouvoir être accompli une fois pour 

toutes”. 

7) Ficha técnica 
 
Editoração: Bruno Albuquerque 
(brunopintodealbuquerque@gmail.com) 
 
Colaboração: Macla Ribeiro Nunes 
(macla.nunes@unirio.br) 
 


