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Apresentação

A persistência do desejo, eis o título, que marca as três 
décadas do Projeto Freudiano, completadas no mês de 
outubro. O título revela o que nos move a manter o Projeto 
pulsante em torno da Psicanálise. O desejo, se referido à falta 
constituinte da subjetividade do sujeito, pode ser levado da 
negatividade a um processo criativo e produtivo. A ideia que 
suscitou a fundação do Projeto Freudiano, certamente, seguiu 
essa trajetória. 

Pensamos em escrever sobre a história do Projeto, 
isso não se constitui empreitada fácil se quisermos ir além da 
sequência de dados e eventos. Estabelecer, a partir da cronologia, 
uma espécie de narrativa histórica dos eventos realizados pelo 
Projeto e, ainda, do movimento dos membros e até incluir o 
de nossos associados, certamente, seria um trabalho árduo em 
termos de compilar as informações. Porém, aí, não estariam 
presentes anseios, angústias, dúvidas, amizades duradouras e 
rompimentos, não sentiríamos o calor das discussões acerca de 
temas próprios à teoria e à práxis psicanalítica e também dos 
entraves e facilidades da instituição. Enfim, é uma instituição 
enredada na dinâmica que lhe confere as concordâncias e as 
dissonâncias ou o jogo das diferenças, pois, figurativamente, 
se alguém irrompe na calmaria com fogo nas ventas, no 
contraponto, outro surge soletrando palavras de paz.  

Seguindo a ordem cronológica, então, falaríamos da 
instituição por intermédio do que ela produz sob a insígnia do 
ensino e da transmissão, contudo perderíamos o que anima 
a instituição, ou seja, as pessoas movidas cada qual por seu 
desejo. Acostumados que somos a ouvir as histórias que nos 
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chegam do divã, sabemos que a história de cada um é regida 
pelas entonações próprias do ser falante e é sempre lacunar.

A experiência psicanalítica possibilita ao sujeito tocar 
sua singularidade. Correlativamente, a tentativa de construir 
a história de uma instituição poderia caminhar na mesma 
trilha. A singularidade do Projeto Freudiano está no próprio 
nome, uma vez que ele implica algo sempre a construir, a se 
renovar, não importando os anos contados, pois as ideias, os 
pensamentos, os desejos estão sempre a girar em torno de uma 
escolha que fazemos quando nos decidimos pela Psicanálise.

Nessas pegadas, o Projeto é uma instituição 
constantemente renovada, seja por meio de suas atividades, 
seja por saídas e entradas de membros. No entanto, seu eixo, 
o desejo, se objetiva em termos da transmissão, da pesquisa e 
do ensino da Psicanálise, que assim se fez e permanece desde 
o início permitindo atravessar esses anos todos. Nos últimos 
tempos, esse eixo encontra-se permeado por um ânimo 
avivado com a participação de todos os membros em suas 
atividades e pela demanda crescente de associados. 

Este exemplar, primeiro em 30 anos, é a forma 
encontrada para dizer do empenho dos membros do Projeto 
em mantê-lo pulsante e, também, para efeito de registro 
histórico. 

O livro é, sobretudo, comemorativo, os autores 
escolheram os temas livremente. Com os artigos em mãos, 
ordenamos da seguinte forma:

1. entrevista
2. artigos de membros do Projeto;
3. artigos de convidados;
4. depoimentos;
5. anexos: ata de fundação, fotos, informações.
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Começamos pela entrevista com Alba Abreu Lima 
que nos conta, a partir do entrelaçamento de sua história 
com a psicanálise, como foi possível a fundação do Projeto 
Freudiano. 

Após, introduzimos os artigos dos membros do Projeto 
Freudiano, iniciando com o de Alba e, a seguir os artigos 
que fazem referência direta ao Projeto Freudiano ou são 
decorrentes da participação dos membros em suas atividades.

Alba Abreu Lima, membro fundador do Projeto 
Freudiano, nos traz o artigo Psicanálise: ética e política, no 
qual aborda a formação do analista, demonstrando que o 
psicanalista se responsabiliza pelo ato analítico. Isso indica 
que ao autorizar-se “por si mesmo”, ele tem o dever ético de 
dar provas desse ato.  

Roseli Rodella, outro membro fundador, no artigo 
intitulado ФΨω, primórdios, esboço, projeto, tece sua reflexão 
em torno do texto freudiano, inspirador do nome de nossa 
instituição, a saber, O Projeto para uma psicologia científica 
(1895/1950/1987). Roseli localiza alguns pontos da história 
da construção desse texto e também as ideias contidas no 
Projeto que o fazem ser considerado ora como um texto pré-
psicanalítico, ora como um texto no qual podemos encontrar 
o gérmen das elaborações das ideias de Freud acerca da 
Psicanálise. O Projeto para uma psicologia científica é um texto 
inacabado e deixado de lado por seu autor, considerado por 
muitos um escrito de difícil leitura e entendimento. Roseli, 
contudo, nos lembra que Lacan o viu como um texto precioso 
e apaixonante porque se constitui na primeira tentativa de 
Freud em lidar com a realidade que lhe era trazida por seus 
pacientes.

O caminho sem avesso da formação do analista, artigo de Esther 
Mikowski, tem por fio condutor a questão: “A propósito dos 

LIVRO PROJETO FREUDIANO MIOLO IMPRESSAO.indd   9 09/11/2018   10:51:41



10

30 anos do Projeto Freudiano, pergunto-me como sustentar o 
trabalho de uma instituição de psicanálise que, por intermédio 
de seus membros, aponta a Escola como o lugar em que se 
interroga sobre o que é um analista.” Em sua reflexão, Esther 
perpassa pela formação do analista tal como Lacan propõe 
em seu enlace com as instituições de psicanálise, utilizando-
se da Banda de Moebius. Ao finalizar seu artigo, pergunta-
se: como o analista se apercebe na posição de objeto a se, no 
seu percurso na psicanálise, não tiver lugar a compreensão do 
desenvolvimento clínico-teórico de Lacan sobre isso? Mais 
ainda, se não reconhecer e apreender o percurso inaugural da 
Psicanálise a partir de Freud?

Marília Sousa Leão Menezes edifica seu artigo, 
intitulado Construções em análise, a partir de uma resposta de 
Lacan à revista italiana Panorama, acerca da possibilidade 
de Freud estar ultrapassado. Resposta que a autora liga à 
sua experiência na organização e estruturação do curso 
introdutório proposto pelo Projeto Freudiano, cujo objetivo 
é transmitir os conceitos fundamentais da teoria e da clínica 
psicanalítica tomando por base os textos de Freud. Conclui 
que é possível existir convergência entre o trabalho referente 
à análise, uma vez que, a cada análise, segundo Lacan, é 
necessário dar provas de seu final, e a construção da teoria 
à medida que é sempre possível ser revista, evitando assim a 
estagnação do saber.

O sujeito da Psicanálise na perspectiva lacaniana, de Maria 
Robevânia Souza, é um artigo que procura responder à 
questão: como se constitui o sujeito? Para responder, a autora parte 
da afirmação freudiana sobre o infans que, ao nascer, por 
sua dependência, precisa do outro para lhe dar um lugar de 
existência, e, para isso, é necessária a linguagem. Assim, nos diz 
do primeiro tempo lógico da constituição subjetiva do sujeito, 
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enquanto capturado pelo desejo do Outro, detendo-se nos 
ensinamentos de Lacan oriundos do texto O estádio do espelho 
como formador da função do eu (1949/1998). Na continuidade, 
refere-se à incidência da metáfora paterna. Maria Robevânia, 
a partir de Lacan, conclui que o sujeito precisa da palavra 
para existir e para dizer-se, e então podemos afirmar que ele 
é um efeito do significante. No entanto, trata-se de um sujeito 
dividido, marcado pela possibilidade constante do vir a ser.

A demanda faz amor, e o amor faz travessia, de Alessandra 
de J. S. Silveira, apresenta um fragmento de caso clínico no 
qual trata da transferência como lugar e ocasião de reproduzir 
enlaces, emoções amorosas, raivas e atualiza esses sentimentos 
na relação analista e analisante, que deixa o autor intrigado 
no movimento transferencial, pois faz travessia geográfica 
por meio da escrita, deixando o sujeito suposto saber, como 
suposto ao olhar, a escuta e sob efeito do discurso. Assim, o 
que move o caso em questão é uma falta na realidade, distante 
de todos, inclusive da analista. A paciente, então, faz da escrita 
um modo de driblar as distâncias, o que a leva a modificar suas 
relações, que, mesmo parecendo distantes, estão próximas, 
estão em si, na sua constituição, primícia da linguagem.  

Thaisa Aragão Santana nos traz o texto Fazer poesia 
com alíngua, para mostrar que, na poesia de Manoel de Barros, 
o “apanhador de desperdícios”, o homem cujo “escuro 
ilumina”, que usava “palavras para compor silêncios”, para 
quem “sapo é um pedaço de chão que pula”, podemos 
testemunhar um saber-fazer com alíngua. A autora nos conduz 
a Freud em suas postulações sobre os escritores e poetas, 
passando pela sexualidade e fantasia. Recorre a Lacan para 
nos dizer da alíngua como “língua originária. Entre outros 
autores, cita Jairo Gerbase, que, segundo a autora, “afirma que 
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a experiência dos escritores, a que chamam de inspiração, é 
uma experiência com alíngua no encontro com o inefável do 
significante.” Ao final, deixa-nos a indagação se Manoel de 
Barros em “Aprendimentos” estava referindo-se à alíngua.

Marcia Polido, no artigo Palavras, migalhas espraiadas, 
nos diz das palavras, recolhidas em migalhas, que nos inserem 
no mundo. A partir do lugar que a palavra ocupa no tratamento 
psicanalítico e nos textos freudianos, nos quais encontramos 
referências ao poder das palavras, faz uma articulação da 
Psicanálise com a literatura por intermédio do livro História do 
cerco de Lisboa, de José Saramago, e o conto O cônego ou metafísica 
de estilo, de Machado de Assis. 

Artigos dos convidados

Os nossos convidados participaram das atividades de 
abertura ou de fechamento de semestre no decorrer deste ano 
comemorativo e também do ano de 2017.

O ato analítico e o destino do gozo, de Christian Ingo 
Lenz Dunker, tem como proposta a leitura do ato analítico, 
referenciada aos Seminários 15 e 17 de Lacan, para “examinar 
as formas de transformação possíveis no destino do gozo.” 
Para tanto, parte das operações supostas ao Grupo de Klein, a 
saber, oposição, inversão e interversão, que são conformadas às 
ideias de Freud acerca do destino das pulsões. E, também, da 
noção de ato analítico que deveria conter as mesmas operações 
do Grupo de Klein, ou, ainda, trazer uma quarta possibilidade. 
No final do seu artigo, encontramos um questionamento sobre 
o ato analítico como quinto tipo de destino do gozo ou se ele 
se definiria como uma variante da sublimação.

Apontamentos sobre a lógica do tempo na fala e no ser, de 
Osvaldo Costa Martins, gira em torno de uma questão: 
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que lugar poderá ter o ser na teoria psicanalítica. Para 
responder à sua questão, o autor discorre sobre a concepção 
de temporalidade em psicanálise, detendo-se nas elaborações 
de Santo Agostinho sobre o tema e em Lacan. Aponta que, 
para o primeiro, o tempo requer uma linguagem, e, para o 
segundo, o discurso exige uma temporalidade. Lacan, nos 
diz Osvaldo, insiste na questão do tempo, ser e fala. Para 
explicar essa insistência, o autor analisa a relação possível 
entre passado, futuro e presente, indicando que a linguagem 
“nos permite tanto instaurar como promover uma torção na 
temporalidade”. Ainda, lembra-nos a concepção lacaniana de 
inconsciente: “é que ele é nem ser nem não ser, mas é algo de 
não realizado”. E, por fim, apresenta o termo francês souffrance, 
usado por Lacan no Seminário 11, para falar de um resto que 
escapa ao simbólico e que fica à espera de um acontecimento 
para que saia dessa condição mesmo que pela repetição.

Andréa Brunetto, em A relação sexual não existe, salvo 
edipiana, parte da seguinte afirmação: o Complexo de Édipo 
é o motor do desejo para o sujeito. A autora demonstra por 
meio de recortes clínicos freudianos e de sua própria clínica 
que, igualmente para Freud e Lacan, esse complexo é central, 
apesar de o próprio Lacan indicar que Freud poderia, com 
as histéricas, ter ido além do Complexo de Édipo.  Brunetto 
se interroga por que Lacan também o coloca no centro e, 
para responder, utiliza uma citação do RSI: “Sem o Complexo 
de Édipo, nada da maneira como ele se atém à corda do 
Simbólico, do Imaginário e do Real se sustenta”. Ao final, é 
possível entender a afirmação lacaniana que dá nome ao seu 
trabalho.
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Sobre os depoimentos

Pensamos em colher depoimentos para registrar a ideia 
e um pouco da experiência que cada um teve ou ainda tem 
com o Projeto.  

Jairo Gerbase, nosso convidado que, embora nunca 
tenha sido membro do Projeto, teve importância como 
incentivador da criação: pensamento corroborado por Alba 
Abreu na entrevista sobre a fundação do Projeto. 

O depoimento de Jairo nos surpreendeu por conferir 
ao Projeto Freudiano o significante resistência. 

Em seguida, temos os depoimentos de pessoas que 
atualmente não estão mais como membros, mas tiveram 
efetiva participação na gestão e nas atividades do Projeto. 
Assim sendo, convidamos Selma Silva de Araújo e Fátima 
Fonseca Ramos, que foram membros fundadores do Projeto 
Freudiano, Heloísa Prudente, Carla Storino e Tereza 
Cristina Rollemberg. 

Finalizam os depoimentos as palavras de Marta Maria 
Soares de Araújo, uma associada ao Projeto, que acompanha 
nossas atividades há alguns anos.

Marcia Polido
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Entrevista

Entrevista realizada com Alba Abreu Lima: psicóloga, 
analista da IF-EPFCL e membro fundador do Projeto 
Freudiano. 

Conselho Editorial (CE): Nós do Projeto Freudiano sabemos 
que a história de sua fundação faz um entrelaçamento com sua história na 
Psicanálise. Então, você poderia nos contar como surgiu a ideia da construção 
do Projeto Freudiano, sobre as dificuldades ou facilidades encontradas e do 
próprio acontecimento (fundação)? 

Alba: A fundação do Projeto Freudiano faz um 
entrelaçamento com a minha história com a Psicanálise. Meu 
encontro com a Psicanálise se deu ainda estudante de psicologia 
da UFBA e mais precisamente com a obra de Lacan em 1979, 
por intermédio de José Júlio do Amaral (professor convidado) 
e de Jairo Gerbase (professor de psicopatologia). Eles nos 
fizeram adentrar na teoria e clínica da psicose nos moldes 
lacanianos no Hospital Juliano Moreira. Nesse período, alguns 
psicanalistas argentinos que vieram para a Bahia, exilados da 
ditadura militar, ofereciam cursos e encontros dos quais eu 
participava com muito entusiasmo! Fazia análise, supervisão 
e participava da fundação/instituição Clínica Freudiana. 
Quando retornei, abri minha clínica em Aracaju em 1982, 
ao mesmo tempo, mantinha minha formação em Salvador, 
viajando toda semana. Aos poucos, alguns colegas psicólogos 
de Aracaju demandaram supervisão e grupo de estudos. E, 
entre 1983 a 1988, esses grupos foram-se alargando com o 
interesse na Psicanálise, e, junto com os colegas da Clínica 
Freudiana de Salvador, foi possível fundar o PROJETO 
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FREUDIANO, que passou a fazer parte do Campo Freudiano. 
Jairo Gerbase, Mário Almeida, Antônio Carlos Caires, Nora 
Gonçalves, Angélia Teixeira e alguns outros deram suporte 
a essa construção. E, junto com as colegas de Aracaju Roseli 
Rodella, Fátima Fonseca Ramos e alguns outros tão decididos, 
fundamos o Projeto Freudiano em 9 de outubro de 1988. 

CE: No início, quais eram as atividades do Projeto e como se deu 
a sua inserção na comunidade? Houve aceitação imediata, por exemplo, 
por parte dos profissionais da área psi? 

Em 1988, com a fundação do Projeto Freudiano, oferecíamos 
várias atividades teóricas, reunião clínica e apresentação de 
pacientes no Adauto Botelho, bem como fazíamos a inserção na 
comunidade por meio de convites: a cada conferência mensal, 
encarregávamo-nos de distribuir convites à comunidade médico-
científica e acadêmica. Buscávamos atividades de conexão com 
outras disciplinas e convidávamos pessoas de diferentes áreas 
– artes, cinema, saber médico, literatura, lógica – para discutir 
conosco os textos de Lacan, que tinham essa articulação. Não 
foi uma coisa difícil, porque na época não havia faculdade de 
psicologia em Sergipe; e as pessoas tinham muita vontade e muita 
curiosidade em relação à Psicanálise. 

CE: Das atividades que o Projeto realizou (foram muitas nesse tempo 
todo), qual ou quais tiveram efeitos consideráveis em termos de fortalecimento do 
Projeto em relação à comunidade e no âmbito nacional? 

O Projeto Freudiano tinha uma inserção nacional 
e internacional, mediante o nosso vínculo transferencial 
com o Campo Freudiano. E, em 1995, fundamos a Escola 
Brasileira de Psicanálise junto com colegas do Brasil, cujo 
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trabalho epistêmico foi intenso e rendeu muito trabalho e 
viagens. Como toda instituição de transmissão e pesquisa da 
Psicanálise, passamos por vários momentos de separações, de 
aquisições. De maneira geral, com um saldo extremamente 
positivo, pois a instituição, mesmo com a saída do Campo 
Freudiano e posterior entrada transferencial no Campo 
Lacaniano, permaneceu, em Sergipe, com rigor ético e muito 
estudo a oferecer, principalmente, depois que chegaram as 
faculdades de psicologia, com os alunos sedentos de saber. 

CE: Você bem podia contar-nos sobre acontecimentos inusitados 
ocorridos nesses 30 anos de existência do Projeto. 

Alguns convites inusitados que nunca recusávamos, 
mesmo que fossem para colocar a Psicanálise como a não-
ciência ou destituir a obra freudiana. Por vezes, não tínhamos 
dinheiro para custear nosso funcionamento, ou fomos 
roubados por secretários inescrupulosos. Fazíamos reuniões 
em cafés, nunca desistíamos, por mais que tivéssemos que 
pagar do próprio bolso, como ainda é hoje, só que agora mais 
numerosos. De todo modo, quando se é jovem e apaixonado 
pela Psicanálise, tudo é engraçado, mesmo que seja passar a 
Páscoa ou feriados longe da família, trancados em reuniões de 
trabalho em Curitiba, Caracas ou Paris. Mas valeu! 

CE: Atualmente, como você pensa a função do Projeto Freudiano 
para os analistas em formação? 

O Projeto Freudiano, tal como foi constituído, é o 
primeiro degrau para os interessados em conhecer a Psicanálise, 
portanto, não oferece formação em psicanálise. Esta pode ser 
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feita, inicialmente, no Campo Freudiano, e mais recentemente 
se dá no Campo Lacaniano. No Projeto Freudiano, norteamos 
um saber, abrimos portas para a orientação de Freud e Lacan, 
com cursos, seminários, redes de pesquisa e indicamos que a 
formação depende do divã (análise do analista), da supervisão 
e, mais efetivamente, do Campo Lacaniano, em que se pode 
participar dos dispositivos do passe e do cartel, elementos 
fundamentais da Escola. O Projeto Freudiano aposta e se 
coloca como o espaço de acolhimento aos que desejam um 
lugar de transmissão, de estudo, de divulgação da Psicanálise 
e, quem sabe, lugar de analista que deseja transmitir sua 
experiência articulado ao Campo Lacaniano. 

CE: Poderia dizer como funcionou, para você, como analista, 
sustentar uma instituição de Psicanálise que nada garante àqueles que 
a procuram? 

O Projeto Freudiano não dá garantia do que seria um 
psicanalista, mas abre as portas para que alguém possa fazer 
um movimento em direção a uma formação, porque permite 
sustentar conceitos críticos. Nesse projeto, pode-se estudar, 
com afinco, a palavra de Freud e a obra de Lacan. O Projeto 
Freudiano foi fundado para suprir os fundamentos teóricos, 
e se pode articular e compartilhar com os pares a teoria e a 
clínica, principalmente, com psicólogos, estudantes, ou com 
profissionais de qualquer área de atuação em que se julgue 
essencial a Psicanálise e seu embasamento teórico. 

CE: Quais os desafios que o Projeto deverá enfrentar nos 
próximos anos? 
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O desafio do Projeto Freudiano continua o mesmo 
de sempre: lutar contra essa objetividade dos dias atuais e a 
dita “sociedade do espetáculo”, na qual tudo é muito bonito, 
muito rápido, fácil e perfeito! Seguimos compartilhando 
nosso saber e basicamente fazendo novas articulações com 
a sociedade e com outras disciplinas a fim de apontar o que 
tem de sintomático em nosso tempo. O desafio do Projeto 
Freudiano tem a ver com o próprio desafio do futuro da 
Psicanálise no mundo, ou seja, saber como apreender um 
saber sobre o tratamento de patologias contemporâneas, 
como dizem da depressão como sintoma do século XXI, 
mas ter também uma visão crítica da ideologia, dos costumes, 
ilusões e paixões.

LIVRO PROJETO FREUDIANO MIOLO IMPRESSAO.indd   21 09/11/2018   10:51:43



LIVRO PROJETO FREUDIANO MIOLO IMPRESSAO.indd   22 09/11/2018   10:51:43



LIVRO PROJETO FREUDIANO MIOLO IMPRESSAO.indd   23 09/11/2018   10:51:44



LIVRO PROJETO FREUDIANO MIOLO IMPRESSAO.indd   24 09/11/2018   10:51:44



A PERSISTÊNCIA DO DESEJO

25

Psicanálise: ética e política

Alba Abreu Lima1

30 anos de Psicanálise em Sergipe: clinicando, estudando, 
divulgando, supervisionando, aprendendo sempre! Afinal, o que 
faz um psicanalista? Como se dá sua formação e qualificação? 
Diferentemente do médico ou do psicólogo, não se faz um 
psicanalista com anos de estudo e pesquisa, também não é da 
ordem do xamã, que carece de iniciação. Um psicanalista é 
alguém que se responsabiliza pelo ato analítico. Significa dizer 
que esse ato se verifica na própria análise, nas supervisões e no 
debate com os pares na apresentação de casos clínicos. Para 
tanto, não basta querer, é preciso que um desejo surja, e esse 
caminho não é tão simples: em primeiro lugar, é preciso que haja 
um franqueamento na experiência com um parceiro analista ao 
saber inconsciente; depois, contornos incontáveis no significante 
para que os ideais sejam revisitados e destituídos; por fim, que 
a opacidade do gozo possa ser reduzida ao limite mínimo. A 
partir de então, o analisante, imbuído de um desejo adquirido 
na própria experiência, faz a demanda de formalizar esse saber 
adquirido para clinicar, colocar-se em lugar de poder suportar 
essa “habilitação”, dirigir o tratamento de outros. 

Nesse sentido, o analista não é um mestre, pois não 
dirige a vida do paciente, mas leva em consideração alguém 
que chega angustiado com dores e sofrimentos, para acolher 
e retirá-lo da posição de vítima das circunstâncias, dando-lhe 
a palavra e com isso um estatuto de sujeito, ou seja, introduz 
‘um querer saber’, um enigma a ser decifrado, a partir daí, 
transformador de sua existência no mundo. 
1 Psicóloga, analista, membro da IF-EPFCL.
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A ética da clínica psicanalítica aponta, ao final da análise, 
sempre que se recebe a demanda de um sujeito que sofre e 
busca ajuda. Não existe entrada em análise que já não vise 
a um fim, mesmo que se leve um tempo cronológico para 
verificar os caminhos que levaram à formação dos sintomas, o 
final já está sendo avaliado na supervisão e no estudo do caso. 

O analista se autoriza por si mesmo, diz Lacan, mas 
isso indica que ele é responsável e tem o dever ético de dar 
provas desse ato. Por isso, além de nossa análise pessoal e 
de nossa supervisão, temos, no Campo Lacaniano, um lugar 
de interrogar como se procede às análises – no dispositivo 
do Passe – além de estudarmos, com nossos pares, num 
pequeno grupo – Cartel –, a articulação teórico/clínica. 
Por fim, mas não menos importante, em nossa porta de 
entrada ao estudo e à transmissão da Psicanálise com base 
nas obras de Freud e Lacan, conceitos indispensáveis 
ao saber fazer, contamos em Sergipe com o PROJETO 
FREUDIANO, desde outubro de 1988, recebendo e 
apostando no futuro da Psicanálise aos iniciados e fisgados 
nessa paixão que vai contra a corrente das terapias rápidas, 
virtuais e de resultados fugazes, mas com uma tolerância 
em relação à falta que é estrutural.

LIVRO PROJETO FREUDIANO MIOLO IMPRESSAO.indd   26 09/11/2018   10:51:44



A PERSISTÊNCIA DO DESEJO

27

ФΨω1, primórdios, esboço, projeto

Roseli Maria Rodella de Oliveira2

Nada mais pertinente que, ao refletir sobre um tema 
para a publicação em um livro em comemoração aos 30 anos 
do Projeto Freudiano, instituição da qual faço parte desde sua 
“pré-história” e da qual sou membro fundador, discorrer sobre 
um texto freudiano que dá nome a essa instituição: O Projeto 
para uma psicologia científica (1895[1950]1987). Essa escolha me 
levou a localizar alguns pontos da história da construção desse 
texto e sublinhar ideias do Projeto3, ora considerado como 
um texto pré-psicanalítico, ora como um texto contendo o 
gérmen das elaborações de Freud sobre a psicanálise. 

O Projeto, um dos primeiros escritos de Freud, é uma 
obra que permaneceu inacessível ao público por quase 50 anos, 
sendo publicado pela primeira vez após a morte de Freud. 
Seus manuscritos foram adquiridos por Marie Bonaparte 
de um livreiro que os tinha comprado da viúva de Fliess. 
Devemos à Marie Bonaparte o privilégio de desfrutar do texto 
publicado, pois, além de recusar-se a entregá-lo a Freud, que 

1 Freud nomeia o Projeto com essas letras em 16 de agosto, na Carta 27, conforme 
a nota do Editor Inglês da Edição standard brasileira das obras psicológicas com-
pletas de Sigmund Freud.
2 Psicanalista, AME da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano – 
EPFCL, membro do Fórum Nacional Rede Diagonal Brasil – Aracaju, membro 
fundadora do Projeto Freudiano, Psicóloga, especialista em Psicologia Clínica, 
mestre em Psicologia Social pela UFS.
3 Doravante vou referir-me ao texto O Projeto para uma psicologia científica apenas 
como Projeto para facilitar a leitura do texto. Faço também essa nota para que a 
leitura do nome Projeto não leve à confusão com o nome da instituição Projeto 
Freudiano de Aracaju.
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desejava destruí-lo, ela passou por maus momentos tentando 
salvá-lo da Gestapo, assim como o fez com Freud e família. Com a 
ajuda de Anna, Martha e Paula, Bonaparte preocupou-se em salvar 
documentos, escritos e objetos desviando-os para o estrangeiro. 
Chegou até a dissimular “sob as saias uma estatueta da deusa 
Atena em bronze [à qual Freud era muito apegado], ícone 
guerreiro, que aliava as virtudes do combate às da inteligência, 
[salvando-a] para restituí-lo quando ele estivesse hospedado em 
casa dela em Paris.” (ROUDINESCO, 2016, p. 454). 

Esse intervalo de mais de meio século, entre a escrita e 
a publicação, deveu-se ao próprio Freud, que recusou o texto 
inacabado, mas não o valor das ideias nele contidas, e estas 
reaparecem logo depois, na Interpretação dos sonhos, floresce, 
então, a teoria psicanalítica. Freud abandona conceitos que 
seriam próprios do campo da neurologia, subvertendo a 
ordem reinante, ao buscar uma causalidade psíquica para as 
neuroses. Isso é muito diferente do que, hoje, se tem proposto 
em algumas instituições de psicanálise como neuropsicanálise, 
que se apoia no Projeto para justificar sua tese de base orgânica 
para os conflitos psíquicos. Freud não excluiu o corpo, mas, 
para isso, formulou um corpo pulsional, desnaturalizado. 
Sobre isso, Lacan é bem explícito: “o que constitui o interesse 
ardente que podemos ter lendo o Enturf [Projeto] não é a 
pobre contribuiçãozinha a uma fisiologia fantasista que ele 
comporta” (1988, p. 50). Se Freud ainda tem uma relação 
com o campo da neurologia, nesse momento, o conjunto de 
sua obra é claro ao demonstrar que ele estabelece a ruptura 
entre a linguagem neuronal e a psicanalítica, afirmando um 
psiquismo dividido por meio de representações, submetido 
às exigências pulsionais constantes de satisfação. Acredito 
que, de fato, é preciso ler o Projeto só depois, a partir do 
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conhecimento do conjunto da obra freudiana ou de seus 
principais fundamentos. 

Durante a escrita do Projeto, Freud vivia atormentado 
e exausto, oscilando entre otimismo e desinteresse, chegou a 
sentir vergonha de sua Psicologia para uso de neurologistas, porque 
se havia deparado com a necessidade de explicar outras coisas 
além do que se propusera: as primeiras conceitualizações 
sobre a defesa. Ele escreve a Fliess em 16 de novembro de 
1895: “Tudo o que eu estava tentando fazer [ao escrever 
o Projeto...] era explicar a defesa” (MASSON, 1986, p. 137). 
Embaraça-se com o texto, pois percebeu que deveria ir 
além dessa proposta acabando por tentar “explicar algo que 
pertence ao próprio núcleo da natureza. Tive [diz Freud] de 
elaborar os problemas da qualidade, do sono, da memória – 
em suma, a psicologia inteira” (FREUD, 1895[1950]1987, p. 
304), segundo a nota do editor. Freud abandonou-o em uma 
gaveta, mas ainda, quando acreditava no que produzia, enviou 
seus manuscritos em uma Carta a Fliess, os quais foram, 
posteriormente, recuperados por Bonaparte. Nesse texto, 
S. Freud inicia a descrição e a argumentação do aparelho 
psíquico, o princípio do prazer, a tendência à inércia, os 
primeiros conceitos acerca da defesa do Eu e dos processos 
primário e secundário. 

Apesar de Freud referir-se à sua psicologia para 
neurologistas, quando falava do Projeto, nomeava-o de “a 
minha ФΨω”, as letras gregas, phi, psi e ômega.  Tomei 
como surpresa durante a escrita desse texto, apesar de tê-lo 
lido pela primeira vez há algum tempo, quando constatei que 
o nome do Projeto para uma psicologia científica foi cunhado pelo 
editor inglês. Em 1950, na edição alemã, foi nomeado de Aus 
den Anfängen der Psychoanalyses – Dos primórdios da Psicanálise, 
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também traduzido como Esboço de uma Psicologia no português, 
e organizado para a publicação por Marie Bonaparte, Anna 
Freud e Ernst Kris. Na edição inglesa, em 1954, o título 
foi escolhido pelo tradutor James Strachey, como Project 
for a Scientific Psychology. No seminário 7, Lacan (1988) sugere 
que Freud pensou em intitulá-lo como Psicologia para o uso de 
neurologistas, mas, nesse mesmo seminário, refere-se ao texto 
de Freud, quase sempre, como Entwurf – Projeto. 

Um nome um tanto provisório, ou, talvez, enigmático 
como ФΨω, poderia refletir a insatisfação de Freud com o 
texto e com o que poderia surgir dessa escrita. Então, ФΨω, 
como o nomeia Freud, primórdios, esboço, projeto, apesar de ser 
considerado por alguns um texto pré-psicanalítico e apresentar 
uma linguagem neurológica derivada da formação de Freud 
como médico, outros o consideram já contendo a matriz de 
algumas elaborações freudianas, pois apresenta o gérmen de 
conceitos cruciais da teoria e da práxis analítica. 

Peter Gay e Lacan demonstram os pontos essenciais 
antevistos no Projeto, os quais Freud desenvolveu 
posteriormente. Gay (1989, p. 87-88) afirma que esse 
texto não “constitui propriamente um primeiro esboço 
da teoria psicanalítica, mas a ideia de Freud sobre as 
pulsões, a repressão e a defesa, a economia mental com 
suas forças energéticas em conflito, o animal humano 
como animal desejante, todas elas estão aí prefiguradas”. 
Para Lacan (1959-1960/1988), o Projeto também contém o 
gérmen da segunda tópica freudiana. Lacan nos diz:

Vamos buscar o filo, o desenvolvimento dos conceitos 
de Freud – o Entwurf  [o Projeto] – o capítulo VII da 
Traumdeutung, a primeira vez que publica a oposição 
processo primário/processo secundário, e a maneira 
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pela qual ele concebe as relações do consciente, do 
pré-consciente e do inconsciente – a introdução 
do narcisismo nessa economia –, em seguida o que 
se chama de segunda tópica com a valorização das 
funções recíprocas do eu do supereu, do mundo 
exterior, que confere uma expressão acabada a coisas 
cujos germes já entrevemos com surpresa no Entwurf 
– enfim os textos ulteriores sempre centrados no 
mesmo tema, como a realidade se constitui para o 
homem? Ou seja, o artigo de 1925 sobre a Verneinung, 
que teremos que rever, e o Mal-estar na civilização, 
mal-estar da posição do homem no mundo. (p. 51, 
grifo do autor)

Nessa fase inicial, enquanto Freud estava se havendo 
com a questão do trauma na constituição da histeria, ele 
desenvolve no Projeto suas primeiras hipóteses sobre o 
funcionamento do aparelho psíquico construído por três 
sistemas de neurônios: Ф, percepção, Ψ, memória-associação 
e ω, percepção-consciência,4 articulados uns com os outros por 
contiguidades, formando uma intricada rede de conexões, e 
esse “aparelho é essencialmente uma topologia da subjetividade 
– uma vez que ela é edificada e construída na superfície de um 
organismo”. (LACAN, 1988, p. 55) 

Esse aparelho, que desde o texto de 1891 sobre as 
afasias (FREUD, 1891/2013), é um aparelho de memória 
e linguagem, no Projeto, Freud, ao ultrapassar o modelo da 

4 Recorremos a Braunstein para demonstrar, esquematicamente, as diferentes 

organizações do aparelho psíquico no texto Projeto: “um sistema Φ [sistema de 
neurônios permeáveis] para receber as excitações e dar conta das modificações que 
se produziram no entorno, um sistema Ψ [sistema de neurônios impermeáveis] 
para equilibrar as cargas, para facilitar os caminhos de descarga, para fixar e avaliar 
as excitações; e um sistema ω [sistema de neurônios perceptuais] para registrar 
os acontecimentos como experiência memorizada e oferecer um acesso direto à 
realidade”. (BRAUNSTEIN, 2007, p. 20)
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medicina neurológica da época, coloca em jogo a ideia de 
economia de energia psíquica, que será fundamental em 
toda a sua obra, e define, “no interior do aparelho psíquico, 
o papel da linguagem e sua articulação com o processo de 
pensamento”. (GARCIA-ROSA, 1991b, p. 171) 

Para Freud, trata-se de um aparelho de memória fundado 
pelo investimento da energia nas representações psíquicas, 
composto de sistemas mnêmicos, regulado por vias nervosas 
aferentes e eferentes cujo objetivo é evitar o desprazer e a dor, 
por meio da transmissão e transformação de uma quantidade 
de energia. Sua função é afastar as excitações, reduzi-las ao 
“mais baixo nível possível e de se resguardar contra qualquer 
aumento da mesma – ou seja, mantê-la constante” (FREUD, 
1895/1950/1987, p. 317), evitando o desprazer. Por 
conseguinte, nos primórdios de sua obra, Freud já se ocupava 
do excesso de prazer que invade o aparelho psíquico, que o 
levará à virada fundamental no Além do princípio do prazer, em 
1920. Ele estabelece, nesse momento, o princípio de inércia 
neuronal que não reaparecerá nos textos metapsicológicos, 
que será transformado em princípio de constância e, mais 
tarde, em princípio de prazer/desprazer. Com a formulação 
do princípio de inércia, podemos até afirmar que Freud 
estabeleceu as bases do que chamará, posteriormente,5 de 
princípio de prazer: “Já que temos certo conhecimento de 
uma tendência da vida psíquica a evitar o desprazer, ficamos 
tentados a identificá-la com a tendência primária à inércia”. 
(FREUD, 1895/1950/1987, p. 330-331, grifo do autor) 

Mais do que isso, diz Lacan sobre o Projeto: a oposição 
entre o princípio do prazer e o princípio da realidade que 

5 Em 1911, no texto Formulações sobre os dois princípios do acontecer psíquico. (FREUD, 
1911/2004)
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Freud situou no conflito na neurose não é da ordem da 
psicologia, mas da ordem da experiência propriamente ética 
da dimensão humana. Os éticos refletiram sobre o problema 
da experiência da moral, da relação do prazer com o bem final, 
e Freud muda o problema para a dimensão ética (LACAN, 
1959-1960/1988), diferentemente das éticas formuladas até 
então. Lacan conclui que “o passo dado por Freud no nível 
do princípio do prazer é o de mostrar-nos que não existe Bem 
Supremo – que o Bem Supremo que é das Ding, que é a mãe, 
o objeto do incesto, é um bem proibido e que não há outro 
bem. Tal é o fundamento derrubado, invertido em Freud, da 
lei moral” (LACAN, 1959-1960/1988, p. 90). Constituindo 
um objeto como um vazio, das Ding, Freud mostra que 
não é possível a satisfação completa, afirmando com isso a 
indestrutibilidade do desejo, ou seja, sua insaciabilidade. Por 
essa via, caminha também Lacan no seu encontro com o das 
Ding. Ele fundamenta a ética da psicanálise colocando o desejo 
no centro da ação humana, contrária a uma ética moral que 
comporta um bem a atingir, desejo esse orientado por uma 
referência ao real, o não assimilável que está fora da ordem 
simbólica, o das Ding. 

Lacan diz também que a originalidade de Freud no 
Projeto decorre da noção de trilhamento, Bahnung, no alemão, 
colocando-a “no primeiro plano do funcionamento do 
processo primário” (LACAN, 1959-1960/1988, p. 50), 
articulável à noção de das Ding, a Coisa freudiana. Ele diz que 
Bahnung, trilhamento, é traduzido na Edição Standard das obras 
completas de Sigmund Freud em inglês por facilitation e, para o 
português, por facilitação.  Para Lacan, essa tradução tem 
sentido oposto porque Bahnung evoca a constituição de uma 
via de continuidade, de uma cadeia [aproximando-o do seu 
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conceito], de cadeia de significante, uma vez que Freud diz 
que “a evolução do aparelho Ψ substitui a quantidade simples 
pela quantidade mais a Bahnung, ou seja, sua articulação”. 
(1895[1950]1987, p. 53) 

Quanto à noção de trilhamento, Lacan a articula à 
orientação do sujeito em direção ao objeto, apontando 
os fundamentos da repetição que ocorre no cerne do 
funcionamento do psiquismo. Como já vimos, o objeto 
perdido, que nunca foi perdido porque nunca se teve, trata-
se, essencialmente, de reencontrá-lo. Para Lacan (1959-
1960/1988),

[...] nessa orientação em direção ao objeto, a regulação 
da trama, as Vorstellungen6 atraem-se uma à outra 
segundo as leis de uma organização de memória, 
de um complexo de memória, de uma Bahnung – 
ou seja, de um trilhamento, mas também de uma 
concatenação, diríamos mais firmemente, cujo jogo o 
aparelho neurônico nos deixa talvez entrever sob uma 
forma material e cujo funcionamento é regulado pela 
lei do princípio do prazer. (p. 76, grifo do autor)

Segundo Freud, a diferença entre os trilhamentos se dará 
conforme a direção do fluxo de excitações (GARCIA-ROSA, 
1991a). Mesmo dirigindo-se ao objeto, este nunca poderá ser 
recuperado na trama das representações, na rede compreensiva, 
porque se trata da ausência da coisa, das Ding, a Coisa, como 
nomeia Freud no Projeto. Para Lacan (1959-1960/1988), Freud 
identificou o das Ding no Projeto como o neurônio a. 

Garcia-Rosa (1991a, p. 159), explicando o das Ding, também 
situa-o, a partir de Freud, no neurônio a; o complexo-percepção 

6 Representações.
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que se decompõe em duas partes: “o neurônio a, que permanecerá 
idêntico, e o neurônio b, que é variável. O autor nos relembra que 
Freud, no Projeto, refere-se ao elemento a – neurônio a – como “o 
inassimilável, o não comparável, o resíduo que escapa ao juízo” 
(GARCIA-ROSA, 1991a, p. 160). Citando Dreifus, Garcia-Rosa 
(1991) resume o que é o neurônio a, o das Ding freudiano: 

[...] é o que há de comum entre o investimento-desejo e todas as 
imagens do seio tais que uma experiência de satisfação, único 
critério admissível, poderá ou terá podido seguir. Dito de 
outra maneira: das Ding refere-se ao que há de comum 
a todas as percepções relativas à presença do Outro, 
não se reduzindo a um componente perceptivo banal. 
(p. 161, grifo do autor)

De fato, mesmo estando preso à linguagem neurológica, 
não significa que Freud está constituindo um aparelho neural. 
Ele já fala de Vorstellungen (representação, no campo do 
simbólico), de “noções como as de investimento colateral, 
ligações, barreiras de contato, trilhamento (Bahnung), signo de 
realidade ou signo de qualidade, [...] nos oferece um fantástico 
modelo da subjetividade”. (GARCIA-ROSA, 1991b, p. 35) 

Hoje, passados mais de cento e vinte anos desse texto 
da pré-história da psicanálise, essa, por ser instauradora de 
um novo saber, pode ser inscrita na história do pensamento 
ao lado de uma série de obras de nosso século, por exemplo, 
“a descoberta do DNA”, de James Watson e Francis Crick, ao 
lado da obra de Roman Jakobson, “os estudos da Poética”, e, 
ainda, junto à obra de Ferdinand Saussure, “Fundamentos da 
linguística moderna”, e do ensino de Lacan, entre outras. 

O que há de comum entre essas obras? Todas elas se 
estruturam, giram em torno de único conceito – o conceito de 
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significante. E me inspirei no Seminário 20, de Lacan (1982), 
para aproximá-las: 

a noção de discurso deve ser tomada como laço 
social fundado sobre a linguagem [... e é ela que dá 
sentido] à noção de informação, cujo sucesso é tão 
arrasador que podemos dizer que a ciência inteira 
vem a se infiltrar nela.  Estamos agora no nível da 
informação molecular do gene e dos enrolamentos do 
núcleo-proteínas em torno dos troncos de ADN, eles 
próprios enrolados uns em torno dos outros, tudo 
isso ligado por ligações hormonais [que não são outra 
coisa] senão mensagens que se enviam, registram 
etc.  Notemos que o sucesso desta fórmula tem 
origem incontestável em uma linguística [...]. Será isto 
que, de um outro lugar, de minha linguisteria, colho, 
quando me sirvo da função do significante? (p. 28)

Como esse argumento se relaciona ao Projeto? Apesar 
de o editor James Strachey dizer que o “Projeto deve continuar 
sendo o que é: uma obra inacabada, renegada por seu criador” 
(FREUD, 1895[1950]1987, p. 321), identifiquei que ele aponta 
ainda a originalidade e a fertilidade das ideias de Freud retiradas 
de uma fonte que chama de um método moderno e distante 
da Psicanálise – a noção de informação: 

Hoje em dia, sugere-se que o sistema nervoso 
humano pode ser considerado, em seu modo de 
funcionamento, como parecido ou até mesmo idêntico 
a um computador eletrônico – ambos trabalham para 
receber, armazenar, processar e fornecer informações. 
Já se assinalou, com bastante plausibilidade, que, nas 
complexidades dos eventos ‘neuronais’ aqui descritos 
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por Freud e nos princípios que os governam, 
podemos perceber mais do que uma ou duas alusões 
às hipóteses da teoria da informação e da cibernética 
em sua aplicação ao sistema nervoso. [...] Para citar 
alguns exemplos dessa semelhança de abordagem, 
pode-se, em primeiro lugar, notar a insistência de 
Freud na necessidade primordial de prover a máquina 
de uma ‘memória’; por outro lado, há o seu sistema 
de ‘barreiras de contato’, que permite à máquina fazer 
uma ‘escolha’ adequada, com base na lembrança de 
acontecimentos anteriores, entre as linhas alternativas 
de reação ao estímulo externo; e, mais uma vez, há, na 
descrição feita por Freud do mecanismo de percepção, 
a introdução da noção fundamental de realimentação 
(feedback) como modo de corrigir erros no próprio 
relacionamento da máquina com o meio. (FREUD, 
1895/1950, p. 311-312) 

Portanto, já está no Projeto a noção de informação que, 
para Lacan, se relaciona à função significante. 

Por fim, mas não esgotando o que poderia falar sobre 
o Projeto, ainda quero marcar que, apesar de ser considerado 
por muitos um texto difícil, inacabado, por isso não é para 
ser lido devido ao seu pouco valor, é, para Lacan, um texto 
precioso e apaixonante, “de um brilho, de uma pureza... um 
primeiro jato, ainda sensível, totalmente espantoso [...] que a 
tradução francesa apaga [...] é a primeira contenda de Freud 
com o próprio pathos da realidade com a qual ele lida em seus 
pacientes. É isto – perto dos quarenta anos, ele descobre 
a dimensão própria, a vida significativa, dessa realidade”. 
(LACAN, 1988, p. 50)
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O caminho sem avesso da 
formação do analista

Esther Mikowski1 

 A propósito dos 30 anos do Projeto Freudiano, 
pergunto-me como sustentar o trabalho de uma instituição 
de psicanálise que, por intermédio de seus membros, aponta 
a Escola como lugar em que se interroga sobre o que é um 
analista.

Mais de um século depois da invenção da Psicanálise, 
por que psicanalistas escolhem alguns outros para trabalhar 
e estudar em torno das instituições? Como se dá a formação 
do analista, conforme propôs Lacan nesse enlace com as 
instituições? Proponho refletir sobre essa instituição de 
psicanálise cujos membros fazem a formação de analista 
operar junto com a Escola como a Banda de Moebius. 

A Banda de Moebius é uma das figuras topológicas 
utilizadas por Lacan para ajudá-lo a dar conta da sua releitura 
freudiana da Psicanálise. Pode-se dizer que se trata de uma 
superfície com borda, unilateral e cuja torção permite sua 
característica fundamental: a continuidade, como se duas faces 
se tornassem uma (AMSTER, 2015).  O uso figurativo não 
matemático da Banda de Moebius foi eternizado pelo artista 
plástico M. C. Escher na sua obra Fita de Moebius II, em que 
formigas passeiam na fita orientadas num contínuo e dão ao 
observador uma ideia de dentro e de fora, todavia, inexistente. 

1 Psicanalista, Psicóloga, mestre em Psicologia Social, membro do Projeto 
Freudiano e membro da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano 
– EPFCL.
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Para compreender essa analogia da formação do analista 
à banda, primeiramente, tomemos a proposição de Lacan: 
o analista autoriza-se de si mesmo e de alguns outros. A primeira 
parte da frase: o analista autoriza-se de si mesmo foi enunciada na 
Proposição de 9 de outubro de 1967 (LACAN, 1967/2003). E, 
em 1974, na sua Aula de 9 de abril, Lacan (1974) acrescentou 
o de alguns outros. Não pretendo discutir a significação nesse 
momento, pois precisaríamos fazer um percurso histórico e 
retomar alguns pontos. De qualquer modo, queria chamar 
à atenção em relação ao alguns outros, que parece apontar o 
caminho solitário da formação do analista, que não é sem 
outros. 

Lembremos o que extraímos da leitura de Freud e de 
Lacan sobre o analista: a partir de sua formação, guiada pela 
análise pessoal, pela supervisão de sua clínica e pelo estudo, 
um analista se autoriza enquanto tal, quando pode escutar o 
horror de saber do analisando diante da falta, quando suporta 
ocupar o lugar de dejeto, o lugar de objeto a.

Colette Soler (2014) aponta que esse acréscimo de alguns 
outros trouxe mal-entendidos, parece ter sido uma tentativa de 
Lacan corrigir certa imprudência cometida quando disse que 
é o analista que se autoriza de si mesmo, não depende de que 
outros o autorizem e, assim, favoreceu cínicos e charlatões 
a utilizarem sem considerar, nessa formulação, a lógica de 
Lacan sobre o desejo. No entanto, após a inclusão da segunda 
parte, certo número de pessoas imaginou que esse alguns outros 
são simplesmente o analista, o supervisor e os colegas. Ora, 
esse seria um retorno aos preceitos da sociedade que ele havia 
abandonado, na qual são outros que outorgam o lugar de 
analista ao candidato a analista. Com efeito, esse acréscimo 
(alguns outros) está aí para significar que aquele se autoriza de 
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si mesmo em seu ato, no entanto, autoriza-se inevitavelmente 
de alguns outros, caso contrário, ele estaria na impostura do 
guru (SOLER, 2014, p. 46). A autora diferencia ainda os que 
se autorizam a funcionar como analistas, instalando-se em 
seus consultórios, e aqueles analistas que ex-sistem ao Outro, 
o que é verificado no dispositivo do Passe. O analista é só 
por definição e, se é analista, somente ele sabe se o é, por 
experiência; sabe que não é mais do que um objeto, sabe ser 
rebotalho e o sabe no duplo sentido, pois ele o sabe, verbo 
saber, mas sabe também sê-lo em prática, sabe bancar o objeto. 
Tal distinção parece complexa e sofisticada, diz Soler (2014), 
mas está inclusa na Escola por duas práticas da garantia as 
quais devem ser confrontadas: a prática da supervisão e a 
prática do passe. 

Enfim, esses alguns outros são também os que compõem 
a Escola que cada um, de forma singular, pede para entrar e 
toma esses alguns outros como pares. De qualquer modo, nem 
todos os que desejam sustentar a transmissão da Psicanálise e 
contribuir com a manutenção dela desejam sustentar a garantia 
de que é a proposta da Escola, que, por sua vez, não garante 
nada ao indivíduo. Pelo contrário, como lemos na Proposição, 
a garantia é a de que a Escola possa constituir-se centro de 
experiência e de crítica que estabelece e mesmo sustente as 
condições de garantia como propósito da Escola. 

Na Proposição, Lacan (1967/2003) diz, ainda, que, mesmo 
que o analista só se autorize de si mesmo, isso não impede que 
a Escola garanta que o analista dependa de sua formação. Aí 
está o que falei há pouco sobre certa imprudência de Lacan, 
que favoreceu interpretações cínicas de sua formulação. Na 
Escola de Lacan, o analista escolhe a formação junto a ela, por 
conseguinte, é lançado mais além: tornar-se responsável pelo 
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progresso da Escola, tornar-se psicanalista por experiência 
própria. 

O que então me tocou dessa proposição completa 
apresentada por Lacan em 1974 é o risco de que desejosos 
de se tornarem analistas (mesmo analistas em formação) se 
aproximem das instituições e da Escola de Lacan por essa 
autorização de alguns outros. É próprio da Escola de Lacan 
reconhecer aqueles que deram provas de sua posição de 
analista na e para a Escola, como se verifica nos títulos AE 
(Analista da Escola) e AME (Analista Membro da Escola). 
Isso não quer dizer que os autorize enquanto analistas nas 
suas práticas, no interior de seus consultórios. Na Escola de 
Lacan, verificamos analistas nas suas práticas quando esses se 
autorizam também a falar de sua clínica, quando partem para 
discutir e questionar os problemas cruciais que enfrentam e 
também os desafios próprios da contemporaneidade. O que 
não quer dizer que alguém os nomeie ou os autorize a falar. 
Falam por conta e risco como fazemos em análise. 

A doutrina, como teoria, experiência que se decanta 
teoricamente, chamamos assim a Psicanálise, só pode ser 
transmitida a partir da experiência, senão se torna teoria 
vazia. A clínica, nesse sentido, produz um saber que pode ser 
transmitido para quem pode escutar, assim como a formação 
do analista pode ser falada e até discutida pelos que desejam 
a formação. Ainda assim, podemos considerar que é também 
possível falar de psicanálise fora das instituições de psicanálise 
e que há analistas fora da Escola. Refiro-me à Escola de Lacan 
e ao analista que compreendemos a partir dessa Escola. 

Lacan propôs uma Escola que fugisse dos moldes de 
instituições pautadas na hierarquia de poder e de saber. Com 
isso, destitui o lugar do mestre, do Um, do que sabe, para 
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permitir um saber horizontal que apareça na transmissão que 
pode ser sustentada por qualquer um que a deseje. A Escola 
renova a psicanálise como doutrina, como disse Izcovich 
(2011), ou a teoria que se constata por intermédio da clínica 
e por sua elaboração teórica, como prefiro dizer, renova-se a 
cada novo encontro: novas produções, novas elaborações e 
principalmente novas questões que cada um traz ao debate, 
seja em encontros e publicações internacionais, seja em 
seminários. 

Embora o Passe, ou seja, o testemunho do que se 
produziu em uma análise seja um dispositivo central na 
Escola de Lacan, mais do que as nomeações, o trabalho de 
Escola é o que se produz por meio dos testemunhos não só 
dos passantes, mas dos passadores, dos cartéis do passe, dos 
membros de Escola que dizem de sua experiência, pois o 
cerne está na transmissão da experiência original que é uma 
análise. Como diria Soler (2012), tal como, ao final de uma 
análise, temos uma experiência original, o trabalho de Escola 
constitui a Escola como experiência original. 

Logo, por que falaríamos de uma instituição de 
psicanálise que não é Escola? Pela experiência desses 30 anos 
do Projeto Freudiano, podemos considerar que o analista em 
formação pode dirigir-se à Escola para se interrogar sobre o 
que é essa experiência original, mas o caminho até lá não se 
faz sem se apoiar a construtos teórico-clínicos da Psicanálise, 
a conceitos básicos à construção de casos clínicos, os quais a 
instituição pode oferecer. Podemos também nos perguntar se 
a Escola não poderia fazer essa função, contudo, não estaria 
divergindo do seu propósito?   

Apostamos no lugar em que as bases do ensino e pesquisa 
da Psicanálise possam não só acolher analistas em formação, 
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mas outros que não tenham decidido por isso. E como a 
Escola poderia ocupar-se no sentido de transmitir também 
àqueles que não se interrogam sobre o analista? Ademais, essa 
instituição é sustentada por analistas em formação na Escola 
de Lacan e também por analistas em formação que ainda não 
se dirigiram à Escola, mas que demandaram à instituição, 
tocados por sua experiência de análise. 

Lacan (1976/2003) lembra que Freud, de forma solitária, 
fundou a Psicanálise e não nomeou ninguém analista. Ele 
pergunta-se as razões para alguém tomar a função de analista. 
A esse respeito, diz:

Há que admitir que a questão (a questão de uma 
outra razão) é exigível para sustentar o status de 
uma profissão recém-surgida na histoeria. Histoeria 
que não dizemos eterna, porque seu aetas só é sério 
quando se refere ao número real, isto é, ao serial do 
limite.
Por que, sendo assim, não submeter essa profissão à 
prova da verdade com que sonha a chamada função 
inconsciente, na qual ela fuxica? A miragem da 
verdade, da qual só se pode esperar a mentira (é a isso 
que se chama resistência, em termos polidos), não 
tem outro limite senão a satisfação que marca o fim 
da análise. (LACAN, 1976/2003, p. 568)

Podemos pensar que, diante dessa função solitária, o 
analista também busca a Escola como lugar de refúgio contra 
o mal-estar na psicanálise, e esta, nas palavras de Lacan (1964, 
p. 244), “pretende oferecer seu campo não somente a um trabalho de 
crítica, mas também à abertura do fundamento da experiência, ao 
questionamento do estilo de vida em que ela desemboca”. 
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Dito isso sobre o mal-estar, lembremos Freud 
(1930/2010, p. 48) quando disse que a civilização é a inteira 
soma das realizações e instituições que afastam a nossa vida 
de nossos antepassados animais e que serve para dois fins: a 
proteção do homem contra a natureza e a regulamentação dos 
vínculos dos homens entre si. A maioria tem poder sobre o 
indivíduo e se conserva diante de qualquer indivíduo. Então o poder 
dessa comunidade se estabelece como “Direito”, em oposição ao poder 
do indivíduo, condenado como “força bruta” (FREUD, 1930/2010, 
p. 57). Essa substituição de poder do indivíduo pelo da 
comunidade, ou seja, a sobreposição do grupo é o marco 
cultural decisivo. O homem é um ser que faz laço social em 
comunidade, a primeira delas, a família, e, depois, outras 
comunidades ou agrupamentos. E, ainda, depara-se com 
limites como a impossibilidade de satisfação, a castração, a 
falta constitutiva do sujeito. 

Para Freud (1930/2010, p. 60), a civilização, a cultura 
foram construídas a partir da renúncia pulsional e, portanto, 
de uma não satisfação pulsional, denominada por ele de 
“frustração cultural”, presente no seio dos laços sociais 
estabelecidos entre os homens, em consequência, isso gera  
hostilidade entre eles. A psicanálise, portanto, não escapa 
a isso; e o trabalho em comunidade, seja em instituição, 
em Fórum e Escola, como se propõe o Campo Lacaniano, 
pressupõe uma renúncia narcísica individual pelo feito da 
psicanálise. Antes de serem analistas, são homens, e por isso 
temos de considerar que há o efeito dessa impossibilidade de 
gozo no seio de toda instituição e também das Escolas de 
psicanálise. A hostilidade apontada por Freud emana e, por 
vezes, é difícil de cuidar. Estar em uma comunidade analítica 
(em especial, aqui, refiro-me à Escola de Lacan) é renunciar a 
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satisfação de títulos, nomeações, elogios e, principalmente, do 
saber. É lidar e tratar da falta. 

Por conseguinte, lidar com o mal-estar que circunda 
a Escola é lidar com aqueles que ocupam posições de saber 
e corroem as relações estabelecidas pelo e para o trabalho. O 
refúgio contra o mal-estar de que nos lembrou Sol Aparício 
(2014) é lidar com o mal-estar também na Escola para prosseguir 
no avanço da psicanálise. O desejo é, portanto, a política do 
analista que o mantém no seu propósito de se responsabilizar 
pela sua posição e sua formação. 

Sendo assim, não é possível responder por que os 
psicanalistas escolhem trabalhar com alguns outros em torno 
de instituições. São muitas instituições de psicanálise diferentes 
por sua leitura (ou não) da obra freudiana e que divergem a 
técnica e até a ética. A escolha de cada um por esse percurso é 
singular, e isso é importante. A partir das proposições de Lacan 
e da experiência de Escola, parece-nos que ocupar a posição 
de analista é não recuar diante do mal-estar e que a formação 
permanente na Escola de Lacan possibilita novas indagações 
e elaborações que operam como possibilidade de lidar com o 
mal-estar e consequentemente contribuem para a manutenção 
do discurso analítico no mundo.  

Se a Escola se ocupa de interrogar sobre o que é um 
analista, quem se ocupa de transmitir o ensino da Psicanálise? 
Ou melhor, dos aspectos clínico-teóricos que não só deram 
origem, mas justificam o inconsciente como fundamento 
da Psicanálise? Um analista se constitui como tal a partir 
da sua análise e se reconhece na sua experiência, como 
dito anteriormente. Contudo, também o faz ao tomar de 
empréstimo a doutrina da Psicanálise por meio de construções 
clínico-teóricas como orientação de trabalho. E isso se dá 
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também com alguns outros em espaços de transmissão do 
ensino de Freud e de Lacan, tal como no Projeto Freudiano, 
nos Colégios Clínicos, nas Formações Clínicas, no Ágora, 
entre outros. 

Se a Escola é uma face da fita/banda de Moebius, qual 
função teria a instituição, a outra face? Refiro-me ao Projeto 
Freudiano e sua experiência até o momento. Mediante a 
transmissão do ensino de Freud e de Lacan, sustentar o 
discurso da Psicanálise em sua extensão entre os entusiastas 
da Psicanálise e também entre os que decidem pela formação 
para suas práticas clínicas, inclusive analistas praticantes. Sem 
garantir formação nem entregar diplomas, faz função de ensino 
em continuidade à formação do analista, mas também abre 
portas para que a Psicanálise possa circular em outros campos.

O Projeto Freudiano, como instituição de psicanálise, 
não é Escola nem se organiza de forma hierárquica como 
Lacan (1967/2003) advertiu sobre o funcionamento das 
sociedades. As funções são revezadas entre seus membros, não 
importando seu percurso, tempo na psicanálise ou instituição. 
Cada um as ocupa por sua conta e risco.

Deste modo, podemos retomar o que Lacan (1967/2003) 
chama de junção das funções da Escola na sua Proposição de 
9 de outubro no que diz respeito à psicanálise em intenção e à 
psicanálise em extensão: na primeira, prepara seus operadores, 
os analistas, e, na segunda, mantém a psicanálise presente 
no mundo. Podemos dizer que os membros de Escola na 
instituição sustentam essa extensão. Se considerarmos que 
cabe à Escola a formação, não quer dizer que na instituição não 
podemos falar sobre isso, pelo contrário, o que a experiência 
parece demonstrar é que interrogar a Escola mobiliza analistas 
em formação a sustentarem seu trabalho. 
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No que diz respeito à formação, a ideia de continuidade 
da Banda de Moebius nos possibilita pensar que se engajar 
no trabalho de Escola não se trata de um passo ascendente, 
como em um degrau de subida. Quero dizer que, ao dirigir-se 
à Escola, o analista pode (e às vezes é necessário que o faça) 
continuar o trabalho de transmissão na instituição e no mundo, 
pois esse engajamento também o faz, muitas vezes, sustentar 
a transmissão da psicanálise em outros lugares que não a 
Escola. Em ato contínuo, o analista na instituição interroga 
a Escola e nesta interroga a primeira, por conseguinte, isso 
só parece possível se decidido por ambas. Além disso, a 
influência das primeiras obras de Freud no final do ensino de 
Lacan também parece nos indicar a necessidade de um eterno 
retorno ao avanço teórico do analista em formação.

Por fim, pergunto: como o analista se apercebe na 
posição de objeto a se no seu percurso na psicanálise não tiver 
lugar a compreensão do desenvolvimento clínico-teórico de 
Lacan sobre isso? Mais ainda, se não reconhecer e apreender 
o percurso inaugural da psicanálise a partir de Freud?
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Construções em psicanálise

Marília Sousa Leão Menezes1

Em entrevista à revista italiana Panorama, em 
1974, Jacques Lacan, ao ser questionado sobre Freud, 
especificamente sobre o fato de este, supostamente, estar 
ultrapassado, respondeu: “Como julgá-lo ultrapassado se nós ainda 
não o compreendemos inteiramente? O que é certo, é que ele nos fez 
conhecer coisas extremamente novas, que não poderíamos nem imaginar 
antes dele.”

Ao participar, pelo segundo ano consecutivo, da 
organização e da estruturação do curso introdutório proposto 
pelo Projeto Freudiano, que tem como objetivo transmitir 
os conceitos fundamentais da teoria e da clínica psicanalítica 
a partir do estudo das proposições de Sigmund Freud, 
tive a oportunidade de dedicar-me ao estudo de assuntos 
relacionados ao inconsciente (na primeira e na segunda tópica) 
e à técnica psicanalítica. Nesse percurso, pude ler e reler 
textos de Freud focando não somente nos temas das aulas, 
mas também atenta ao percurso que ele segue na construção 
de sua teoria. 

Freud não apresenta uma teoria pronta e consolidada. 
Ele a constrói a partir de sua experiência clínica e de sua 
autoanálise e, durante esse percurso, vê-se obrigado a rever, 
ratificar e retificar ideias que são postas. E, ao retificar, ele 
enfatiza não só a mudança, mas também a necessidade daquela 

1 Psicóloga, Psicanalista, membro do Projeto Freudiano, especialista em Psicologia 
Hospitalar pelo HC – FMUSP e graduada em Psicologia pela UFS. Além da clínica, 
trabalha como psicóloga no Serviço de Acolhimento Institucional no município 
de Aracaju/SE e no Serviço de Saúde Auditiva do Estado de Sergipe. 
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ideia inicial para o desenvolvimento das ideias posteriores, 
ou seja, o processo de construção da teoria é central para o 
seu entendimento, por isso a existência de inúmeras notas 
registradas no decorrer da obra, e não a mera substituição 
pelos novos conceitos. 

Foucault (1969/2011) faz uma reflexão importante em 
O que é um autor? ao falar de Freud e Marx. Ele os denomina 
instauradores de discursividade ao atribuir-lhes a produção 
não apenas de uma obra, mas de algo a mais:

[...] eles não tornaram apenas possível um certo número 
de analogias, eles tornaram possível (e tanto quanto) 
um certo número de diferenças. Abriram o espaço 
para outra coisa diferente deles e que, no entanto, 
pertence ao que eles fundaram. Dizer que Freud 
fundou a psicanálise [...] é dizer que Freud tornou 
possível um certo número de diferenças em relação aos 
seus textos, aos seus conceitos, as suas hipóteses, que 
dizem todas respeito ao próprio discurso psicanalítico. 
(FOUCAULT, 1969/2011, p. 22)

A Psicanálise, então, consolida-se como uma 
discursividade ao Freud deixar posta a existência do 
inconsciente. A partir disso, abre-se a possibilidade para que 
outros autores adentrem nos estudos sobre a Psicanálise tendo 
como ponto de partida o que foi escrito pelo seu fundador. 

Foucault (1969/2011) aponta, portanto, que não há 
o reconhecimento de proposições como falsas na obra de 
Freud. Procura-se, sim, à medida que os enunciados vão 
sendo melhor compreendidos e estruturados, afastar os que 
não seriam pertinentes, ou por não serem essenciais, ou por 
serem antiquados. Isso marca uma característica importante 
da obra freudiana: ela não ter sido construída de forma linear, 
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ou seja, esse movimento dialético de ir e voltar no que ele 
escreve é o que marca a construção da teoria psicanalítica. 
Daí, a importância do retorno aos seus primeiros escritos. 

Como falar da técnica psicanalítica sem ter conhecimento 
sobre a experiência de Freud com a utilização da técnica da 
pressão, da hipnose e do método catártico? Como pensar sobre 
a transferência a partir do que é abordado em A dinâmica da 
transferência (FREUD, 1912/1996) ou em Observações sobre o 
amor transferencial (FREUD, 1914/1996) sem recorrer ao que 
Freud apresentou sobre esse conceito no caso Dora (FREUD, 
1905/1996)? Como limitar o estudo sobre a técnica psicanalítica 
à leitura somente de artigos técnicos se o autor já falava da 
técnica nos casos clínicos tratados em anos anteriores? 

Ao assumir um curso introdutório em que foram 
abordados conceitos freudianos, considerei essencial 
transmitir uma visão macro da obra. Ler um texto de Freud 
sem saber o ano em que foi escrito, seu contexto histórico e a 
intenção dele ao escrevê-lo é correr o risco de entender esses 
conceitos parcialmente ou, até, erroneamente. Mais uma vez, 
ressalto que, se pensarmos na teoria como uma construção, 
esse risco se desvanece ou, pelo menos, diminui. 

Laplanche e Pontalis (2001, p. 98) relatam que existem 
muitas indicações relacionadas ao tema da construção desde 
o início da obra de Freud e apontam que “... ao mesmo tempo que 
descobre o inconsciente, Freud descreve-o como uma organização que a 
cura deve permitir reconstituir”. Em os Estudos sobre a histeria, Freud 
(1895/1996) já discutia sobre o processo de construção que 
ocorre na análise, relacionando-o à técnica. Ele fazia alusões 
a questões técnicas ao relatar suas experiências com pacientes 
e à forma como conduzia os tratamentos. Em textos escritos 
posteriormente, permaneceu tratando do assunto ao redigir 
seus casos clínicos e também ao manifestar a intenção de 
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escrever sobre a técnica psicanalítica, mas, somente a partir 
de 1911, dedicou-se à produção de uma série de artigos 
nomeados como artigos técnicos. Nas Recomendações aos médicos 
que exercem psicanálise, Freud (1912) ressaltou o cuidado que 
o analista deveria ter sobre a produção científica referente a 
casos atendidos: recomendava que os casos fossem publicados 
após a conclusão da análise tanto por não ter posse de todos 
os conhecimentos sobre a Psicanálise na época como pela 
ideia que vinha sendo estabelecida na obra acerca do termo “a 
posteriori”. Diante da preocupação advinda como resquício da 
sua formação médica, Freud mantinha seu interesse científico, 
mas alertava que a construção do caso antes de sua finalização 
poderia comprometer o tratamento se o analista conduzisse-o 
tentando predizer seu progresso futuro. 

Em 1937, Freud (2017) escreveu Construções na análise, 
obra na qual especificou sistematicamente esse conceito. Em 
resposta a uma crítica relacionada à posição do analista – de ele 
sempre ter razão diante do analisando –, Freud (1937/1996, 
p. 367) destacou que o trabalho analítico envolve duas pessoas 
que possuem tarefas diferentes:

[...] o analisando deverá ser levado a se recordar de algo 
que ele vivenciou e recalcou, e as condições dinâmicas 
desse processo são tão interessantes que, diante 
disso, a outra parte do trabalho, que é o empenho 
do analista, passa a ficar em segundo plano. De tudo 
o que é essencial aqui, o analista não vivenciou nem 
recalcou nada; não pode ser a sua tarefa lembrar 
algo. O que, então, é a sua tarefa? Ele terá de inferir 
o esquecido a partir dos sinais por ele deixados, ou, 
mais corretamente, ele terá de construir o esquecido. 
Como, quando e com que explicações ele comunica as 
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suas construções ao analisando é o que estabelecerá 
a ligação entre as duas partes do trabalho analítico, 
entre a sua parte e a do analisando.

Ao abordar o trabalho do analista e o processo de 
construção nessa perspectiva, Freud foge do discurso do 
mestre que Lacan trataria anos depois. Fink (1998) ressalta 
que Lacan descreveu esse discurso atribuindo ao mestre o 
lugar daquele que deve ser obedecido, que não se interessa em 
saber como ou por que as coisas funcionam e que somente 
deseja que seu poder seja mantido. Freud vai de encontro 
a essa ideia quando não denota autoridade ao analista em 
relação à “construção do esquecido”, quando não entende 
como determinante para o progresso do tratamento a 
concordância por parte do analisando acerca das intervenções 
do analista e quando considera que as reações do analisando 
podem ter múltiplos significados, por isso “sim” e “não” 
ultrapassam a expressão de concordância ou oposição. Freud 
enfatiza que apenas o que ocorrer no percurso da análise 
confirmará ou não as suposições suscitadas na construção. 
Ou melhor, ressalta que a importância não será a confirmação 
ou não dela, e sim o efeito dela, que é trazer de volta uma 
parte da história de vida perdida do analisando, marcas dos 
tempos primordiais recalcados (FREUD, 1937/2017). Esse 
entendimento que Freud elabora sobre a análise condiz com 
o que Lacan abordará no discurso do analista ao explicar que 
o analista ocupa o lugar de semblante de objeto para fazer o 
analisando falar e dar conta do próprio saber. Ao questioná-lo 
nos pontos que evidenciam a dissociação entre o consciente e 
o inconsciente, o analista faz o analisando trabalhar e associar 
a fim de que produza novo significante, que não havia sido 
posto até então nem relacionado a qualquer outro significante 
(FINK, 1998). 
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Não obstante observarmos a concepção técnica 
que Freud atribuiu ao termo construção, seríamos muito 
reducionistas se ignorássemos a polissemia do termo, 
limitando-o a um entendimento e a uso exclusivamente 
técnico. O processo de construção que envolve uma teoria 
não está tão longe da construção que ocorre na análise se 
considerarmos que Freud não concede poder ao analista 
nem sobre o saber do analisando, nem sobre o seu próprio 
saber se verificarmos que, em ambos os processos, não existe 
linearidade, e sim a marca de um movimento dialético. Assim, 
a cada análise, a psicanálise necessita questionar-se e dar 
provas de sua eficácia assim como, a cada revisão dos textos 
freudianos, é possível o seu aprimoramento. Considerarmos, 
então, existir convergência entre o trabalho da análise e o 
trabalho preliminar da teoria dá margem para que esses sejam 
revistos a todo momento, evitando que se estabeleça uma 
estagnação do saber.

Retornemos, então, ao que Lacan ressaltou na entrevista 
e ao que Foucault trouxe sobre a instauração de uma 
discursividade. Ao pensarmos a obra freudiana como nova 
discursividade, retomamos ao que Lacan apontou sobre o 
fato de Freud “nos fazer conhecer coisas extremamente novas” assim 
como sobre o fato de não o considerar como ultrapassado. 
A partir da clínica e em consequência dela, Freud consolidou 
a existência do inconsciente e construiu uma teoria repleta 
de conceitos e técnicas, que, sempre que revisitada, oferece 
infinitas possibilidades em relação à sua prática e ao seu 
aprimoramento.
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O sujeito da Psicanálise na perspectiva 
lacaniana

Maria Robevânia Souza1

Introdução 

As questões que motivaram o presente artigo sobre o 
sujeito da Psicanálise surgiram a partir de estudos sobre “o 
sujeito e o Outro”, tema escolhido para ministrar uma aula na 
instituição de psicanálise Projeto Freudiano. Nela, emergiu a 
questão: “como se constitui o sujeito?” Para respondê-la, norteei-
me por uma pesquisa bibliográfica.

No primeiro momento, trabalhamos a trajetória pela 
qual o sujeito passa para se subjetivar. Antes mesmo de o 
vivente vir ao mundo propriamente dito, há uma pré-história 
que o antecede e que nele produzirá marcas constituintes de 
seu lugar na cultura, numa geração, numa família, em outras 
palavras, no simbólico. Antes que a criança tenha um corpo, 
os pais já o imaginam. A partir das formulações lacanianas, 
reconhecemos, nessa preexistência simbólica, o primeiro 
tempo lógico da constituição subjetiva – momento da alienação 
– na qual o vivente é capturado pelo desejo do Outro, sendo 
introduzido na matriz simbólica do casal parental. 

No segundo momento, vamos discorrer sobre o 
modo como Lacan compreende o complexo de Édipo 
em uma operação de linguagem: a metáfora paterna em 
que o Nome-do-Pai (NP) se substitui ao Desejo da Mãe 
(DM) com o qual a criança se identifica como sendo seu 

1 Membro do Projeto Freudiano. Membro do Fórum Nacional Rede Diagonal 
Brasil - Aracaju. Terapia psicanalítica e psicopedagógica. Graduada em Pedagogia.
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objeto de gozo. Trata-se da simbolização da alternância 
(presença-ausência), da mãe representada pelo jogo do 
Fort-Da descrito por Freud. E, por fim, as conclusões. 

O sujeito – uma captura do desejo do Outro

Freud (1905/2006) explica que o infans, ao nascer, por 
sua dependência, precisa do outro para lhe dar um lugar de 
existência, e, para isso, é necessária a linguagem. Ao nascer, 
o bebê está submetido à própria insuficiência psíquica e 
orgânica. No tempo em que o sujeito faz sua entrada nos 
desfiladeiros dos significantes, ele passa do grito à demanda, 
reduzindo as manifestações do corpo, a fala se impõe. “O 
Outro é concebido por Lacan como o Outro da linguagem, 
mas também ele é o lugar da imagem completa, ilusão de 
saída do corpo organicamente prematuro que é o ser humano 
quando vem ao mundo.” (IZCOVICH, 2018, p. 176) 

Para que se estruture um sujeito, é necessário que a 
diferenciação primária venha somar-se à demanda e, antes 
mesmo de qualquer “estrutura cognitiva”, é preciso que se faça 
sua entrada no real. Enquanto a necessidade se transforma em 
pulsão, sua realidade se oblitera ao se tornar símbolo de uma 
satisfação amorosa. (LACAN, 1998) 

Em O estádio do espelho como formador da função do eu, Lacan 
(1949/1998) elabora a ideia da determinação do sujeito no 
imaginário. O termo “o outro e outro (a – a’)” semelhante no 
registro imaginário (Eu é um outro) corresponde à nomeação 
do registro psíquico referente ao desenvolvimento freudiano 
sobre o narcisismo e a libido. “No narcisismo primário [libido 
do eu], a criança investe a libido em si mesma, enquanto o 
narcisismo secundário [libido objetal] designa um retorno ao 
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eu da libido retirada dos investimentos objetais.” (GARCIA-
ROSA, 1985, p.198) 

Christian Dunker (2016) sublinha que o imaginário é 
um efeito e uma condição das relações inter-humanas e que 
o registro imaginário foi deduzido por Lacan a partir das 
fragilidades que este detecta na teoria Freudiana do narcisismo. 
Para Lacan, Freud não teria distinguido suficientemente o 
sujeito em sua acepção psicológica do sujeito, em sua acepção 
epistemológica. Ou seja, o sujeito freudiano, presente na 
teoria do narcisismo, é simultaneamente sujeito conhecedor e 
desejante. E aí Lacan contrapõe: mas ali, onde ele conhece, ele 
não deseja; e ali, onde ele deseja, ele não conhece. 

Devemos lembrar que o objeto focado na exposição do 
estádio do espelho é um eu que se aliena e que se constitui. 
O corpo sem imagens, sem sentido, despedaçado, é um corpo 
pulsional, as pulsões se satisfazem nos próprios órgãos. A 
essa forma de satisfação se dá o nome de autoerotismo Freud 
(1915/2015). O estádio do espelho, segundo Lacan, faz com 
que o bebê não se sinta mais aos pedaços, mas como Um.

Este acontecimento é acompanhado por intenso 
júbilo. Essa alegria, causada pelo reconhecimento 
da própria imagem, é efeito de um processo de 
identificação. Ou seja: “a transformação produzida 
no sujeito quando ele assume uma imagem”. Em uma 
fase que a criança é absolutamente dependente do 
outro, a prefiguração da imagem unificada do próprio 
corpo produz a ilusão de um domínio que, apesar 
de fictício, a deixa radiante. Essa imagem corporal é 
denominada de eu-ideal. (WALLON, apud JORGE & 
FERREIRA, 2005, p. 38) 
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Essa atividade vai dos seis aos dezoito meses de idade, 
aproximadamente, e deve ser compreendida como uma 
identificação com a própria imagem. Tal identificação provoca 
no bebê uma transformação, forma-se “a matriz simbólica 
em que o eu se precipita numa forma primordial, antes de se 
objetivar na dialética da identificação com o outro e antes que 
a linguagem lhe restitua, no universo, sua função de sujeito” 
(LACAN, 1949/1998, p. 97). Essa identificação primária 
possibilitará posteriormente as identificações secundárias. 

De fato, com o estádio do espelho se constitui o eu 
ideal i(a), ou seja, o eu é constituído pela imagem do outro, 
sendo o eu para sempre alienado ao seu outro ideal. Todavia 
o espelho é tudo aquilo que reconhece a sua imagem, a 
superfície possibilita que você se reconheça e se distinga do 
outro. O que está fora do espelho é a dimensão da linguagem, 
o espaço onde a criança tem o reconhecimento, é isso que 
sustenta a experiência do espelho, é o ponto fundamental. 

A esse respeito, Lacan dirá que o sujeito se constitui a 
partir do Outro, em que o discurso se situa, sempre latente na 
triangulação (eu – outro – Outro) que consagra essa distância, 
até mesmo na relação especular em seu momento mais puro: 
“no gesto pelo qual a criança diante do espelho, voltando-se 
àquele que a segura, apela com o olhar para o testemunho que 
decanta, por confirmá-lo, o reconhecimento da imagem, da 
assunção jubilatória em que por certo ela já estava” (LACAN, 
1998, p. 685). Mas, somente com a palavra, há coisas que 
são e coisas que não são. O eu, o outro, o semelhante: esses 
imaginários são, nesse contexto teórico, objetos. Porém são 
objetos devido ao fato de serem assim denominados num 
sistema organizado que é o da linguagem. 
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O Outro da linguagem 

Para o ser humano, o Outro é o tesouro dos significantes 
e, como tal, é prévio ao sujeito, é anterior ao nascimento. 
Antes de ele vir ao mundo, já lhe dão um nome, um sexo; 
nascemos em uma determinada classe social com seus valores 
e seus preconceitos e num país com sua cultura e sua língua. 
Tudo isso constituirá o Outro. Lacan escreve o grande Outro 
(“Outro” com a inicial maiúscula) para dispensar o adjetivo 
“grande” e, assim, distinguir do pequeno outro (eu). E, nos 
matemas de Lacan, o Outro é representando pela letra A, do 
termo Autre, em francês. (QUINET, 2012)

O Outro é um lugar. Se a primeira maneira pela qual 
Lacan se refere ao Outro é definindo-o como um sujeito que 
mente, em seguida, afirmará: “o Outro deve ser, em primeiro 
lugar, considerado como um lugar, o lugar em que a fala se 
constitui”. (LACAN, 2008, p. 317) 

O caráter performativo da fala pode ser identificado no 
exemplo clássico dado por Lacan: 

“O inconsciente é o discurso do Outro no qual o 
sujeito recebe, sob a forma invertida que equivale 
à promessa, sua própria mensagem esquecida.” 
(ROUDINESCO & PLON, 1998, p. 559).
 

Quando emitimos uma mensagem como “tu és minha 
mulher”, recebemo-la de maneira invertida, isto é, ela nos 
“retorna na posição de esposo”, ou seja, tu és meu esposo, 
ainda que de maneira implícita, inconsciente. O ato de 
atribuir essas mensagens sob uma forma que as estruture 
e as gramaticalize como vindas do outro expressa as falas 
fundamentais – comunicação inter-humana. O sujeito passa 
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a ser reconhecido como parte de uma estrutura simbólica. 
(LACAN, 1954-1955/1985) 

O Outro é o campo da verdade que define como sendo 
o lugar em que o discurso do sujeito ganha consistência e onde 
ele se coloca para se oferecer a ser ou não refutado. Com efeito, 
a linguagem do homem, instrumento de sua mentira, atravessada 
pelo problema de sua verdade, abrindo-a para a questão de saber, 
exprime a mentira de sua particularidade e, assim, pode chegar a 
formular o universal de sua verdade. (LACAN, 1949/1998) 

Entrada na linguagem – Fort-Da 

A introdução do sujeito no mundo do símbolo é trazida 
à tona por Lacan relembrando o que Freud (1920/2006) 
abordara no jogo do Fort-Da, descrito em Além do princípio do 
prazer. Quinet (2012) esclarece que se trata da simbolização da 
alternância (presença-ausência) da mãe representada pelo jogo 
do Fort-Da, em que a criança sozinha no berço joga longe de 
si o carretel amarrado por um barbante, dizendo “o-o-o-o” 
(fort – longe) e trazendo-o de volta para si, enunciando a-a-
a-a (da – aqui). Nesse jogo de “cadê-achou”, o sujeito opera 
a passagem da mãe ao símbolo, não é mais a mãe, é o que 
ela é representada na palavra, situa a mãe num alhures e cuja 
ausência se torna possível suportar.

O importante não é que a criança diga as palavras 
Fort/Da, o que, na sua língua materna, é Longe/Aqui 
– ela as pronuncia, aliás, de maneira aproximativa. É 
que há aí, desde a origem, uma primeira manifestação 
da linguagem. Nessa oposição fonemática, a criança 
transcende, introduz num plano simbólico o 
fenômeno da presença e da ausência. Torna-se mestre 
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da coisa, na medida em que, justamente, destrói. 
(LACAN, 1953-1954/2009, p. 228) 

Esse momento de assujeitamento em que ainda está na 
dependência da mãe se transforma. E que, ao atirar o carretel, 
ela possa significar a falta. Lacan (1999, p. 195) afirma que “[...] 
não há sujeito se não houver um significante que o funde”. 
É pela via da simbolização que se explica a subjetivação do 
sujeito. 

No início, existe um Outro, a mãe; e o desejo desta 
de suprir o bebê das suas necessidades de sobrevivência. É, 
no suprir, que o infans constrói a demanda. A demanda é 
um pedido recíproco tanto do filho à mãe quanto da mãe 
ao filho. Para a dimensão psíquica ser constituída, a falta é 
necessária, a qual só pode ser aplacada através do “outro”, 
que é capaz de nomear a falta, direcionando a força pulsional 
ao objeto. Então, pela demanda de amor, ou seja, pela falta, 
a mãe, aplacando o mal-estar sentido pelo nascente, registra 
neste uma marca. A partir daí, ocorre o registro de imagens 
mnêmicas, umas associadas às outras, que vão formar os 
traços mnêmicos, os traços de memória (Erinnerzeichen). 

A metáfora paterna indica a entrada de uma lei 
paterna que faz interdição entre a mãe e o filho. Lacan 
postula a castração como operação efeito de um discurso, 
no qual o pai insere o indivíduo na ordem simbólica, 
apontado pelo significante do Nome-do-Pai. “Admitir 
agora como fundamental o triângulo filho-pai-mãe é 
introduzir algo que é real, sem dúvida, mas que já se 
insere no real, como que instituída, digamos, uma relação 
simbólica, [...] momento em que há uma cadeia significante, 
a articulação de uma fala.” (LACAN, 1957-1958/1999, p. 
186-187) 
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O sujeito no deslizar dos significantes 

Em Lacan, as coisas deixam de pertencer ao plano 
puramente imaginário, onde a verdade de uma coisa está 
rigidamente fixada à sua imagem, mas, em seu aspecto 
simbólico, caracteriza-se pela possibilidade de uma coisa 
representar outra, que não ela mesma ou ser substituída por 
outra de mesmo valor atribuído – função metonímica. 

É por esse alcance que o pai se situa como operador 
simbólico, agente que insere o indivíduo na linguagem, ou 
como produtor de sentidos e significantes. São necessários 
os três tempos do Édipo para explicar a inscrição ou não 
do Nome-do-Pai, do qual se encerra com o surgimento de 
uma estrutura. Em Lacan, (1999) Seminário 5, podemos 
compreender: 1º tempo – a criança é o objeto de desejo da mãe, 
o falo da mãe. Além da dependência física, sua dependência de 
amor a faz identificar-se ao que falta à mãe. É a mãe quem dita 
à lei, o pai, nesse momento, é velado. Diz Lacan: “a criança 
é desejo do desejo da mãe”; 2º tempo – a lei do pai retorna 
à criança sobre aquilo que o sujeito interroga no aspecto, o 
Outro do Outro (uma mensagem, sobre uma mensagem) – 
não mais numa relação com o pai, mas com a palavra do pai, 
sua própria lei. Aquilo que retorna à criança é a lei do pai, que 
é imaginariamente concebida pelo sujeito como privadora da 
mãe. Assim, a mãe, ao desejar outras coisas além da criança, 
faz esta perceber que não suprirá sua falta e consente que a 
criança saia da posição de objeto. Passagem da mãe fálica para 
um pai fálico, ditador; 3º tempo – a consumação da castração 
simbólica. O pai pode dar à mãe o que ela deseja, e pode 
dar porque possui, sendo assim, o filho deixa o lugar de falo, 
pois a posse do atributo fálico é algo que imaginariamente se 
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tem, mas que não se pode ser, pois, de antemão, estão todos 
submetidos à lei. 

A identificação que pode ser feita com a instância da 
metáfora paterna realiza-se aqui entre esses três tempos: o 
pai se instala como agente que fará um corte, aquele que é 
o suporte da lei, isso já não é feito de modo velado, porém, 
para que essa lei se faça, é preciso que a mãe a reconheça 
como tal e a legitime com seu discurso. Ao ter a lei instaurada, 
a criança passa a uma condição de sujeito do desejo, mas 
também da neurose. O filho, então, se identifica com o pai, e 
essa identificação chama-se Ideal do eu. 

Os significantes são recalcados e constituem o Ideal do 
eu.  O Ideal do Outro [I(A)], por ser constituído pelos ditos 
dos que ocuparam para o sujeito o lugar do Outro, é o ponto 
de onde o sujeito se vê como amável. Por isso o sujeito tenta 
adequar-se aos significantes determinados pelo Outro pela via 
da identificação simbólica, e o eu tenta moldar-se de acordo 
com o eu ideal, percebido como outro, através da identificação 
imaginária (QUINET, 2012). 

O aforismo lacaniano que resume a importância da 
aparição do sujeito a partir do significante declara que “o 
significante é aquilo que representa o sujeito para outro 
significante” (LACAN, 1998). Segundo Jorge Coutinho 
(2005), Lacan em retorno a Freud se apropria do método 
de modo peculiar do pensamento estruturalista e introduz a 
noção do sujeito $. A partir do ensino do fundador da ciência 
da linguística, o suíço Ferdinand de Saussure, e dos estudos do 
antropólogo Claude Lévi-Strauss, Lacan desenvolveu a lógica 
do significante para construir uma teoria sobre a relação entre 
inconsciente e linguagem. 

Lacan sublinha que a menor cadeia significante é 
formada por um par: S1 – S2. É preciso, pelo menos, dois 
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significantes para que se realize a criação de sentido. Justamente 
por isso a definição de significante causa estranheza, na medida 
em que inclui o próprio termo: significante é o que representa 
um sujeito para outro significante. Lacan (1992) introduz uma 
pequena fórmula, pela qual surge o sujeito dividido entre dois 
significantes. Por isso ele é nomeado de sujeito barrado ($). 
Essa pequena fórmula é chamada de “relação fundamental de 
um significante com outro significante” e tem a seguinte escrita 
(JORGE & FERREIRA, 2005, p. 46): 

Ali, em determinado ponto de ligação, especialmente 
aquele, absolutamente primeiro, do S1 ao S2, é possível 
que se abra essa falha que se chama sujeito. Ali se ope-
ram os efeitos da ligação, no caso significante. [...] To-
dos os significantes se equivalem de algum modo, pois 
jogam apenas com a diferença de cada um com todos 
os outros, não sendo, cada um, os outros significantes. 
Mas é também por isso que cada um é capaz de vir em 
posição de significante-mestre, precisamente por sua 
função eventual ser a de representar um sujeito para 
todo outro significante. (LACAN, 1992, p. 93)

E, como asseverou Quinet (2012), a identidade – que 
é imaginário do eu – vem do outro; mas o sujeito é sem 
identidade. Não se define o sujeito. Ele é, por exemplo, 
homem, médico, sergipano, de esquerda etc. Cada um desses 
significantes o representa para outro ou outros significantes: 
ele é homem em relação à mulher, ou em relação a uma 
criança. 
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Assim, o sujeito vai deslizando de significante em 
significante pelo conjunto da linguagem que compõe o Outro. 
Ele é tão somente representado por significantes que se 
encontram nesse lugar psíquico que é o Outro, o qual pode 
ser chamado de “o Outro da linguagem” ou o “Outro do 
simbólico”, ou, ainda, o tesouro ou conjunto de significantes. 
Essa representação do sujeito no Outro não é fixa, o sujeito ($) 
não é tal ou tal coisa, ele é tão somente representado por um 
significante (S) para outro significante (S’). (QUINET, 2012) 

Considerações finais

Então, como se constrói o sujeito da psicanálise? Do 
ponto de vista lacaniano, o sujeito não cria seu discurso, mas é 
causado por ele e só pode manifestar-se porque encontra na 
linguagem um substrato que o cria e permite seu advento. O 
sujeito precisa da palavra para existir e para dizer-se, assim, 
o sujeito é um efeito do significante. À Psicanálise interessa 
o sujeito do inconsciente, o sujeito clivado, sem qualidades, 
vazio, caracterizado pela possibilidade constante de vir a ser, 
pois, como o demonstramos acima, o sujeito é o que está 
sempre deslizando em uma cadeia de significantes. 
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A demanda faz amor, e o amor faz travessia

  Eu penso na quantidade de ramos inúteis que temos 
de podar para crescer novos galhos. 

É assim o processo de análise e transferência, 
um esvaziar de significantes, que permite escapar o broto, 

que sempre esteve ali, que faz parte do galho, o resto, 
o perdido que sempre existiu, mas que agora se basta, 

que se contenta e se encontra no galho podado.

Alessandra Silveira1

Com Freud, podemos nos dar conta de que, em análise, 
nada é mais difícil do que vencer as resistências. Mas são 
justamente tais fenômenos que prestam o serviço de fazer os 
enlaces, de permitir trazer à luz as emoções amorosas, secretas 
e esquecidas dos pacientes e de conferir a essas emoções um 
caráter de atualidade.

Por ser a transferência o lugar e a ocasião da reprodução 
de tais tendências, Freud diz que ela nada mais é do que um 
fragmento de repetição e que esta é a transferência de um 
passado esquecido.

É, então, onde intervém o papel da resistência: quanto 
maior for a resistência, maior será a colocação da lembrança 
em atos, isto é, a compulsão à repetição irá impor-se.  Pelo 
caminho do manejo da transferência, essa compulsão à 
repetição irá transformar-se, pouco a pouco, em uma maneira 

1Psicanalista, membro do Projeto Freudiano, membro do Fórum Nacional Rede 
Diagonal Brasil – Aracaju, membro da Escola de Psicanálise dos Fóruns do 
Campo Lacaniano - EPFCL.
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de se lembrar, permitindo que o paciente se reaproprie de sua 
história.

Dessa forma, percebemos como a transferência se 
apresenta: por um lado, é o que permite ao paciente se sentir 
confiante e querer falar, tentar descobrir e compreender o 
que se está passando com ele; por outro, pode ser o local das 
mais obstinadas resistências ao progresso em análise. De fato, 
como nos sonhos, o paciente em análise atribui o passado aos 
afetos, levado a reviver um caráter de atualidade e de realidade, 
isso contra toda a razão, sem levar em conta o que realmente 
está acontecendo.

Freud (1905/1996) afirma que a psicoterapia é, em 
última instância, o que fundamenta a possibilidade de exercer a 
psicanálise e que a transferência é uma exigência indispensável 
para a técnica analítica, e que não há meios para evitá-la, mas 
ainda a coloca como algo que tem de ser combatido, pois ela 
produz empecilhos que tornam impossível o tratamento.  

Freud, desde muito cedo, descobriu que a repressão 
oriunda dos mecanismos coercitivos da sociedade só vem 
intensificar o conflito interno sobre o qual se polarizam forças 
psíquicas de natureza distinta: libido versus repressão. Ou seja, 
uma tendência sexual e uma tendência ascética, que coexistem 
no interior da personalidade. 

Mesmo que o analista se posicionasse ao lado de uma 
dessas tendências e a auxiliasse a triunfar sobre uma opositora, 
o conflito não seria solucionado, pois permaneceria atuante no 
interior do psiquismo, ainda que, muitas vezes, em nível latente.

Se vitoriosa a repressão, a tendência sexual suprimida 
será deslocada para a produção de sintomas, procurando 
obter algum tipo de gratificação vicária. É o que acontece, 
de modo geral, nas neuroses com sua gênese na repressão do 
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conflito e consequente produção do “núcleo patógeno”. Se, 
ao contrário, triunfar o impulso sexual, as forças repressivas 
necessariamente serão substituídas por sintomas. Em ambos 
os casos, a solução encontrada pelo indivíduo não seria 
plenamente satisfatória, na medida em que uma parte do 
conflito ficaria insatisfeita.

Portanto, mesmo que se admita que a moralidade sexual 
convencional exija sacrifícios que predispõem o indivíduo 
às neuroses, o fato de o analista tomar partido de um dos 
lados do conflito não garante a ele poder de decisão. O ponto 
essencial, então, é que o conflito patogênico nos neuróticos 
não deve ser confundido com uma luta normal entre dois 
impulsos mentais, ambos em mesmo pé de igualdade. Em 
primeiro lugar, a dissensão se faz entre dois poderes, um 
deles tendo irrompido até o estádio do que pré-consciente ou 
consciente, ao passo que o outro foi mantido reprimido no 
estádio inconsciente.

O paciente só pode decidir-se verdadeiramente quando 
as forças antagônicas que compõem o conflito se encontrarem 
em condições de igualdade para que, assim, possam travar sua 
luta em mesmo terreno. Para Freud, aí reside a única tarefa que 
o tratamento analítico pode realizar. Esse trabalho operaria 
nas resistências que mantêm as repressões e que obstaculizam 
o acesso aos conteúdos reprimidos. “A resistência acompanha 
o tratamento passo a passo. Cada associação e ato da pessoa 
em tratamento têm de levar em conta a resistência e representa 
uma conciliação entre as forças que estão lutando no sentido 
do restabelecimento e as que se lhe expõem”. (FREUD, 
1912/1996, p. 115)

O conflito antigo que levou à repressão é, desse modo, 
revivido no processo analítico, e o tipo de solução que fora 
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empregado à época pode, então, ser finalmente revisto e até 
mesmo modificado.

Percebe-se, também, que a preocupação que norteia 
o procedimento analítico não é, primariamente, remover os 
sintomas, mas atacar suas causas. E a origem das neuroses 
está nas disposições pulsionais, na sua intensidade relativa, 
na constituição psíquica do indivíduo e nos desvios que elas 
acabam tendo de tomar no curso do desenvolvimento.

Lacan (1960-1961/1992) afirma que a transferência 
é um fenômeno que atualiza a realidade do inconsciente, 
modificando as relações do sujeito com seu inconsciente. Ele 
situa a transferência como uma experiência dialética do desejo: 
“o analista se faz causa do desejo do analisante” (LACAN, 
1960-1961/1992, p. 36).

No Seminário XI, Lacan (1998) relata que o inconsciente 
não pode ser separado da presença do analista, já que a 
presença do analista é, para ele, a própria manifestação do 
inconsciente: “o analista, na medida em que opera com a cura 
psicanalítica, não é exterior ao inconsciente do paciente [...] 
Na observação psicanalítica, não há essa exterioridade que 
conserva a observação psíquica” (LACAN, 1998, p. 868) 

Lacan (1960-1961/1992) ressalta que, na transferência, 
a relação não é de reciprocidade, e sim de disparidade entre 
os sujeitos em presença. Ele afirma que o sujeito neurótico 
coloca-se na posição daquele que não sabe e situa o analista 
no lugar de quem tem o saber, ou seja, coloca-o no lugar de 
Sujeito Suposto Saber, lugar de alguém que vem tamponar 
sua falta.

O lugar de Sujeito Suposto Saber não é a pessoa do 
analista, mas um efeito do discurso, um lugar inconsciente o 
qual o analista é chamado a ocupar.
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Esse lugar só ocorre na medida em que o analista não 
responde à demanda que lhe é endereçada, fazendo ruptura 
no eixo imaginário, reestruturando assim a economia do 
desejo ao mostrar que o desejo do sujeito é o desejo do Outro 
(mostrar ao sujeito), para o qual se endereça uma demanda de 
amor.

Pensando na relação transferencial de Freud a Lacan, 
farei menção a este fragmento de um caso clínico que venho 
acompanhando: Helena, como a chamarei aqui, é uma jovem 
freira, que me procura acometida de esquecimentos, pois não 
se lembra de situações de sua vida e também de coisas do dia a 
dia. Afirma sentir dores muito fortes no peito. Relata que esse 
incômodo está mais frequente.

É a terceira filha de sete irmãos: quatro mulheres e três 
homens. Viveu toda a infância e início da adolescência numa 
cidade do interior do Estado onde nasceu, até que, quando 
estava na idade de 15 anos, o pai sofreu um infarto, que o 
deixou internado no hospital por muito tempo.

Diz que vai à missa com frequência e, na época de sua 
crisma, com o pai ainda internado, que ela ouviu um chamado 
de Deus para servi-lo e entendeu que deveria seguir a vida 
religiosa.

No momento em que o pai falta, Deus a chama.
A paciente trilha todo o caminho de uma vida religiosa 

e se encontra agora no estágio último de reafirmação de sua fé 
e de sua convocação, que consiste em passar um tempo fora 
de sua cidade de origem, em outra região, ou mesmo em outro 
país, a fim de reafirmar a vocação. Acaba sendo escolhida para 
passar três anos numa tribo indígena no Amazonas. Nesse 
momento, a paciente estava em tratamento psicanalítico havia 
oito meses e, ao comunicar a partida, pergunta como ficará a 
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terapia. Tomada de surpresa, pergunto se poderá comunicar-
se com a família. Ela diz que a diretora do convento explicou 
que, a umas três horas de barco, há uma aldeia, de onde poderá 
falar por telefone, e-mail ou enviar alguma correspondência 
para a família uma vez ou duas vezes por mês. Assim, 
decidimos que, ao chegar lá, me escreveria.

Já faz dois anos e meio que ela me escreve cartas, uma vez 
por mês, pelas quais me conta como está, sobre as adversidades 
do local, as dificuldades de dormida, de cultura. Ela ficou 
hospedada numa oca, cujo pajé tem hoje sete filhos, dois 
nasceram na presença dela. Recentemente, uma das mulheres 
do pajé faleceu, e ela toma conta de alguns dos citados filhos. 
Relata que esse fato lhe provocou muito aperto no peito. Ela 
ficou com medo de sofrer do mesmo problema do seu pai.

Manda-me e-mail quando não pode escrever-me a carta 
naquele mês.

Fala da escrita como um modo de aliviar a angústia: 
escrever é algo que a faz sentir que tem alguém pra contar 
suas histórias, mas sente falta de uma presença física.

Nas cartas, que no início eram mais narrativas, descreve 
detalhes de alguns momentos significativos. E, hoje, são 
até poéticas. Fala da árvore sob a qual ela se põe a escrever, 
do som de pássaros da região, que cantam todas as manhãs 
quando vai buscar água no rio próximo, do som do vento da 
palha da oca. Algumas cartas vêm com tantos detalhes, que 
parecem aproximar-se da sua realidade.

Diz como no início era difícil escrever ao analista, que 
era tão melhor quando via e escutava a voz. Hoje isso não a 
incomoda tanto, acostumou-se a falar pela escrita.

Em umas das cartas, escreve com risos, dizendo que 
não mais esquece, é acometida por lembranças, e seu peito 
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não aperta mais por angústia, mas por saudades, e que essa 
experiência prestes a se finalizar lhe trouxe um resgate de sua 
história e do lugar que a religião ocupou na sua vida. Fala de 
quanto o pajé lembra o seu pai e de que, mesmo ela fugindo 
pro convento, acabou por se deparar com o cuidar dos irmãos.

As cartas são respondidas por mim com trechos das 
próprias cartas dela, com pontuações leves, tipo situações que 
não entendi, estranhamentos, mas sem muitas interpretações 
ou intervenções, pois me preocupa a distância real.

Ao pegar esse caso para escrever, remeteu-me à questão 
de como se deu a transferência e como teve continuidade. De 
início, pensei que a paciente escreveria, mandaria um e-mail, 
ou, mesmo depois, seria mais alguma coisa para cair no 
esquecimento, porém já são quase três anos de muitas cartas 
mensais. Helena diz ficar ansiosa por receber minha carta, 
por não se lembrar de pontuações que faço e remeto à sua 
própria escrita. “Não escrevi isso”, diz rir com algumas e não 
entender quando estranho o que ela escreveu. Lembro-me 
de uma situação em que um dos filhos bebê do pajé estava 
doente, e ela não dormia e ficava escutando o ronco do pajé, o 
quanto esse barulho mexeu com ela. Na resposta a essa carta, 
coloquei não ter entendido se ela não havia dormido pelo 
bebê ou pelo pajé. Essa resposta a irritou, pois, segundo ela, 
era claro que era pelo bebê. Não entro nessa questão sexual e 
não escrevo sobre isso, até porque ela fala de outras situações 
nessa carta.

Toda correspondência é uma espécie de secreção 
produzida palavra a palavra, um ritmo próprio, com 
acelerações, pausas, precipitações, arrependimentos, 
provocações, interrupções. Imagens que se encontram e 
fazem contato na arquitetura da letra, da letra escrita, da letra 

LIVRO PROJETO FREUDIANO MIOLO IMPRESSAO.indd   79 09/11/2018   10:51:46



80

lida, do desencontro e equívoco de toda linguagem.
Pude escutar pela escrita e ver a correspondência como 

experiência temporal dentro de um texto que se seguia com 
narrações atemporais, um exercício de paciência, pois era 
preciso saber esperar. Esperar o mês, esperar três horas a fim 
de chegar à aldeia, esperar a carta chegar, esperar os ecos do 
que foi dito na reação do interlocutor. 

Algumas cartas Helena escreveu sem saber o que 
enunciava, o que estava velado e como o texto se revelava. 
Havia a necessidade de voltar a dizer, ou mesmo de esquecer, 
de dizer que não disse, e assim as correspondências se 
formavam, se desenhavam.

Freud sabia o valor dessa espera em sua experiência de 
correspondência. Levava sua correspondência muito a sério. 
Tinha um caderno de controle de todas as correspondências 
enviadas e recebidas. Dedicava sempre um tempo do seu dia 
a responder as diversas cartas que recebia. Sabia surpreender 
e ser surpreendido. Nem sempre, respondia do lugar em que 
supostamente deveria estar: aliás, essa sempre foi uma marca 
de seu talento de ouvinte. 

Helena retornará no final deste ano para um reencontro 
que fez travessia do olhar e da escuta para um modo de falar 
pela escrita.
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Fazer poesia com alíngua

Thaisa Aragão Santana1

“Tudo o que não invento é falso.”
(Manoel de Barros)

Tomamos esse título de empréstimo a Andréa Hortélio 
Fernandes, que, em seu texto Interpretação: arte poética com 
alíngua, publicado na Revista Stylus, em 2012, se debruça 
sobre a questão de como a interpretação na psicanálise, ao se 
servir do equívoco significante, tal qual a poesia, pode intervir 
simbolicamente no real. Diferentemente dela, interessa-nos 
menos a interpretação e mais a poesia. Especificamente, 
a poesia de Manoel de Barros, através da qual acreditamos 
poder testemunhar um saber-fazer com alíngua utilizando a 
equivocidade do significante.

Manoel Wenceslau Leite de Barros nasceu em Cuiabá, 
em 19 de dezembro de 1916, filho de Alice Pompeu Leite 
de Barros de João Leite de Barros. Passou boa parte de sua 
infância entre a casa da família e o internato. Ao terminar 
a escola, foi para o Rio de Janeiro, onde se formou em 
Direito, em 1941. Viveu também em Nova Iorque, Paris, 
Itália e Portugal. Casou-se com Stella em 1947 e voltou para 
o Pantanal em 1958 para assumir a fazenda de gado, recebida 
como herança de seu pai. Lá, viveu até o fim da vida, em 
novembro de 2014. Renata Lisbôa Machado (2016), em sua 
tese de doutorado, chama à atenção para o quanto o escritor é 

1 Psicóloga, psicanalista em formação, membro do Projeto Freudiano – Aracaju-
SE.
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inapreensível, de modo que discorrer sobre ele é exatamente 
dizer quem ele não é. Em comunhão com os desperdícios, 
o chão, o quintal e as coisas inúteis, Manoel afirma que traz 
de suas “raízes crianceiras a visão comungante e oblíqua das 
coisas” talvez por “ter sido criança em algum lugar perdido”.

Sigmund Freud foi um homem extremamente culto, 
apreciador da literatura e das artes. Em “A questão da análise 
leiga” (1926/1996), alertava aos analistas: sem uma boa dose 
de orientação nas áreas da História da Cultura, Mitologia, 
Ciência da Literatura, Religião e Psicologia, eles se veriam 
diante de boa parte de seu material com certa postura de 
incompreensão. No tocante ao conhecimento da mente, 
afirmava que romancistas e poetas estão bem à nossa frente, 
pois “conhecem toda uma vasta gama de coisas entre o céu e a 
terra (...) já que se nutrem em fontes que ainda não tornamos 
acessíveis à ciência”. (FREUD, 1907/1996, p. 20)

Em Escritores criativos e devaneios (1908/1996), já nas 
primeiras linhas do texto, Freud, intrigado, se pergunta: “de 
que fontes” esse ser estranho retira o seu material? E aproxima 
a criação artística e literária ao brincar infantil, ao fantasiar e 
aos sonhos.  Para ele, o escritor criativo, assim como a criança 
que brinca, cria um mundo próprio que contrasta não com o 
que é sério, mas com o que é real, com a realidade. Sobre o 
objetivo dessas atividades, assim como dos sonhos, o que está 
em jogo é sempre a realização de um desejo. Cumpre ressaltar, 
contudo, a sinalização que Freud faz sobre certo “excesso” 
que precisa ser suprimido pelo fantasiar; excesso de desejos 
eróticos da mulher e da autoestima remanescente da infância 
mimada, no caso dos homens.

Poucos anos antes, em Três ensaios sobre a teoria da 
sexualidade (1905/1996), Freud viria a apresentar suas ideias 
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acerca da sexualidade infantil. Enfatiza que ela tem uma 
disposição perversa polimorfa, tendo em vista a parcialidade 
das pulsões e a inexistência de um objeto capaz de satisfazer 
completamente a pulsão sexual. Assim, “a índole e o valor 
do objeto sexual passam para o segundo plano. O essencial e 
constante na pulsão sexual é alguma outra coisa”. (FREUD, 
1905/1996, p. 141)

Ocupado em desvendar o que estaria por traz dos 
sintomas neuróticos, Freud traz ao primeiro plano “o fator 
infantil na sexualidade” (idem, p. 166) vislumbrando que a 
característica da neurose seria justamente essa. O “excesso” 
cujo fantasiar se ocupa não cessa de não se inscrever, resta 
sempre insatisfeito. É esse “ineducável” da sexualidade infantil 
seu traço de perversão, que, aos olhos do educador moralista, 
torna a criança também “ineducável”, diz Freud em 1905.

Oscar Cirino (2001) aponta que o abandono da teoria da 
sedução com a consequente ênfase dada à fantasia e à realidade 
psíquica foram cruciais para a modificação da significação da 
infância, que se desloca do registro desenvolvimentista para 
o da lógica do inconsciente. Joel Birman (1997) apud Cirino 
(2001, p. 57) afirma:

foi aqui que se constituiu propriamente o conceito 
de infantil, marcando sua diferença com a noção 
evolutiva da infância. Existiria assim um infantil no 
psiquismo que seria irredutível a qualquer dimensão 
cronológica e evolutiva [...].

Marie-Jean Sauret, em conferências realizadas em São 
Paulo no ano de 1997, assinala que o infantil freudiano são “os 
traços do gozo do Outro, o que há de gozo ineliminável que o 
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sujeito deve ao fato, senão de falar, pelo menos, de consentir 
no significante” (p. 21).  Sabemos que, para haver um sujeito, 
é preciso que à necessidade do organismo se acrescente algo 
da demanda do Outro. É fundamental, portanto, tolerar 
submeter-se ao grande Outro da linguagem, tesouro dos 
significantes, pois, somente no campo simbólico, o sujeito 
pode ser representado.

Lacan trabalha a tese de que a linguagem é condição para 
o inconsciente em seminários como Radiofonia (1973) e O 
Aturdito (1973). Assim, somente por meio dela, nós, humanos, 
podemos nos virar com esse saber não-sabido que é o nosso 
inconsciente. Apoiada em Lacan, Fernandes (2012) ressalta, 
porém, que há, de início, outra coisa que não a linguagem.  
Existe alíngua: língua originária, ou manhês, para os linguistas, 
na qual não há qualquer intenção comunicativa ou qualquer 
relação com a significação, com o discernimento. “O balbucio 
como expressão primeira de alíngua mostra que ela não se 
dirige a nada, não há nenhuma forma de demanda ao Outro” 
(FERNANDES, 2012, p. 59), é puro gozo.

Segundo Motta (2013), lalíngua, como prefere chamar, 
comporta afetos, efeitos enigmáticos do significante no 
corpo. Em sua relação com o inconsciente estruturado como 
linguagem, a equivocidade do significante faz com que ela 
retorne nas formações do inconsciente – sonhos, atos falhos, 
chistes, sintoma –, porém é sempre inapreensível, indizível 
por completo.

Jairo Gerbase (2011) afirma que a experiência dos 
escritores, a que chamam de inspiração, é uma experiência 
com alíngua no encontro com o inefável do significante.  Daí, 
esses seres que tanto intrigavam Freud se põem a produzir, 
trançando, com o recurso das figuras de linguagem, o gozo 
de alíngua, com o gozo do sentido, por meio do equívoco dos 
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significantes (FERNANDES, 2012). Assim, retornamos a 
Manoel de Barros, o “apanhador de desperdícios”, o homem 
cujo “escuro ilumina”, que usava “palavras para compor 
silêncios”, para quem “sapo é um pedaço de chão que pula”. 
Ele que “escovava palavras” e que se formou com elas no 
mato, ganhou da mãe um rio e viu “a tarde correndo atrás de 
um cachorro”.  

Desprezo era um lugarejo. Acho que lugar desprezado 
é mais triste do que abandonado. Não sei por quê 
caminhos o mundo me tirou do Desprezo para esse 
Posto de gasolina na estrada que vai para São Paulo. 
(BARROS, 2008, p. 89)

 Em cada um de seus escritos, é possível verificar 
esse trabalho com o equívoco significante na tentativa de 
dizer alíngua fazendo poesia com ela. Para fins deste trabalho, 
trazemos na íntegra Fontes, poesia da Terceira infância, de 
Manoel de Barros, por acreditarmos nela como possibilidade 
de alinhavar o nosso esforço de dizer aqui algo sobre Manoel, 
suas “raízes crianceiras”, Freud, a sexualidade, Lacan e alíngua:

            Fontes

Três personagens me ajudaram a compor essas 
memórias. Quero dar ciência delas. Uma, a criança; 
dois, os passarinhos; três, os andarilhos. A criança me 
deu a semente da palavra. Os passarinhos me deram 
desprendimento das coisas da terra. E os andarilhos, a 
preciência da natureza de Deus.
Quero falar primeiro dos andarilhos, do uso em 
primeiro lugar que eles faziam da ignorância.
Sempre eles sabiam tudo sobre o nada. E ainda 
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multiplicavam o nada por zero – o que lhes dava uma 
linguagem de chão. Para nunca saber onde chegavam. 
E chegar sempre de surpresa.  
Eles não afundavam estradas, mas inventavam 
caminhos. Essa a pré-ciência que sempre vi nos 
andarilhos.  Eles me ensinaram a amar a natureza.
Bem que eu pude prever que os que fogem da natureza 
um dia voltam para ela. Aprendi com os passarinhos a 
liberdade. Eles dominam o mais leve sem precisar ter 
motor nas costas. E são livres para pousar em qualquer 
tempo nos lírios ou nas pedras – sem se machucarem. 
E aprendi com eles ser disponível para sonhar. O 
outro parceiro de sempre foi a criança que me escreve. 
Os pássaros, os andarilhos e a criança em mim são 
meus colaboradores destas Memórias inventadas e 
doadores de suas fontes. (BARROS, 2008, p. 127)

Por fim, em “Aprendimentos”, ele escreve: “os mestres 
pregavam que o fascínio poético vem das raízes da fala” 
(BARROS, 2008). Estaria Manoel se referindo também 
a alíngua? Às suas “raízes crianceiras”? Por enquanto, só 
podemos deixar em aberto. Afinal, como alíngua, ele também 
não se deixa apreender muito facilmente.
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Palavras, migalhas espraiadas

Marcia Polido1

“O que em mim sente está pensando.” – Fernando Pessoa

“O que pensa em mim está sentido.” – José Saramago

Parto das palavras, migalhas espraiadas e colhidas no 
chão da vida que constituem o lastro a nos inserir no 
mundo.
Parto das palavras, porque, de certa forma, me fascinam 
pela maleabilidade de suas infinitas combinações e 
por sua rebeldia em passar dos dedos ao papel e à fala 
a despeito do crivo da razão.
Parto das palavras, pois juntas são como a pauta 
musical de um texto, emprestam à leitura uma 
sonoridade em que qualquer palavra fora de lugar é 
como uma nota musical insurgente.
Parto das palavras, uma vez que fazem girar a práxis 
psicanalítica.

A Psicanálise propõe um tratamento por meio da 
palavra. O que leva muitos a duvidarem de sua eficácia, 
do seu método. Sem dúvida, a princípio, para quem nunca 
experimentou os seus efeitos, o tratamento psicanalítico 
parece não levar a lugar algum e também causar estranheza. 
Freud, por vezes, fez referência aos questionamentos acerca 

1 Psicanalista, Psicóloga, membro da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo 
Lacaniano – EPFCL, membro do Fórum Nacional Rede Diagonal Brasil – Aracaju, 
membro do Projeto Freudiano.
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do método psicanalítico e reitera o valor das palavras que por 
ele fora percebido desde o princípio. 

No texto Tratamento psíquico (ou anímico) (1890/1996), 
Freud se refere a essa possível estranheza. Temos, logo no 
início do texto, as seguintes palavras:

“Psyche” é uma palavra grega e se concebe, na 
tradução alemã, como alma. Tratamento psíquico 
significa, portanto, tratamento anímico. Assim, poder-
se-ia pensar que o significado subjacente é: tratamento 
dos fenômenos patológicos da vida anímica. Mas 
não é este o sentido dessas palavras. “Tratamento 
psíquico” quer dizer, antes, tratamento que parte da 
alma, tratamento – seja de perturbações anímicas ou 
físicas – por meios que atuam, em primeiro lugar e de 
maneira direta, sobre o que é anímico no ser humano.
Um desses meios e sobretudo a palavra, e as palavras 
são também a ferramenta essencial do tratamento 
anímico. O leigo por certo achará difícil compreender 
que as perturbações patológicas do corpo e da alma 
possam ser eliminadas através de “meras” palavras. 
Achará que lhe estão pedindo para acreditar em 
bruxarias. E não estará tão errado assim: as palavras 
de nossa fala cotidiana não passam de magia mais 
atenuada. Mas será preciso tomarmos um caminho 
indireto para tornar compreensível o modo como a 
ciência é empregada para restituir às palavras pelo 
menos parte de seu antigo poder mágico. (p. 271)

Em 1891, no texto que trata das afasias (1891/2013), 
Freud assim se refere à palavra:

[...] a palavra é a unidade funcional da linguagem, 
uma representação complexa que se apresenta como 
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um composto de elementos acústicos, visuais e 
sinestésicos. (p. 90) 
[...] Todavia, a palavra conquista seu significado por 
meio da conexão com a representação de objeto [...] por 
sua vez, um complexo associativo composto pelas 
mais diversas representações visuais, acústicas, táteis, 
sinestésicas, etc. (p. 102/103)

 Sem nos determos em mais textos nos quais, 
possivelmente, encontraremos outros pontos de ancoragem, 
recorreremos às Conferências introdutórias sobre psicanálise 
(1915-1916/1996), nas quais Freud volta a se referir ao 
questionamento que pode advir quanto ao tratamento 
psicanalítico e nos diz o seguinte:

Em sua origem, as palavras eram magia, e ainda hoje 
a palavra conserva muito de seu velho poder mágico. 
Com palavras, uma pessoa é capaz de fazer outra 
feliz ou levá-la ao desespero; é com palavras que o 
professor transmite seu conhecimento aos alunos e 
é também por intermédio das palavras que o orador 
arrebata a assembleia de ouvintes e influi sobre os 
juízos e as decisões de cada um deles. Palavras evocam 
afetos e constituem o meio universal de que se valem 
as pessoas para influenciar umas às outras. (p. 27)
  

Assim, no dizer de Freud, as palavras são poderosas. 
É claro que os seus efeitos podem não alcançar patamar 
significativo, e, inclusive, serem ouvidas com relativo descaso. 
E, no extremo oposto, uma palavra ausente ou presente tem 
o poder de infernizar a vida ou lhe dar outro rumo. 

No livro História do cerco de Lisboa, de José Saramago 
(1989/2011), encontramos Raimundo Silva, um revisor, 
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apagado na vivência, que decide introduzir um “NÃO” e 
acaba por negar um dado histórico, uma verdade histórica, 
erro sanado por meio de uma nota de rodapé. No livro sobre 
o qual se debruça, Raimundo se depara com a afirmação 
relacionada ao fato de os cruzados terem cooperado na 
retomada de Lisboa, que estava sob o poder dos mouros. O 
revisor introduz o “NÃO”, escrito com caneta esferográfica, 
e nega esse fato. Atitude inusitada e proibida a um revisor: 
isso reverbera tanto em sua vida que o transforma, por fim, 
em escritor, e ele passa a escrever, de punho próprio, um livro 
sobre o cerco a Lisboa. 

As palavras me trazem à memória um psicótico, internado 
em hospital psiquiátrico, que se referia constantemente 
às palavras do pai. Palavras ditas em segredo e assim não 
podiam ser proferidas. Contorcia-se quando aludia a esse fato. 
As palavras pareciam lascas de madeira atravessadas em seu 
corpo, e, se não as podia contar, o seu corpo e o sofrimento 
deixavam entrever o quanto elas o haviam impregnado. Nunca 
contou quais foram as palavras ditas pelo pai e as levou para 
o silêncio do túmulo. 

Em 1885, Machado de Assis nos oferece o conto O cônego 
ou metafísica de estilo, o qual é muito divertido, pela ironia que 
percorre o texto e também nos surpreende pela forma como 
se apresenta, mas isso são outras histórias. Quando penso em 
palavras, esse conto me parece magistral. Nele, Machado, a 
partir da dificuldade do cônego em achar um adjetivo para 
combinar com um substantivo quando está a escrever um 
sermão encomendado, propõe-nos que as palavras têm sexo 
e se casam. No conto, são denominados, respectivamente, de 
Sílvia e Sílvio.

Nas palavras de Machado:
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[...] Temos à escolha um ou outro dos hemisférios 
cerebrais; mas vamos por este, que é onde nascem 
os substantivos. Os adjetivos nascem no da esquerda. 
Descoberta minha, que ainda assim não é a principal, 
mas a base dela, como se vai ver. Sim, meu senhor, 
os adjetivos nascem de um lado, e os substantivos de 
outro, e toda a sorte de vocábulos está assim dividida 
por motivo da diferença sexual... 
— Sexual? 
— Sim, minha senhora, sexual. As palavras têm 
sexo. Estou acabando a minha grande memória 
psico-léxico-lógica, em que exponho e demonstro 
esta descoberta. Palavra tem sexo. 
— Mas, então, amam-se umas às outras? 
— Amam-se umas às outras. E casam-se. O casamento 
delas é o que chamamos estilo. (ASSIS, 2018, p. 2) 

Segundo Machado, as palavras têm sexo e, portanto, se 
casam. E se casam, por obra do amor e do desejo, fazem-no a 
despeito da razão daquele que escreve, como se tivessem vida 
e materialidade para além de qualquer domínio da razão. As 
palavras, separadas nos hemisférios cerebrais, empreendem 
um longo e tortuoso caminho para o encontro, um idílio 
amoroso. Resta dizer que o casamento, segundo o escritor, é 
o que promove o estilo da escrita, porém aqui, no momento, 
não vamos discorrer sobre isso.

O que está em pauta é o encontro ou o casamento 
das palavras. Isso podemos encontrar no conto citado, 
predestinado. Ou seja, nenhuma junção ocorre por acaso, 
e podemos estender isso também em relação ao que, 
aparentemente, podemos tomar como disjunção, ou seja, 
quando uma palavra surge sem que promova algum sentido 
junto à precedente. Então, em uma análise, quando se convoca 
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o sujeito para que fale, os significantes celebram casamentos 
nos ditos, nos dizeres, nos sonhos, nos esquecimentos, nos 
chistes, ainda que sejam rupturas do discurso. A palavra 
precedente, como uma espécie de imã, traz à tona um par 
inesperado, estranho como se fossem divorciados, mas que, 
por isso mesmo, abre a possibilidade de novos pares se 
formarem, ou seja, enseja novas combinações.

As palavras se casam, diz Machado, procuram um par, 
têm sexo. No lugar do sexo, coloco a sonoridade, que, às vezes, 
chamo de musicalidade. A combinação das palavras guarda 
certa musicalidade formando, por vezes, uma combinatória 
agradável. Podemos, por exemplo, trocar uma palavra por outra 
apenas porque faz um par melhor ou dá um som mais suave ou 
grave à frase ou ao pensamento, e não porque muda o sentido. 

Na experiência analítica, o deslizamento de significantes 
nos mostra que os casamentos de palavras apresentam-se 
de formas variadas e singulares e escapam ao domínio do 
ser falante, pois dizem além do que se pretende ou, ainda, 
completamente ao contrário. 

As palavras se juntam por amor, segundo Machado, 
porque amam umas às outras. Ou seja, uma palavra pede 
companhia, pede amor. O amor é bem isso: é preciso dizer 
que se ama, esperar ansiosamente pelo par, assim como 
o substantivo à espera do adjetivo no conto de Machado. 
No entanto, o amor requer que seja dito. Isto é, não basta 
amar, é preciso dizer que ama, que deseja estar junto, pois 
pontualidade de relógio não nos diz do amor. O amor precisa 
ser dito e também demandado. O que me leva a pensar que o 
ditado popular “quem tem boca vai a Roma” poderia muito 
bem ser trocado: quem tem boca demanda o amor. 

A experiência analítica não nos dá um texto composto. 
É preciso emoldurá-lo e nem sempre isso é possível quando 
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o falamos, mas se torna bem possível na escrita. No processo 
analítico, fazemos remendos tal como quando tecemos uma 
colcha de retalhos ou reunimos as tesselas num mosaico. 
As fissuras estão lá, marcadas, seja pela costura ou pela 
argamassa. Portanto, não há engano quanto à existência de 
unidade perfeita se o trabalho for artesanal, que envolve a 
desconstrução ou esvaziamento de palavras carregadas de 
afeto, como é o trabalho analítico. 

No percurso analítico, colocamos em movimento 
lembranças poderosas que, estagnadas, perturbam a nossa 
vida. O movimento a que são submetidas (ou seja, postas em 
palavras, colhidas em migalhas e endereçadas a um analista) 
rouba-lhes o poder e o peso que obtiveram por um mau 
encontro.  Ao final, esse mau encontro deixa de ser adjetivado 
para dar lugar aos encontros possíveis.

Trilhamos nossos caminhos e recolhemos palavras, as 
migalhas, mas não todas, algumas ficam para trás, se incorporam 
a terra e se perdem. Outras carregamos feito rocha bruta, algumas 
como talismã, outras são a medida das nossas lembranças. 
No conto infantil João e Maria, as migalhas de pão usadas para 
marcarem o caminho de volta à casa paterna servem de alimento 
aos pássaros. Nós somos lançados ao mundo, nossas migalhas 
também não nos servem de retorno à origem, mas são nossas 
pegadas no chão da vida. Com elas, podemos seguir adiante 
porque, em sua sabedoria, nos mostram a ignorância que nos 
ronda acerca do nosso desejo, porém, são elas mesmas que 
podem fazer dessa ignorância a trilha para o saber.

Parti das palavras para reencontrá-las no final. As 
palavras, como alcoviteiras, formigam e futricam por nosso 
corpo na tentativa incansável de vir à boca ou ao papel. Vão 
satisfeitas com seu destino, mas em vão, pois reabrem o vão 
por onde novamente possam ganhar chão.
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Ato analítico e destino de gozo

Christian Ingo Lenz Dunker1

Introdução

Nesta comunicação, pretendo realizar uma leitura da 
noção de ato analítico, tal qual se desenvolve na obra de Lacan 
entre os Seminários 15 (Ato Analítico) e 17 (Avesso da Psicanálise), 
de modo a examinar as formas de transformação possíveis no 
destino de gozo. Ressaltamos aqui a inversão, postulada por 
Lacan, do vetor da transferência no vetor da sublimação e 
os destinos alternativos posteriores a essa inversão (acting out 
e passagem ao ato). Nossa hipótese é a de que as operações 
supostas pelo emprego do modelo baseado no grupo de 
Klein (oposição, inversão e interversão) replicam a gramática 
descrita por Freud para o destino das pulsões. A noção de ato 
analítico, desenvolvida posteriormente na de discurso analítico, 
deveria conter, portanto, as mesmas propriedades lógicas e 
discursivas supostas por tais operações do Grupo de Klein, 
ou, ainda, introduzir uma quarta possibilidade. Tal percurso 
será realizado tomando em conta a noção de destino, que 
contém e replica as operações em questão. A noção de destino, 
chamada por Lacan de o “maior de todos os tropos”, será 
tratada como síntese desses operadores lógico-discursivos. 

O seminário sobre o Ato Analítico (1967-1968) é um 
dos raros momentos na obra de Lacan em que este procura 

1 Membro da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano – 
EPFCL – SP
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organizar o conjunto formado pelo tratamento psicanalítico, 
de seu início até seu fim. Dele se pode inferir, portanto, uma 
hipótese sobre a estrutura do tratamento. Descritivamente, 
a experiência psicanalítica envolve vários momentos: as 
entrevistas preliminares, a entrada em análise, a interpretação 
dos sintomas, a construção da fantasia e o final do tratamento. 
Uma separação diacrônica desse tipo traz o inconveniente 
de reduzir o tratamento a um conjunto de procedimentos 
dispostos em linearidade, o que se confere apenas com a 
sucessão na experiência do tratamento. Por outro lado, um 
modelo que pretenda abarcar toda a diversidade de caminhos, 
soluções e finais possíveis para um tratamento analítico teria 
que responder a tal nível de generalidade que sua utilidade 
prática seria muito pequena. Portanto se trata de encontrar 
um modelo que compreenda, ao mesmo tempo, a sucessão 
e as regras constitutivas de transformação envolvidas no 
tratamento, regras que funcionariam de modo sincrônico e 
simultâneo ao longo de toda a experiência. Em outras palavras, 
um modelo que permita pensar a experiência psicanalítica tanto 
como processo quanto como produto. A reunião dessas duas 
acepções se encontra na noção de ato. O ato analítico pode ser 
comparado tanto ao conjunto do tratamento quanto a certas 
operações que lhe são imanentes. 

Uma comparação possível se dá com o trabalho do 
pintor. Cada pincelada traz a marca de seu estilo e presume o 
conjunto realizado, conjunto composto pela tela acabada. No 
entanto a realização de uma tela não é a aplicação metódica 
de um plano concebido nos estudos preliminares ou no 
esboço. O conjunto é transformado pelo progresso da cor, 
pelas irrupções perturbadoras na perspectiva ou na forma. 
Se perguntarmos então qual é o ato do pintor, teríamos que 
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dizer é, ao mesmo tempo, a tela acabada e certas modificações 
que retrospectivamente reconhecemos como decisivas para 
a composição do produto. Entre o ato como processo e o ato 
como procedimento, há, como se pode perceber, uma relação de 
mútua negação. Alegorias como a pintura, a viagem ou o jogo 
de xadrez, várias vezes empregadas por Freud para referir-
se ao tratamento psicanalítico, representam um problema 
para a modelização, uma vez que raros são os objetos que 
permitem representar a lógica confluente à noção de ato ou 
de experiência. Isso ocorre porque em geral os diagramas que 
procuram fazer isso, os grafos, por exemplo, acabam por reduzir 
a temporalidade própria da experiência a uma temporalidade 
espacializada. Retido em relações de condicionalidade e de 
reversibilidade, o tempo próprio da experiência psicanalítica 
perde sua plena representação. Inicialmente Lacan confiou na 
apresentação dialética como forma de resolver essa questão, 
uma vez que pretende reunir, em sua exposição (Dartstellung), 
processo e produto, ou as teses e os movimentos que lhe 
dão causa, utilizando para isso uma referência conceitual 
narrativa. Todavia, quando a ambição de formalização migra 
para a lógica e para a topologia, Lacan acaba por incorporar 
um projeto, do qual ele não é o único representante. Esse 
projeto implica a possibilidade de unificar a lógica formal com 
a lógica dialética. 

O primeiro passo assertivo nessa direção ocorre 
quando Lacan altera a conotação da noção de barra. Nos anos 
60, ela indicava a separação entre significante e significado, a 
condição para as operações de metáfora e metonímia, sendo, 
antes de tudo, um índice formal do recalque. A partir do 
Seminário XI e até o Seminário XVII, a barra assume outra 
determinação: ela passa a representar a negação. Com isso 
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se introduz o problema dos diferentes modos de negação. 
Simplificadamente, pode-se dizer que há a negação como 
oposição (A = não B), a negação como inversão (A = não A) 
e a interversão (A = não B e não A). Há ainda uma estrutura 
matemática que consegue reunir os três tipos de negação e 
ainda figurar os diferentes tipos de transformação envolvidos 
na passagem de um a outro tipo de negação, trata-se do Grupo 
de Klein. 

O teste das matrizes progressivas de Raven, usado 
para a avaliação de inteligência, também é uma aplicação 
do grupo de Klein. Nele temos uma sequência de formas 
das quais o sujeito deve inferir a forma seguinte observando 
que ela pode decorrer da combinação entre três diferentes 
aspectos: a cor, a forma e a cor e a forma. Esse princípio de 
combinatória lógica pode ser reaplicado produzindo provas 
mais complexas que, todavia, não escapam a essas três regras 
transformativas. 

O diagrama do ato analítico é um caso particular de 
um grupo de Klein. Ocorre que o Grupo de Klein completo 
implica reversibilidade transformativa ao estado inicial, o que 
não admite equivalente na experiência analítica. Por isso Lacan 
compõe o Diagrama do Ato analítico por dois semigrupos de 
Klein acrescentando ainda uma relação vetada no sistema: a 
relação entre o ponto inicial e o lugar da verdade. Observe-
se que esse lugar “abrigado” reservado à verdade se manterá 
até a proposição da teoria dos quatro discursos. Se a primeira 
acepção da barra é suficiente para pensar o recalque e o 
inconsciente, a inovação dos anos 60 utilizará a barra tanto 
para as relações internas ao inconsciente quanto para as 
relações que envolvem a pulsão. Para isso, introduz-se uma 
equivalência entre o inconsciente e o não penso e entre a pulsão 
e o não sou. 
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Esse movimento é providencial, pois responde a uma 
objeção simples levantada contra o primeiro modelo clínico 
baseado na dialética, qual seja: ele entende o tratamento como 
uma transformação da posição do sujeito diante de seu desejo, 
deixando intacto ou não tematizado aquilo que para Freud 
era o critério mais seguro e constante para a definição do 
tratamento e seu fim, a saber: a transformação dos destinos da 
pulsão, não apenas do recalcamento. São quatro os destinos 
da pulsão: recalque, retorno à própria pessoa, transposição 
ao contrário e sublimação. Além desses quatro, Lacan parece 
aduzir três relações possíveis entre esses destinos: a alienação, 
a transferência e a verdade (ou separação).  

 Temos assim um percurso combinatório do tratamento 
psicanalítico baseado nas articulações entre o destino de 
gozo, ou os destinos (Schickshalle) da pulsão, segundo Freud 
(1915/2013) baseado em formas específicas de negatividade 
envolvidas em cada operação:

(a) recalque: “ou não penso, ou não sou”;
(b) retorno à própria pessoa: “não penso”;
(c) fantasia: “não penso e não sou”;
(d) a quarta operação consiste na separação entre a 

pulsão e a fantasia, concernente à extração do objeto 
a, sua separação em relação ao falo (“não sou”). 

Esses quatro destinos são articulados segundo três 
operações. Entende-se por operações o caminho que leva à 
transformação de uma forma de negatividade em outra. Por 
exemplo, a negação da negação expressa no recalque pode ser 
de três tipos:
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(a) Negação simples (oposição) (Verneinung): 
operação de alienação que caracteriza a relação 
espontânea do sujeito ao inconsciente em suas 
diferentes formações: o sintoma em particular, 
mas também o falso ato, ou as formas frustrâneas 
do ato como o acting out e a passagem ao ato. 

(b) Inversão (Umschlagen): operação que ocorre na 
transferência que caracteriza o ato analítico como 
processo. Os modos de inversão que caracterizam 
o manejo da transferência foram estudados por 
Lacan em estreita afinidade com os tipos de 
transposição da pulsão (inversão) descritos por 
Freud para o amor: a inversão de conteúdo (amor-
ódio), a inversão de modo (amar-ser amado) e a 
inversão de objeto (amor-indiferença). 

(c) Interversão (Aufhebung): operação que ocorre 
na separação que caracteriza o final de análise e 
o ato analítico como produto. Note-se que a in-
terversão contém dentro de si a negação expressa 
pela alienação e a negação expressa pela transfe-
rência. Por isso Lacan veta a passagem do recalque 
à verdade sem que antes se tenha percorrido o ca-
minho da alienação e da transferência. 

Esta última operação, de interversão, não se realiza de 
forma simples, mas implica modificação das categorias que 
presidiam os primeiros modos de relação envolvidos no 
ato analítico. A transferência se transmuta em sublimação, a 
verdade se transmuta em castração, e a fantasia se desliga da 
pulsão. Explica-se assim o uso de dois semigrupos de Klein, 
e não apenas de um grupo completo. Mas, se essa hipótese é 
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correta, temos que distinguir o ato analítico como um quinto 
tipo de destino para o gozo, ou ele se definiria apenas como 
uma variante da sublimação? 

Pouco se disse sobre a forma como o sujeito vive sua 
pulsão após a análise; e nada tão pretensioso como a hipotética 
existência de um quinto destino de gozo. Uma dificuldade 
para investigar essa hipótese reside na maneira ainda instável. 
Tanto o conceito de ato analítico quanto o de discurso analítico 
vêm sendo tratados pelos clínicos e comentadores de Lacan. 
Trata-se de eventos pontuais, de escansões entre os discursos 
ou momentos do tratamento ou de um processo de gradativo 
deslocamento permanente? 
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Apontamentos sobre a lógica do tempo na 
fala e no ser1

Osvaldo Costa Martins2

O tempo: 
provável mar tecido como teia

que se pudesse navegar por dentro.
 (Geraldo Carneiro)

As questões concernentes ao ser são hegemônicas e 
originariamente do campo da filosofia, especificamente da 
ontologia. A psicanálise, no entanto, tem um importante 
interesse na questão. Cabe-nos perguntar, diante disso, que 
lugar poderá ter o ser na teoria psicanalítica. Já no seu primeiro 
seminário estabelecido, Lacan (1953/2008, p. 261) afirma:

Antes da palavra nada é nem não é. Tudo já está aí, sem 
dúvida, mas é somente com a palavra que há coisas 
que são e coisas que não são – que são verdadeiras 
ou falsas, que quer dizer que são – e coisas que não 
são. É com a dimensão da palavra que se cava no 
real a verdade. Não há verdadeiro nem falso antes da 
palavra [...] Simetricamente, cava-se no real o buraco, 
a hiância do ser enquanto tal. A noção de ser, desde 
que tentamos apreendê-la, se mostra tão inapreensível 

1 Este escrito é um excerto de um trabalho mais amplo acerca do tempo e das 
temporalidades na psicanálise. Uma versão maior dele foi apresentada na abertura dos 
trabalhos anuais do Projeto Freudiano de Aracaju, em 2018, quando se iniciavam as 
atividades comemorativas aos 30 anos dessa instituição.
2 Psicanalista, membro da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano 
– EPFCL e do Fórum de Fortaleza.

LIVRO PROJETO FREUDIANO MIOLO IMPRESSAO.indd   107 09/11/2018   10:51:47



108

quanto a palavra. Pois o ser, o próprio verbo, só existe 
no registro da palavra. A palavra introduz o oco do 
ser na textura do real, um e outro se sustentam e se 
balançam, são exatamente correlativos.

Portanto sem a palavra nada seria. Sequer teríamos 
possibilidade de instituir a ideia de nada. Assim, o ser, seja 
o verbo, seja o ente, depende fundamentalmente da palavra, 
aqui implicada também a ideia de linguagem. É essa dimensão 
da intrincada questão do ser uma das que interessa à teoria 
psicanalítica, isto é, o ser como dependente da linguagem. 

Considerando este momento das teorizações de Lacan, 
podemos de dizer que o tempo é, também, uma instituição 
linguageira, o que, nesse contexto, significa dizer que o é 
essencialmente do campo simbólico.3 Santo Agostinho, há 
muito, defendia a ideia de que o tempo é produto de uma 
construção dessa natureza. O filósofo africano refutava, 
inclusive, qualquer tendência a se justapor a ideia de tempo à de 
movimento. Isso promove, em Agostinho, uma ruptura com 
a tradição de pensar o tempo de acordo com o movimento 
dos corpos. Esse passo leva a outra questão: o tempo mede o 
movimento, mas como se mede o próprio tempo, já que se pode 
dizer, por exemplo, que algo durou muito ou pouco? O tempo 
seria medido a partir de referências como a que o côvado4 era 
para o comprimento de áreas, e as sílabas e pés,5 para a extensão 
dos poemas. No entanto,

3 Dado o caráter sucinto da publicação, ficaram de fora outros aspectos do 
trabalho, como as articulações das dimensões real e imaginária do tempo, bem 
como a interface com os regimes temporais da contemporaneidade.
4 Côvado era uma unidade de medida que se baseava na distância entre a ponta do 
dedo médio e o cotovelo.
5 Pé era um tipo de unidade, constituída por várias sílabas, que era usada como 
referência métrica de poemas.
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nem assim se apreende uma medida exata do tempo, 
visto que pode suceder que um verso mais breve 
ressoe por maior espaço de tempo, se for recitado 
mais arrastadamente, do que um verso mais longo, 
se for recitado mais vivamente. O mesmo se diga de 
um poema, de um pé e de uma sílaba. Daí que me 
tenha parecido que o tempo não é outra coisa senão 
extensão; mas extensão de que coisa, não sei, e será 
surpreendente se não for uma extensão do próprio 
espírito. (AGOSTINHO, 2008, Livro XI, XXVI, 33) 

Em acordo com o que vem argumentando, Agostinho 
dirá que a extensão do tempo se mede pela permanência 
do que foi gravado pelo espírito. Por exemplo, a duração da 
voz, que só se pode medir após ela não mais existir e ter sido 
registrada por quem a ouviu.  Desse modo, o tempo é medido 
no e pelo espírito, como ele mesmo argumenta. Afirmar isso 
é dizer que o tempo depende do homem e da linguagem, visto 
que sem esta não haveria nem o humano nem a memória. Nas 
palavras do autor, 

ainda que se narrem, como verdadeiras, coisas 
passadas, o que se vai buscar à memória não são as 
próprias coisas que já passaram, mas as palavras [grifo 
nosso] concebidas a partir das imagens de tais coisas, 
que, ao passarem pelos sentidos, gravaram na alma 
como que uma espécie de pegadas. (AGOSTINHO, 
2008. Livro 11,18,23)

Além disso, entrevemos, no que estamos expondo, a ideia 
de que o tempo só pode ser percebido em uma diacronia. O 
deslocamento de um acontecimento numa disposição sucessiva 
de instantes permitirá uma percepção retroativa da extensão, 
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de um antes e de um depois, que se faz a partir do que fica 
retido na memória. Tal inteligibilidade é semelhante àquela do 
nachträglichkeit freudiano, em que a suspensão permanente de 
uma resposta é necessária para que se possa indicar um sentido, 
seja de uma anterioridade, seja de um porvir da questão. Lacan 
(1957/1999, p. 17) não diz outra coisa quando afirma, no 
Seminário V, a respeito do discurso e do tempo:

Um discurso não é apenas uma matéria, uma textura, 
mas requer tempo, tem uma dimensão no tempo, uma 
espessura. Não podemos nos contentar em absoluto 
com um presente instantâneo, pois toda a nossa experiência 
vai contra isso [...] por exemplo, quando começo uma 
frase, vocês só compreenderão seu sentido quando eu 
a houver concluído. É absolutamente necessário que eu 
tenha dito a última palavra para que vocês compreendam 
a situação primeira [...]. É precisamente o que não paro 
de lhes mostrar no texto da própria experiência analítica, 
quando se trata da história do passado.

Evidentemente, aborda-se aí também a interdependência 
entre a fala, o discurso e o tempo. A palavra não está inscrita 
no espaço, mas no tempo. A cadeia significante desliza em 
uma temporalidade e não em uma espacialidade. 

Essa ideia alinha-se às de Agostinho quando questiona 
a postura do senso comum sobre o problema. Ele pondera as 
ideias correntes sobre o tempo que o tomam tão somente em 
termos espaciais. Isso faria com que se perdesse a possibilidade 
de alcançar a real natureza do tempo:

Se se puder conceber algum tempo que não seja 
susceptível de ser subdividido em nenhuma fracção 
de tempo, ainda que a mais minúscula, esse é o 
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único a que se pode chamar presente; mas este voa 
tão rapidamente do futuro para o passado que não 
se estende por nenhuma duração. Na verdade, se 
se estende, divide-se em passado e futuro: mas o 
presente não tem extensão alguma. (AGOSTINHO, 
2008. Livro 11,15,20)

Se o presente não tem extensão alguma, ele também não 
terá qualquer espacialidade.6 Tempo e linguagem se demandam 
mutuamente. O presente é começo e fim simultaneamente. 
Jeane Gagnebin (1997) participa desse debate e aponta a 
dificuldade de, pela linguagem, indicar onde se encontra esse 
tempo sempre fugidio. Ela argumenta que, assim como pensa 
Agostinho, isso não autorizaria a conclusão de que o tempo 
não existe, mas tão somente que ele não tem existência espacial 
objetiva. Se, em Agostinho, o tempo requer uma linguagem, 
com Lacan (1957/1999), o discurso exige uma temporalidade. 
Tempo e discurso advêm, pois, da mesma matéria, sendo que 
aquele parece ser condição para este.

Já no primeiro momento de seu ensino, Lacan insiste 
na questão entre tempo, ser e fala, como que a fixar um dos 
alicerces das teorizações que se sucederiam por todo o seu 
trabalho. Diz ele em Função e campo da fala e da linguagem: 

Eu me identifico na linguagem, mas somente se me 
perder nela como objeto. O que se realiza em minha 
história não é o passado simples daquilo que foi, 
uma vez que ele já não é, nem tampouco o perfeito 
composto do que tem sido naquilo que sou, mas o 

6 De fato, em algumas edições de língua portuguesa, a última frase desta citação – 
praesens autem nullum habet spatium – é traduzida por “o presente não tem nenhum 
espaço”, como é caso da tradução de J. Oliveira Santos, feita para a Editora Abril 
Cultural.
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futuro anterior do que terei sido para aquilo em que 
me estou transformando. (LACAN, 1953/1998, p. 301)

O trecho é denso e admite vários recortes de leituras. 
Vejamos um deles. Tem-se aí uma abordagem da relação 
possível entre passado, futuro e presente, que é o único tempo 
em que efetivamente se age. Se retirarmos os apostos da 
oração, teremos em forma direta o seguinte: “o que se realiza 
em minha história é o futuro anterior do que terei sido para 
aquilo em que me estou transformando”. O futuro anterior 
da língua francesa corresponde, no português, ao futuro 
composto do indicativo, isto é, à construção “terei sido” 
(futuro ter/haver + particípio). É uma forma temporal que 
descreve uma ação que ainda acontecerá, mas que é tomada 
como concluída. 

Na perspectiva de Bernard Nominé (2017), essa forma 
“serve para expressar um fato que se pensa que será realizado 
num momento futuro, mas não indica nenhuma relação com 
o presente do ato da fala”. O futuro anterior permite burlar a 
passagem necessária de qualquer acontecimento pelo tempo 
presente. 

No exemplo terei partido, quando ela telefonar, pode-se apenas 
supor que não saí no momento em que enunciei a frase, mas não 
há garantia disso. A única coisa que é possível localizar no tempo 
é que a partida deve acontecer antes da volta do outro. Disso, 
conclui-se que o futuro anterior reúne duas temporalidades 
distintas: a da enunciação, isto é, o fato da fala, sempre no 
presente; e a do enunciado, que pode ter, na representação da 
linguagem, realidade e organização distintas daquelas necessárias 
aos fatos acontecidos no mundo real. (NOMINÉ, 2017) 

Sobre isso, vejamos a frase de um personagem do 
romance Dona Guidinha do Poço, logo após sofrer uma facada 
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letal: “Me acuda, minha negra, que me mataram.” Ora, só no 
mundo da linguagem, uma pessoa viva pode pedir ajuda porque 
foi morta. E, no entanto, o sentido dessa frase é perfeitamente 
compreensível. Ilustrando o que Nominé (2017) quis dizer, 
há uma enunciação no presente, a fala do personagem e uma 
total subversão da realidade promovida pela representação 
no enunciado. A importância da arquitetura dessa fala está 
também em apontar que a linguagem permite tanto instaurar 
como promover uma torção na temporalidade. 

Mas não é só. O futuro anterior indicado por Lacan 
concerne diretamente ao tempo do só-depois freudiano, 
que nos demonstra que a verdade, embora dependa de uma 
escrita antecedente, constitui-se à frente, no porvir. Isso pode 
ser dito também em termos da anedota do tempo lógico 
lacaniano: terei ganhado a liberdade quando eu falar o que 
sou. Entendemos que o cenário de uma prisão não está ali 
por um acaso: seus personagens são, de fato, prisioneiros, 
dependentes de um tempo em suspensão que precisa ser 
posto em movimento. Acontece que, para manter a “ética 
neurótica do desejo insatisfeito”, para não ter que se haver 
com a falta a ser que o tempo revela a cada um, o sujeito segue 
adiando, antecipando ou evitando o momento do bem agir, 
que é a hora de seu desejo, a hora do tempo aiônico conforme 
pensou Heráclito7 e cujos vestígios a modernidade tratou de 
esconder sob o cronos da aceleração social. 

Inserimos aí reverberações de uma concepção de 
Jaques Lacan sobre o inconsciente: “A hiância do inconsciente 
poderemos dizê-la pré-ontológica. [...] que é de não se prestar 
à ontologia. O que, com efeito, se mostrou de começo a Freud, 

7 Referimo-nos aqui ao fragmento 52, de Heráclito: “Tempo (aion) é criança que 
brinca, jogando; de criança o reinado.”

LIVRO PROJETO FREUDIANO MIOLO IMPRESSAO.indd   113 09/11/2018   10:51:47



114

aos que deram os primeiros passos [...] é que ele é nem ser nem 
não-ser, mas é algo de não-realizado” (LACAN, 1964/2008, 
p. 33-34). Esse não-realizado se realiza nas formações do 
inconsciente (Bildungen Unbewuβten) que se manifestam em 
intermitências entre aparecimento e desaparecimento, entre 
dois pontos de um tempo que é lógico e não cronológico. 
Diríamos que as formações do inconsciente se manifestam 
em uma temporalidade cairológica, pois irrompem de 
uma virtualidade para cortar a disposição cronológica da 
consciência. 

Entrevemos aqui, também, um ponto que parece tocar 
o pensamento de Aristóteles, segundo o qual o tempo só 
se manifesta quando efetivamente se numera uma série de 
anteriores-posteriores. Sem isso, haveria apenas um tempo 
virtual, mais próximo de um presente contínuo do que de 
uma sucessividade. A indestrutibilidade e a atemporalidade 
do desejo também não estariam concernidas nesta lógica, 
como uma potência que está entre ser e não ser?  E o sintoma, 
como efetivação de uma satisfação substitutiva, não seria uma 
forma, ainda que precária, de inscrever o desejo em um tecido 
simbólico multiepocal? 

Lacan (1964/1998), ao comentar sobre princípio do 
prazer, o sistema de realidade e processo primário no Seminário 
11, introduz o termo francês souffrance para designar uma 
realidade em suspensão. Ele quer indicar, com isso, que há um 
resto não assimilável pelo simbólico que fica em espera até que 
um acontecimento o retire dessa condição ainda que mediante 
uma repetição: é preciso, diz ele, que se apreenda o processo 
primário “em sua experiência de ruptura, entre percepção 
e consciência, nesse lugar, eu lhes teria dito, intemporal” 
(LACAN, 1964/1998, p. 57, grifo nosso). Nessa experiência de 
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ruptura, ocorreria um movimento de antecipação em que a 
consciência chega depois da percepção. 

Desse modo, afirmamos que uma constante de todo 
sofrimento neurótico é sua face temporal. Por outro lado, 
uma análise será a possibilidade de uma retemporalização ou 
de uma composição entre sujeito e desejo. Se dissermos que o 
desejo é um vento que sopra sobre o mar do real, a neurose é 
a possibilidade de uma nau onde falar é velejar com e além das 
ondas angustiosas e, enfim, suportar com leveza o fato de que 
viver, mais do que um prazo, pode ser, também, um prazer. 
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A relação sexual não existe, salvo edipiana1

Andréa Brunetto2

Este trabalho tem um motivo óbvio: mostrar que o 
Complexo de Édipo é o motor do desejo para o sujeito. O Édipo 
causou um falso axioma no movimento lacaniano: de que ele 
era inutilizável para o suposto segundo Lacan. Freud mostrou 
a importância do Complexo de Édipo em toda a sua obra; e 
Lacan fez o mesmo. Na psicanálise, é a clínica que faz a teoria 
avançar. É essa a nossa aposta do passe, na Escola de Lacan, de 
que o depreendido das análises nos faça avançar. Mas, quanto 
à preponderância do Édipo, a clínica não nos faz avançar para 
prescindir dele, pelo contrário: ele continua o cerne do desejo. 
Nisso, nada de progresso. 

Os exemplos freudianos 

Em “Sonhos e ocultismo”, XXX Conferência, das 
Novas Conferências Introdutórias sobre Psicanálise, escrita 
em 1932, Freud descreve dois casos clínicos para refutar o 
ocultismo, a telepatia, a transmissão de pensamentos. Enfim, 
essa “tendência à credulidade e à crença no miraculoso” a que 
a humanidade se agarra. Já tinha escrito sobre esses mesmos 

1 Este artigo foi apresentado no XVI Encontro Nacional da EPFCL – Brasil, em 
novembro de 2015, em Curitiba.
2 Psicanalista, membro da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano 
– EPFC, fundadora do Ágora Instituto Lacaniano de Campo Grande – MS, autora 
dos livros Sobre amores e exílios: na fronteira da psicanálise com a literatura (Escuta, 2013) 
e Psicanálise e educação: sobre Hefesto, Édipo e outros desamparados dos dias de hoje (UFMS, 
2008), e-mail: brunetto@terra.com.br.
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casos clínicos onze anos antes, em “Psicanálise e telepatia”. 
Com esses exemplos clínicos, que aparecem duplamente, 
e com o de um pai que sonha com o nascimento do filho 
da filha, seu neto, e conta a Freud como um sonho quase 
telepático, Freud nos mostra que o sujeito neurótico está 
agarrado, enlaçado ao Édipo. 

No primeiro caso descrito, uma mulher sucumbe à 
neurose por não poder ter filhos. Casou-se com um homem 
mais velho, aos moldes do pai, e descobre, posteriormente, que 
ele não lhe poderá dar filhos. E adoece porque não consegue 
colocar esse homem na impossibilidade de ele ser um pai, 
como um substituto de seu pai. Teria três saídas, alega Freud. 
A primeira, a infidelidade; a segunda, abandonar o desejo de 
filhos; e a terceira, separar-se. Não se separa por questões 
práticas, afirma Freud, a saída intermediária está inviabilizada, 
pois seu desejo de filhos é edipiano, infantil reflete o intenso 
laço amoroso com o pai, no passado. Quanto à primeira saída, 
Freud não toca no assunto. E sua paciente encontrou outra 
via: a neurose. 

No segundo exemplo, de um homem em que o Édipo 
se faz com a irmã, e os sintomas aparecem em decorrência do 
ódio e do desejo de morte ao cunhado. Freud percebe que, 
ao relatar o episódio em que um vidente lhe contou que seu 
cunhado iria morrer engasgado com uma comida à qual era 
alérgico, Freud percebe que ele não relaciona com seus votos 
de morte ao cunhado e seu desejo edipiano pela irmã, o que 
ele já tinha percebido em momento anterior de sua análise. 

E há o terceiro exemplo, que está somente na Conferência 
XXX. Um pai sonha que sua mulher estava tendo um filho e 
ele teve o sonho no mesmo dia em que a filha teve o filho dela 
em outra cidade. Como ele poderia saber? É sua pergunta a 
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Freud. É um homem viúvo, que se casou novamente e está 
em um casamento muito insatisfatório, não quereria que 
essa mulher tivesse um filho dele, nem ele tem mais relações 
sexuais com ela, mas, ao relatar a Freud, relaciona o sonho 
com o parto da própria filha e quereria um filho com a mulher 
se ela fosse como a filha dele. Freud nos mostra que, tirando o 
COMO dessa frase, está evidenciado o desejo edipiano. 

Um exemplo da minha clínica 

Um homem procura análise, pois o assombra a 
possibilidade de que seja um corno. No passado, sentiu uma 
paixão desesperada por uma mulher que o traiu. A despeito 
de ter uma vida boa e calma com sua namorada, seu medo é 
de ser traído novamente. Sua mãe traía o pai, e ele (o filho) 
descobriu. 

A entrada em análise deu-se da seguinte forma: sonhou 
que chegava à sessão, ia deitar-se no divã, antes de se deitar, 
olhava e surpreendia-se, pois eu estava atendendo outro 
paciente. Há outro homem deitado em meu divã no horário 
que era reservado a ele. Tem esse sonho no momento em 
que ainda estava nas entrevistas preliminares. A partir dessa 
sessão, a analista entendeu que já estava enlaçada no sintoma 
dele e pediu que, então, deitasse no divã. Passou a fazer novas 
versões do mesmo: você se atrasou para me atender por que 
estava atendendo outro, aquele homem que acabou de passar 
no corredor? Há sempre outro, e ele está de fora.  

Ele, na adolescência, viveu seu drama hamletiano: contar 
a verdade, vingar o pai? Mas ficava numa inércia e conseguiu 
fazer nada. Esqueceu a história. Até ele próprio ser um homem 
traído. Na história que ele me conta, o “cornudo” é ele, o pai, 
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a ex-namorada, a quem fez promessas que não cumpriu, o 
namorado atual da ex, que não sabe que ainda conversam, sua 
atual namorada. Só não a mãe. Fala dela praticamente nos termos 
que Hamlet fala da sua. É ela a verdadeira traidora que o relegou 
a segundo plano, tendo sempre outro homem ou outro interesse 
que não ele. É ela a mulher toda, a Jocasta. 

Meu paciente é “cornudo”, pois o desejo é sempre 
cornudo. Assim Lacan (1957-1958/1998) o diz em O 
Seminário, Livro 5: as formações do inconsciente: “Ou 
melhor, é você quem é cornudo. Você próprio que é traído, 
uma vez que seu desejo deitou com o significante”. 

O Édipo e suas amarrações 

Em “Psicologia das massas e análise do eu”, Freud 
escreveu sobre os laços amorosos, libidinais, emocionais. 
Nenhuma vez, nesse texto, usa o termo desenlace. Usa 
as expressões enfraquecimentos dos laços e dissolução dos laços. 
Enfraquecer e dissolver têm o mesmo sentido que desenlaçar? 
Para nós, psicanalistas, que escutamos para além do sentido, 
que lemos no pé da letra, não. Desenlaçar, significante que 
usamos para nosso encontro nacional e internacional, é 
tributário da teoria dos nós. 

Voltando ao texto freudiano, o laço libidinal ao líder é 
o passo a mais que Freud deu em relação a todos os autores 
anteriores a ele, na compreensão dos fenômenos de grupo 
e comportamento dos indivíduos na multidão. Quando 
desaparece o laço com o líder, há a dissolução dos laços 
mútuos que uniam todos ao grupo. Desaparecendo o laço com 
“o cabeça” do grupo, o líder, tudo está desfeito. Seu exemplo: 
o general Holofernes perde a cabeça, e todos os soldados que 
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o seguiam estão liberados, dispersos. A identificação ao líder 
é um laço libidinal, sustenta Freud. A identificação é a “mais 
remota expressão de um laço emocional com outra pessoa”. 

E dá três exemplos de identificações, sendo uma delas 
a que está enlaçada no desejo edipiano. Os dois exemplos 
clínicos que dará em Sonhos e ocultismo mostram muito bem 
isso.  É o desejo edipiano que sustenta o sujeito, também alega 
Lacan em RSI e “sustenta a corda do simbólico, do imaginário 
e do real”. (RSI, aula de 14 de janeiro de 1975) 

Esse desejo edipiano, que faz um laço amoroso e 
identificatório, o sujeito não pode abandonar, alega Freud no 
exemplo da mulher ainda à espera dos filhos que não terá do 
marido e, menos ainda, do pai, já que esse desejo edipiano é 
indestrutível e irrealizável. Desenlaçamo-nos dele algum dia? 
De sua perpétua irrealização? Ou, dizendo com Lacan, disso 
que não cessa de não se escrever? 

“A relação sexual não existe, salvo edipiana” é uma frase 
de Lacan que está em dois lugares, na seção V do seminário 
dado em 1971-72 no Hospital Sainte-Anne, intitulado O saber 
do psicanalista, e, alguns anos depois, a mesma frase, também em 
“Rumo a um significante novo”, com uma complementação: 
“A relação sexual não existe, mas isso não é evidente. Ela 
não existe, salvo incestuosa. É exatamente nisso que Freud 
avançou – ela não existe, salvo incestuosa, ou assassina. O 
mito de Édipo designa, aqui, que a única pessoa com quem se 
tenha vontade de deitar é a própria mãe, e, quanto ao pai, se 
mata.” (aula de 19/04/77) 

Trago essa afirmação lacaniana, repetida em dois 
momentos diferentes da década de 70, para perguntar por que 
o Lacan desse momento de seu ensino, do apoio na lógica 
matemática e na teoria dos nós coloca o Édipo no centro. É 
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ele o fio que tece e mantém junto os três registros, sustenta 
Lacan em RSI. 

No Seminário 17: O avesso da psicanálise, Lacan (1969-
1970/1992) perguntou o que Freud articulou ao escolher o mito 
de Édipo. Nesse seminário, sua resposta é que Freud dá a forma 
idealizada de um pai original que os filhos mataram. E, de certa 
forma, critica Freud quando diz que sua experiência com as 
histéricas deveria tê-lo levado para além do Complexo de Édipo, 
a considerar o pai como o lugar da verdade. Cerca de quatro anos 
depois, em RSI, sustentou que a realidade psíquica tem um nome 
em Freud: Complexo de Édipo. “Sem o Complexo de Édipo, 
nada da maneira como ele se atém à corda do Simbólico, do 
Imaginário e do Real se sustenta”. 

Na aula de 1º de junho de 1972, do Seminário O saber do 
psicanalista, Lacan afirma que “se possa falar de todo-homem 
como sujeito à castração, é para isso que foi feito, da forma 
mais patente, o mito de Édipo”. 

O núcleo da Terra é feito de geleia 

Quando afirmei que, para meu paciente, a mulher toda 
é sua mãe, ou essa mulher que ele enxergou atrás da mãe, 
apoio-me no comentário do mito edipiano que Lacan faz na 
aula de 3 de março de 1972, no saber do psicanalista, Édipo, 
“no âmbito do mito, para existir como homem num nível que 
escapasse à função fálica, ele não tinha outra mulher senão 
aquela que para ele não deveria justamente ter existido”. 

Então, para esse sujeito, só existe uma mulher, essa 
traidora, pela qual vive atormentado e apaixonado. Com ela, 
ele faz a relação sexual acontecer. E é feliz. No inconsciente, 
ele é feliz, sustenta Lacan. 
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Mas ele quer saber de seu gozo, e uma análise pode 
operar sobre esse real. O que fará com esse saber? Uma nova 
relação com o real pode surgir se o sujeito aceder à castração, 
aceder ao real.
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Jairo Gerbase
Psicanalista, membro do Campo Psicanalítico, membro da Rede 

Diagonal Brasil, AME do Campo Lacaniano.

Parabéns ao Projeto Freudiano de Aracaju!
 
Em 1980, Lacan aceitou um convite para ir a Caracas 

conhecer seus leitores americanos. A partir daí, foi possível 
organizar, em diferentes cidades brasileiras, instituições 
lacanianas de formação clínica em Psicanálise: Biblioteca 
Freudiana Brasileira, Clínica Freudiana, Coisa Freudiana, 
Corte Freudiano, Letra Freudiana, Movimento Freudiano, 
Projeto Freudiano, Simpósio do Campo Freudiano. Essas 
instituições compuseram o Campo Freudiano no Brasil.

Em 1987, foi realizado o I Encontro Brasileiro do 
Campo Freudiano, em Curitiba, e o lançamento da Revista 
FALO.

Em 1990, novamente em Caracas, a recém-fundada 
Associação Mundial de Psicanálise (AMP) demandou a 
dissolução das instituições do Campo Freudiano como 
condição para a fundação da Escola Brasileira de Psicanálise 
e suas seccionais. O Projeto Freudiano de Aracaju resistiu a 
essa demanda de dissolução. Decisão acertada. Por essa razão, 
pode-se comemorar, neste ano, o trigésimo ano de fundação do 
Projeto Freudiano de Aracaju.

Em 1998, deu-se a cisão no Campo Freudiano e, como 
consequência, a fundação do Campo Lacaniano. O Projeto 
Freudiano de Aracaju continua sua jornada agora como 
Formação Clínica do Campo Lacaniano.

A tarefa de uma Formação Clínica do Campo Lacaniano 
é a de preparar os praticantes da psicanálise por meio de 
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uma formação permanente. A partir do momento em que 
um psicanalista se autoriza por si mesmo, ele pode declarar-
se analista praticante e demandar sua admissão à Escola de 
Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano.

No presente momento, fala-se outra vez em dissolução 
das Formações Clínicas e sua substituição por Colégios 
Clínicos da Escola. Espero, mais uma vez, contar com a 
resistência do Projeto Freudiano a essa nova demanda de 
dissolução.
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Selma Silva de Araújo
Psicóloga aposentada do Tribunal de Justiça de Sergipe.

Mestre em Psicologia  Social.

Fui convidada a fazer um exercício de memória, ao 
voltar trinta anos atrás, para me reportar a um começo, a 
um momento inaugural de um pequeno grupo que pensou 
em se enveredar pelos textos freudianos. Como voltar no 
tempo, senão através da memória afetiva que me conduziu 
ao primeiro contato com Alba no Juizado de Menores para 
viabilizar essa ideia? A título de esclarecimento, gostaria de 
lembrar que estamos em 1988, e era assim que nos referíamos 
ao Juizado da Infância e da Juventude, antes do Estatuto da 
Criança e da Juventude, que é de 1990, onde trabalhávamos, 
ela com medidas sócio protetivas aplicadas à criança e ao 
adolescente, eu, com medidas socioeducativas aplicadas a 
adolescentes. Muito obrigada, Roseli, pelo convite, o qual 
despertou memórias voluntárias e involuntárias tão aprazíveis. 
E, parabéns ao Projeto Freudiano por essa caminhada de 
trinta anos, em que testemunhei o seu começo. 

Esse convite me fez ressignificar aquele momento, e 
vejo que lá fora também se inaugurava um momento politico 
no Brasil de 1988, pois em outubro desse mesmo ano, foi  
promulgada a nova constituição, cujo texto respirava os 
ventos democráticos que atravessavam o país após os anos 
de ditadura. Era um momento de muita esperança, de desejo 
de liberdade. Era um tempo em que sonhávamos com um 
Brasil melhor e acreditávamos que isso era possível, que esse 
sonho estava bem ali ao nosso alcance. Quero dizer, com isso, 
que não se deve atribuir ao acaso que justo naquele momento 
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resolvemos iniciar nossos estudos em psicanálise, um saber de 
natureza tão revolucionária, seja no plano do sujeito, seja no 
campo social, ainda que existam controvérsias nesse sentido: 
inconsciente, desejo, determinismo, liberdade, indivíduo, 
família, sociedade e, por que não, felicidade. Criamos então 
o grupo. Éramos três, quatro, cinco? Alguns nomes desse 
começo me veem à memória, Lucinha, Roseli, Fátima Sabino. 
Que nome dar ao grupo, ponto freudiano, projeto freudiano? 
Salvador, a cidade, sempre presente, através de um forte 
nome, Jairo Gerbase. Como organizar nossos estudos? Como 
fazer valer o tripé teoria, clínica e supervisão?  Como manter 
a radicalidade de Lacan naquilo que seria uma instituição de 
formação psicanalítica? Interrogávamo-nos o tempo todo, era 
o que nos constituía. Apenas uma certeza: o desejo de estudar 
Freud. A liga estava garantida

Se lá fora o Brasil sonhava, efervescia e instaurava 
modos diferentes de se posicionar no mundo, aqui dentro, ou 
seja, num contexto mais local, o Projeto Freudiano também 
fazia a sua revolução: inaugurava um momento peculiar em 
cada um de nós e no mundo psi. 

Obrigada!
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Fátima Fonseca Ramos
Psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela UFPR.

O Projeto Freudiano teve início em um cartel. 
Estudávamos o conceito de transferência ao longo da obra 
de Freud. Paralelo a isso, fazíamos a formação em Psicanálise 
em Salvador. Íamos de ônibus, de avião, de carro... de todo 
jeito! O importante era chegar a Salvador para fazermos 
nossas análises pessoais e participar das reuniões da Clínica 
Freudiana.

Um dia, quando voltávamos de um congresso, ainda 
dentro do avião, alguém sugeriu: por que vocês não criam algo 
em Aracaju e convidam os psicanalistas da Clínica Freudiana 
para as conferências? A ideia foi plantada, e nós começamos a 
cuidar dessa sementinha decididamente.

Éramos conhecidas como as meninas do Projeto, pois 
o nosso desejo decidido em sustentar essa ideia colocou o 
Projeto em evidência no universo psicanalítico. 

Tenho orgulho de ter feito parte desse movimento!
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Heloísa Andrade Prudente 
Assistente social, Psicanalista, ex-membro do Projeto Freudiano, ex-

membro da IF-EPFCL.

Projeto Freudiano, o que dizer? 

Comecei a frequentar o Projeto Freudiano em 1991, 
inicialmente, como simples aluna. Eu, assistente social de 
graduação, tinha fome de aprender sobre a Psicanálise e 
encontrei ali um espaço aberto que me acolheu. À época, 
eram oferecidos cursos sobre os fundamentos e a técnica 
psicanalítica em Freud, psicanálise com criança, estruturas 
clínicas, psicose, apresentação clínica de psicóticos, 
introdução à Teoria Lacaniana entre tantos outros. O 
interesse de todos em estudar era algo tão singular: lembro 
que pagávamos a uma tradutora de francês para traduzir 
os textos que estavam sendo lançados na França e assim 
ficávamos bem atualizadas.

Algo era oferecido somente aos membros do Projeto: a 
reunião clínica. Como eu tinha curiosidade sobre como eram 
essas reuniões, queria entender como se fazia a clínica, como 
se aplicavam as teorias no atendimento clínico, como ocorria a 
transferência, os erros e os acertos, logo passei a ser membro 
do Projeto Freudiano.

Como membro, fui aperfeiçoando meu conhecimento 
até que, quatro anos depois, dei início à clínica. A participação 
efetiva no Projeto se fazia necessária. E, assim, assumi cargos 
na diretoria, ministrei cursos e coordenei muitos seminários.

No total, foram dezoito anos participando ativamente 

LIVRO PROJETO FREUDIANO MIOLO IMPRESSAO.indd   132 09/11/2018   10:51:48



A PERSISTÊNCIA DO DESEJO

133

do Projeto Freudiano, no qual aprendi sobre Freud e Lacan, 
sobre a clínica, a ética da psicanálise, o desejo do analista, 
como lidar com os pares, a necessidade de se expor para dar 
conta do saber, entre outras coisas. 

Problemas também havia, como em qualquer instituição. 
Afinal, lidar com o ser humano e seus desejos nunca é fácil, 
mas só tenho a agradecer. No Projeto Freudiano, aprendi a 
amar a psicanálise e a ser psicanalista. 
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Carla Cristina Storino
Psicóloga, mestre e doutora em Sociologia, ex-membro do Projeto 

Freudiano. 

Em comemoração aos trinta anos do Projeto Freudiano, 
foi-me solicitado um breve testemunho sobre a minha relação 
com a instituição. Todavia, esse testemunho perpassa também 
pelo meu percurso na Psicanálise. Em 1991, ao chegar a 
Aracaju, fui atraída pelas atividades de ensino que o projeto 
promovia semanalmente. Aquele foi o meu primeiro contato 
com a Psicanálise, pois antes havia percorrido outras searas 
teóricas. 

No começo, recordo-me de que toda a teoria me 
soava difícil, muito intrincada. Entretanto, após um percurso 
em análise, eu me arriscaria a aproximá-la das reflexões de 
Saramago no documentário Janela da alma sobre a cegueira 
a partir da formulação “E se fôssemos todos cegos?”2 Sob 
aquele conhecimento ininteligível pairava um véu que foi 
sendo descortinado através do processo analítico. 

Essa trajetória analítica promoveu o meu envolvimento 
progressivamente com questões relacionadas ao ensino 
da Psicanálise, o que suscitou a formulação de um pedido 
para que eu me tornasse membro do Projeto Freudiano. 
Integrar o projeto como membro significou não só assumir 
uma responsabilidade em relação ao ensino, coordenando 
seminários, organizando encontros, mas também contrair 
encargos administrativos. Assumi cargos de diretoria. 

Passados alguns anos, essa minha busca pelo 

2 Documentário Janela da alma. Disponível em  https://www.youtube.com/
watch?v=4F87sHz6y4s  
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conhecimento assumiu outro viés, levou-me ao mestrado e 
ao doutorado em Sociologia. Atualmente, sinto-me provida 
de uma lente que me possibilita ver além dos fenômenos, 
refletindo e analisando as coisas invisíveis num determinado 
contexto social. 

A minha clínica eu deixei desde o mestrado. Entretanto, 
isso não me fez perder o fôlego nem o desejo de saber, que 
assumiu outra face: a da investigação acadêmica. E assim 
continuarei sempre a “procurar (pel) o conhecimento”. 
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Tereza Cristina Rollemberg
Psiquiatra, Psicanalista, membro da IF-EPFCL, ex-membro do Projeto 

Freudiano

Fazer uma homenagem aos 30 anos de existência do 
Projeto Freudiano é falar da Psicanálise em Sergipe.

Ao me formar em Medicina pela UFS, no ano de 1985, 
segui para o Rio de Janeiro no intuito de fazer a minha pós-
graduação em Psiquiatria no Instituto de Psiquiatria da UFRJ, 
antigo IPUB.

Durante a minha passagem pelo Rio, trabalhando como 
psiquiatra, começou aí o meu bom encontro com a Psicanálise 
a partir da minha análise pessoal, dando início então à minha 
formação de psicanalista. A minha transferência com a causa 
analítica se iniciou na Cidade Maravilhosa.

Ao retornar para Aracaju nos anos 90, a Psicanálise já 
havia me fisgado e, de lá pra cá, dei continuidade à minha 
formação de psicanalista, mantendo o tripé freudiano clássico: 
análise pessoal, estudo e supervisão.

Aí, iniciei a minha entrada no Projeto Freudiano, que 
atua como instituição de transmissão, ensino e pesquisa da 
Psicanálise, com direção de estudo e formação, seguindo os 
ensinamentos orientados por Freud e Lacan.

Durante a minha longa passagem pelo Projeto 
Freudiano, fui membro docente, secretária de ensino, diretora, 
secretária de divulgação, coordenei estagiários no ambulatório 
do SUS e fiz apresentação de pacientes, prática que Lacan 
exerceu até a sua morte. Além disso, coordenei o curso de 
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fundamentos básicos de psicanálise e posteriormente alguns 
seminários sobre as estruturas clínicas: neurose, psicose e 
perversão. Ao mesmo tempo, fui também coordenadora e 
delegada do Fórum do Campo Lacaniano de Aracaju, ligado 
à Internacional dos Fóruns-IF.

Sou muito grata à instituição Projeto Freudiano, que me 
acolheu e abriu caminho para a minha formação na Escola de 
Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano.
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Marta Maria Soares de Araújo 
Assistente social, Psicóloga e associada do Projeto Freudiano.

 “Toda compreensão súbita se parece muito com uma aguda 
incompreensão.” 

(Clarice Lispector)

Agradeço ao Projeto na pessoa de Esther, que me fez 
o convite para contribuir na comemoração dos trinta anos 
do Projeto Freudiano. Como recusar o convite e deixar de 
registrar o quanto essa instituição vem proporcionando à 
minha formação psicanalítica até então?

Cheguei ao Projeto, movida pela busca de ser 
psicanalista, iniciando os estudos no “Curso de Fundamentos 
Básicos de Psicanálise’, inclusive com o trabalho de 
conclusão, sob a orientação meticulosa de Ângela Dias, a 
quem tenho profunda admiração. Prossegui participando 
do fórum, encontros, jornadas, apresentação de pacientes e 
seminários. Por intermédio da psicanalista e psiquiatra Tereza 
Cristina, tive a oportunidade de fazer estágio no ambulatório 
de psiquiatria do Sistema Único de Saúde – SUS, que me 
ofereceu experiência ímpar, fazendo diferença na minha 
escuta, diagnóstico e tratamento de pacientes psicóticos. 
Valiosa também foi a Rede de Psicanálise e Criança para a 
minha prática profissional.

No Projeto, diferentemente de quando iniciei o 
estudo da psicanálise, pude compreender que a formação do 
psicanalista não se dá nos moldes acadêmicos (discurso do 
mestre), e sim, pelo tripé: análise pessoal, estudo e supervisão. 
E o desejo de ser analista surge no decorrer de uma análise, 
e aí se dá a passagem de analisando a analista, é o momento 
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em que o analisando se dá conta de sua falta e se coloca na 
posição de objeto para suportar melhor o gozo do outro. 

Nessa trajetória, em alguns períodos, fui mais assídua; 
em outros, menos. Mas os laços que me unem à Psicanálise e 
ao Projeto jamais foram desfeitos. E, sempre que foi possível, 
me fiz presente para prestigiá-lo. Muitos anos se vão, eu 
poderia talvez ter-me envolvido mais nessa instituição que 
sempre me acolheu, sou muito grata por isso. Porém, como 
diz Lacan, o tempo não é lógico, e o tempo de percurso é de 
cada um. 
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ANEXOS
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Projeto Freudiano - Ata de Fundação
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Projeto Freudiano
Membros

Atrás: Marcia, Roseli, Robevânia, Jorge, Thaisa, 
Alessandra e Gabriela

Frente: Alba, Marília, Esther, Marcle, Aldenora, Carina
Outubro de 2018
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Projeto Freudiano
Membros

ALBA GERMANA S. DE ABREU LIMA 
 albabreulima@hotmail.com

ALDENORA SANTOS VIEIRA MELO 
aldenoravieira@yahoo.com.br 

ALESSANDRA DE J. S. SILVEIRA
alessandrasantossilveira@gmail.com 

CARINA ANDRADE ARGOLO
carinaandrade@yahoo.com.br 

ESTHER MAYNART PEREIRA MIKOWSKI
esthermikowski@uol.com.br 

GABRIELA FONTES BARRETTO
gabifontesbarretto@hotmail.com 

JORGE MELO MENEZES
jorgemelomenezes13@gmail.com

MÁRCIA REGINA POLIDO
marpolido@uol.com.br 

MARCLE REJANE DE SANTA RITA
marclerejane@gmail.com 

MARIA ROBERVÂNIA SOUZA
rob.fashion@hotmail.com 

MARÍLIA SOUSA LEÃO MENEZES
lilamenezes@bol.com.br 

ROSELI MARIA RODELLA DE OLIVEIRA
rrodella@gmail.com

THAISA ARAGÃO SANTANA
thaiasantana@gmail.com 
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Diretora: 
Esther Mikowski

 
Secretária Geral: 

Maria Robevânia Souza
 

Secretária de Publicação: 
Jorge Melo Menezes

 
Secretária de Ensino: 

Roseli Rodella

Conselho 2018

Alessandra Silveira (Presidente)
Esther Mikowski

Marcia Polido
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Projeto Freudiano
Memórias *

Sônia Alberti (convidada) e Heloísa Prudente
Outubro de 1996

Carla Storino e Angélia Teixeira (convidada)
Fevereiro de 2003

* Nomes colocados da esquerda para direita
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Dominique Fingermann (convidada)
Julho de 2012

25 anos do Projeto Freudiano. Jairo Gerbase (convidado) 
Setembro de 2013
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Andréa Fernandes (convidada), Esther, Gabriela, Marta Araújo e Thaisa  
Dezembro de 2014

Alba Abreu e Ângela Mucida (convidada)
Agosto de 2014
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Sílvia Amoedo (convidada)
Fevereiro de 2015

Aldenora, Alessandra, Alba, Tereza, Roseli, Marília, Esther, Carina e Thaísa  
Junho de 2015
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Angélia Teixeira (convidada)
Novembro de 2015

Sônia Magalhães e Luís Achilles (convidados)
Março de 2016
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Thaisa, Carina, Marcia, Roseli e Robevânia, Marília, Alessandra
Junho de 2016

dra, Esther e Aldenora
Junho de 2016

Sônia Alberti (convidada)
Agosto de 2016
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Christian Dunker (convidado)
Março de 2017

de 2017

Christian Dunker (convidado)
Março de 2017
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Isloany Machado (convidada)
Agosto de 2017

Alba, Carina, Roseli, Esther, Marcia, Robevânia e Marcle Rejane
Fevereiro de 2018
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Soraya Carvalho e Osvaldo Martins (convidados)
Março de 2018

Alessandra Silveira e associadas de Itabaiana (SE) ao Projeto
Agosto de 2018
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Alba, Roseli, Marcia, Thaisa, Robevânia, Andréa Brunetto (convidada), 
Aldenora, Marcle, Esther e Alessandra

Agosto de 2018
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Av. Anízio Azevedo, 675 - sala 505
Salgado Filho - Aracaju/SE

Tel. (79) 3246-1905 / 98842-2268
E-mail: pprojetofreudiano@gmail.com
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