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Editorial 
 

O número 05 de Dobradiça está no ar!  
Vocês poderão verificar o quanto a AMP procura estar à altura de nossos tempos 
cuidando da formação de seus analistas levando em conta a particularidade de cada 
Escola. O cartel adquire "formas variantes": como porta de entrada à Escola, o cartel 
também se transforma. 
Leremos, na experiência de nossos colegas da NLS com o "cartel eletrônico" (e-cartel) em 
sua articulação com o cartel "ao vivo", que com eles inventam-se novos modos de 
trabalho preservando o "órgão de base" criado por Lacan, dando lugar à sua função. 
 Vale a pena lermos como a implantação do projeto intercartéis possibilita "um meio de 
reforço da transferência à Escola como objeto que causa o desejo de cada membro de 
maneira singular". 
Vocês encontrarão na rubrica Textos de orientação um interessante material da ECF 
sobre o surgimento de um outro modo de trabalho em cartéis:  o cartel fulgurante assim 
como os cartéis ampliados -, inventados para acompanhar o ritmo das elaborações e 
transmissão nos tempos atuais permitindo um "florescer" e uma "revivescência do 
desejo". Também poderão ler a reflexão feita sobre este modo de trabalho em cartel - 
fulgurante e ampliado-, articulados  ao modo clássico, e as consequências para a 
formação do analista, em sua extensão e intensão respectivamente. 
Finalizando esta 5ª.  edição do Dobradiça, as notícias detalhadas das Jornadas de 
Cartéis da Seção Rio de nossa Escola. Vocês poderão provar da variedade de 
investigações epistêmicas e clínicas, bem à altura das questões que nos são colocadas 
enquanto analistas, nos dias de hoje. 

          Cristiana Pittella de Mattos 

 
Giro do Cartel na AMP 

 
Nesta rubrica dedicada a questões acerca da atualidade da experiência de cartéis nas 
Escolas da AMP, apresentamos a resposta enviada por Despina Andropoulou, da 
Comissão dos Cartéis da New Lacanian School of Psychoanalysis (NLS), à seguinte 
questão: Quais seriam os pontos críticos da atividade de cartéis na sua Escola, hoje? 
 
Para responder à pergunta que nos foi colocada, tomaremos como ponto de referência, 
por um lado, a tese lacaniana segundo a qual o cartel é o órgão de base1, um órgão 
congruente com o conceito de Escola2, e, por outro, as particularidades da NLS, na sua 
constituição como Escola.  
No “Ato de Fundação”, Lacan precisa que o engajamento dos membros com uma tarefa 
submetida a um controle interno e externo é a condição sine qua non da constituição da 
Escola. Neste sentido, fazer o balanço da vida da NLS, que festejará em breve os seus 
10 anos de existência, necessita o estudo atento do seu catálogo de cartéis. Este estudo 
pressupõe a consideração do fato de que a NLS, distante de ser uma Escola cujos 
membros constituiriam um grupo mais ou menos homogêneo, define-se antes como um 



conjunto de sociedades5 e grupos filiados4 cujas diferenças são destacadas graças à 
história de cada grupo, o seu imaginário no que diz respeito ao objeto agalmático que a 
Escola representa para cada um deles, mas também graças à língua e a cultura do país 
cada um. 
O projeto do cartel eletrônico foi instaurado como instrumento essencial à preparação do 
Congresso anual da Escola, e a fim de temperar o impacto da disparidade entre os 
diversos grupos e sociedades. Os membros, assim, são convidados a constituir grupos 
de cartéis (4+1) e a apresentar uma vinheta extraída da prática de um dos membros que 
é discutida seguidamente em cada cartel. O papel do mais-um consiste em coordenar o 
trabalho, em animar a discussão e em assegurar a boa estruturação do caso. 
Subsequentemente, o responsável dos cartéis da Escola recebe os textos dos cartéis 
constituídos e designa duos ou trios de cartéis que intercambiarão as suas opiniões 
sobre os trabalhos através do mais-um. Um êxtimo, designado igualmente pelo 
responsável dos cartéis, é convidado a intervir no nível da elaboração das vinhetas, 
pondo em relevo os seus pontos comuns e/ou as suas divergências, iluminando assim a 
lógica de cada caso. 
Devido ao fato de as vinhetas serem apresentadas em inglês ou em francês, e que os 
cartéis podem ser constituídos por membros que provêm de diferentes países, 
sociedades ou grupos, o projeto intercartel é um meio de reforço da transferência à 
Escola como objeto que causa o desejo de cada membro de maneira singular. Além 
disso, já que o escrito é o instrumento de trabalho por excelência dos e-cartéis, a 
orientação imaginária por um líder ou outros efeitos imaginários do grupo são afastados 
de maneira muito mais eficaz que nos cartéis “ao vivo”, em proveito da produção de um 
trabalho subjetivo que combina o sentido veiculado pelos significantes e a fixação do 
gozo à materialidade do objeto “carta”. Ao mesmo tempo, o trabalho em grupo é 
preservado porque é impossível sem a intervenção e a contribuição multiforme do outro. 
Seja como for, algo perde-se, e no caso dos cartéis eletrônicos, trata-se da transferência 
suscitada pelos corpos e seus objetos (a voz, o olhar), o que torna o projeto dos e-cartéis 
certamente essencial, mas incapaz de substituir o trabalho do cartel “ao vivo”. 
Para retornar às consequências que a particularidade da NLS - devido à sua modalidade 
de formação como Escola - provoca no nível dos cartéis, é forçoso constatar que a 
existência e a maneira de operar dos cartéis refletem a vida de cada sociedade em um 
momento dado. Com efeito, para certas sociedades, os cartéis constituem a forma como 
são tratados os conceitos e a prática analítica, oferecendo assim uma grande gama de 
temas de trabalho (por exemplo, a sociedade holandesa do Kring). Outras sociedades 
escolhem organizar um dia consagrado à apresentação dos trabalhos procedentes dos 
cartéis (por exemplo, o V Dia dos Cartéis e a publicação dos trabalhos pela Sociedade 
Grega), enquanto que para alguns outros, os cartéis não constituem o espaço central de 
trabalho da Escola – o que merece que coloquemos nossa atenção e nossa reflexão 
sobre o modo através do qual cada grupo conceitualiza e faz a experiência da Escola. 
Se, ao final, o trabalho dos cartéis é substituído por uma elaboração sustentada ao longo 
de seminários, conferências ou cursos, esta não se inscreve contudo no espírito da 
Escola de Lacan que concebia o cartel como o meio de execução de um trabalho ligado 
à uma questão subjetiva em relação à causa analítica.  
O fruto do trabalho também é afetado pela inexistência dos cartéis em proveito de um 
trabalho pautado em conferências, o qual não conduz a uma elaboração das questões de 
verdade, de partir de uma formulação que faz enigma na prática analítica, uma 
elaboração sujeita a um controle externo, ao controle do grupo, com um mais-um 
“responsável pela seleção, pela discussão e pelo encaminhamento a reservar ao 
trabalho cada um”3, ou, conforme a fórmula de P. Malengreau, encarregado de 
“interrogar a relação de cada um com aquilo que diz”4. O conferencista, o professor, é 
suscetível de transmitir um saber analítico, mas o seu papel não pode ser identificado ao 
ato analítico que o papel do mais-um pressupõe. O trabalho efetuado na Escola, neste 



sentido, corre o risco de reduzir-se a uma tarefa de natureza didática que faria do cartel 
um meio de elaboração analítica obsoleto a abandonar. O abandono do cartel como 
modo de trabalho por excelência teria como conseqüência, por um lado, a burocratização 
do saber e, por outro, a inflação do desejo de um todo único em detrimento do trabalho 
em grupo sobre uma base igualitária5, como a fórmula 4+1 com as suas conotações 
analíticas permite escutar. Além disso, o que é completamente essencial para a vida de 
uma Escola lacaniana é o fato de que a banalização do cartel eliminaria as 
possibilidades de constituição de um cartel do passe do qual a NLS até hoje priva-se. 
O cartel interroga cada um dos seus membros sobre sua relação à verdade que não 
pode senão ser meio dita. Neste sentido, a lógica do cartel, parece-nos, é coerente com 
a desconstituição do Outro do sentido gozado (jouis-sens), por meio de um trabalho de 
produção subjetiva aberta à crítica e ao controle. 

Despina Andropoulou 
Tradução do francês: Marcia Zucchi 

 
 
1 Lacan J. “D’Écolage”, Ornicar?, n. 20-21, 1980. 
2 Idem. 
3 Lacan, J. “Acte de fondation de l’École freudienne de Paris” (1964). Autres écrits. Paris: Seuil, 2001, p. 
229. 
4 Malengreau P. “Les figures du plus-un”. In: Delenda, n. 06, 1981. 
5 Miller J.-A. “Le cartel dans le monde”. In: La Lettre mensuelle. Paris: ECF, n. 134, déc. 94. 
 
 
 

Textos de Orientação 
 

Sobre os cartéis fulgurantes 
 

Em um texto de Pierre Sidon, “Le cartel remposé”, publicado em Les cartels de l’École: 
catalogue 2006, Paris: ECF, 2006, encontramos um relato sobre o surgimento dos cartéis 
fulgurantes. Ocorre no contexto de preparação das XXXV Jornadas da ECF, de 2006, 
“L'Envers des familles. Le lien familial dans l'expérience psychanalytique”, 
particularmente marcado por um período, em torno de três anos, de “guerra sem trégua 
contra a industrialização do mental” (Sidon, 2006). O então diretor de cartéis à época, 
Jean-Pierre Deffieux, convocava o dispositivo do cartel a trabalhar em curto prazo e a 
Bélgica foi a primeira a propor um adjetivo para batizar esta nova modalidade de 
trabalho: surgem assim os cartéis “fulgurantes”. 
Neste momento de “revivescência do desejo”, após os ataque à psicanálise que 
pudemos acompanhar pelos debates do ForumPsy, foi a “forma inventada por Lacan – 
esta do pequeno grupo descompletado por “um a mais” – que, surpreendentemente, se 
verificava florescer de novo”. A proposta de trabalho em cartel florescia novamente após 
“muitas experiências extenuantes - reanimada, revestida de novos tecidos que sobre ela 
depositou a necessidade: espontânea, rápida, efêmera, cortante” (Sidon, 2006). 
Transcorridos alguns anos, como podemos situar os resultados obtidos pela experiência 
dos cartéis fulgurantes? Uma das vias possíveis de reflexão é acerca dos efeitos de 
formação, uma vez que o cartel fulgurante caracteriza-se, entre outras coisas, por ser 
composto a partir de uma provocação de trabalho proposta pela Escola, geralmente 
pelos temas de seus encontros, jornadas, congressos. Quais particularidades estas 
novas configurações para o cartel (que podem incluir um número maior de participantes, 
os denominados cartéis ampliados) produziriam para os próprios cartelizantes e 
fundamentalmente para o coletivo da Escola? 
Seria possível pensarmos a diferença entre o cartel em sua forma clássica e o cartel em 
sua forma fulgurante como foi pensada um dia a psicanálise em "intensão" e em 
"extensão", tomando a forma extensiva para os fulgurantes e a em intensão pertinente ao 



modelo do cartel clássico? Considerando-se que estes foram desdobramentos do cartel 
tal como fundado por Lacan enquanto dispositivo de base da Escola, parece possível 
pensá-los desta forma. Que fique claro que a reflexão acima visa principalmente criar a 
possibilidade de avançarmos o pensamento sobre o cartel e suas modalidades; portanto, 
pede contribuições dos que quiserem trabalhar sobre os fundamentos da primeira e da 
segunda forma. 
O cartel como dispositivo essencial da formação de um analista na Escola continua a 
existir, junto às novas modalidades que de forma alguma o substituem. Porém, estas 
parecem responder de imediato às necessidades inerentes à transmissão hoje. Os 
cartéis fulgurantes, em geral, visam atender à proposta de trabalho da Escola num 
momento específico: envolvem um tema a ser trabalhado por toda a comunidade, um 
número ampliado de participantes – estas particularidades terminariam por ter um efeito 
extensivo. Já o cartel propriamente dito, este, sim, talvez seja o mais afeito à formação 
do participante, em intensão, uma vez que pode levá-lo a outro modo de 
comprometimento com o trabalho a partir da singularidade de seu desejo e mesmo de 
seu gozo.  
Parece-nos importante, porém, trabalhar a fundamentação conceitual baseada em 
princípios lacanianos dessas "variações" do cartel para dar-lhes lugar próprio. Tanto em 
sua primeira formulação como em suas formas variantes, consideramos que seu lugar 
político é impar, uma vez que tem o peso de ser um dispositivo essencial da instituição 
desde seus fundamentos. Incide sobre o tema a ser tratado, sobre a escolha imediata e 
aleatória dos participantes, sobre o objetivo da pesquisa focado em momento pontual e 
definido previamente. Mas, mesmo com essa diferença, temos que a ênfase na 
transferência de trabalho coloca a dimensão simbólica em outra direção que a da cola 
imaginária. O trabalho em cartel, clássico ou fulgurante, não deve se dar a partir de uma 
identificação ao saber do mestre, muito ao contrário, ele se alimenta do furo no saber de 
cada cartelizante. Exatamente nesse ponto em que se busca a singularidade é que o 
mais-um, em ambas as modalidades de funcionamento, sustentará a principal garantia 
de que temos efetivamente um trabalho de cartel. 

Comissão dos Cartéis da EBP 
 

Notícias das Jornadas 
 

Jornadas de Cartéis da EBP-Rio de Janeiro 
04 de agosto de 2012 

 
Realizou-se no sábado, 04 de agosto, a Jornada de Cartéis da EBP-Rio, com o tema “O 
cartel e a Escola”, que contou com a presença de Luis Fernando Carrijo da Cunha como 
palestrante convidado. 
As cinco mesas de trabalhos, bem como a conferência de encerramento, percorreram 
temas relativos não só á prática e à política da atividade de cartéis na Escola hoje, como 
também diversos temas epistêmicos e clínicos trabalhados em cartéis. Sublinhe-se a 
qualidade dos trabalhos apresentados bem como a grande participação dos colegas 
presentes. 
Após a abertura feita por Paula Borsoi, diretora da EBP-Rio e de Sandra Viola, Diretora 
de Cartéis da EBP-Rio, iniciou-se a primeira mesa coordenada por Paula Borsoi. Nela, 
dois trabalhos apresentaram questões relativas à política do cartel, e um terceiro 
apresentou uma questão no limite da política e da clínica: o desejo do analista na clínica 
atual. 
Lenita Bentes, a partir de sua longa experiência com cartéis, destacou em seu trabalho 
intitulado “Quem faz cartel hoje? Cartel e a formação do analista”, a importância da 
“função mais-um” como algo que deve circular entre os membros do cartel para que 
produções singulares possam advir ao final do período de trabalho. Sublinha a fineza 



desse instrumento para minimizar os efeitos imaginários das práticas de grupo. Destaca 
ainda a importância da prática de cartel na formação do analista. 
Partindo da experiência do Cartel de Ensino em atividade atualmente na EBP-Rio, como 
instrumento de transmissão da Orientação Lacaniana, Ana Tereza Groisman apresenta o 
texto de Vera Ribeiro “Seminário de Orientação Lacaniana 2012 EBP-RJ: um cartel de 
ensino” onde se destaca a nodulação entre Ensino e Transmissão. A relação singular do 
analista com a causa analítica leva cada membro do cartel a participar dele como 
analisante. A nomeação - Cartel de Ensino - apresenta um paradoxo já que se trata muito 
mais da transmissão do ponto em que cada membro do cartel se encontra em relação às 
construções psicanalíticas, do que propriamente de um Ensino. É um trabalho de 
elaboração a partir do texto e da angústia que este provoca, realizado a céu aberto, isto 
é: com o testemunho e a participação da comunidade da Escola. 
Sandra Viola trouxe a difícil questão do desejo do analista na clínica atual em seu 
trabalho “Desejo do analista e gozo do analisante”. A partir da radicalidade de certas 
experiências clínicas onde o gozo do analisante transgride as leis da cidade, Sandra se 
pergunta sobre os limites da prática analítica. Pergunta-se até onde seria ético pelo 
desejo do analista sustentar toda e qualquer escolha forçada da pulsão. Lembrando que 
o desejo do analista é o que pode transformar o necessário em contingente, Sandra se 
pergunta sobre os limites da incidência deste desejo na clínica hoje. Traz como 
contraponto a fineza da escuta e a coragem do ato de Lacan, testemunhadas no filme de 
Gerard Miller – Rendez-vous chez Lacan – no caso em que desmembra o significante 
Gestapo que assombrava sua paciente ameaçada pelos horrores do nazismo, 
devolvendo-lhe um gest a peau, tanto no plano da palavra como do gesto, o que parece 
ter permitido que o gozo avizinhado com a dor que lhe aparecia como necessário, como 
verdade, como sentido gozado, alcançasse, ainda que num instante, o estatuto de 
contigente. 
Dentre as muitas questões levantadas e debatidas pela platéia destacamos algumas: 
Pode-se prescindir do cartel na Escola, hoje? Como verificar se o cartel efetivamente 
opera o que ele se propõe? Considerando-se que o dispositivo do cartel foi pensado num 
momento onde havia o Ensino de Lacan como eixo da formação dos analistas, seria 
necessário analisar o que os cartéis representam hoje para a Escola, do ponto de vista 
da produção de saber. Destacou-se ainda ser necessário considerar que a prática de 
cartéis está intrinsecamente ligada à existência da Escola como êxtimo. 
Na segunda mesa, coordenada por Elisa Monteiro, os quatro trabalhos abordaram de 
modos diversos questões relativas à clínica do real. 
Angela Bernardes com o trabalho “A carta fechada” apresenta algumas reflexões a partir 
do tema da Carta Roubada de E. A. Poe, indagando-se acerca da relação entre a carta 
que porta um conteúdo desconhecido, fechado, e o gozo feminino. Numa associação à 
metáfora freudiana acerca do “continente negro da feminilidade” sustenta a associação 
entre “não cartografado”, “carta fechada”, “mistério insondável”, como metáforas do 
enigma do feminino. Apresenta o avanço que Lacan propõe nessa questão ao separar, 
não dois sexos, mas dois modos de gozo. Vinculando o “nada poder dizer de seu gozo” 
das mulheres ao conteúdo velado da carta roubada, Angela aponta que, analogamente, 
a mulher não tem um saber sobre o que experimenta como mulher. Lembra ainda que é 
só pela poesia que se pode testemunhar do indizível. E serve-se de um apontamento de 
José Miguel Wisnik para concluir que “A alma é feminino”. 
Patrícia Paterson, com o trabalho “Os seis paradigmas do gozo”, apresenta, inicialmente, 
a estruturação desse cartel dando destaque ao valor deste dispositivo na formação de 
seus membros, no que tange à relação destes à Escola. Isto pois, casualmente, com 
exceção do mais-um, são todos jovens praticantes que frequentam a Escola há no 
máximo dois anos e cujo primeiro contato com a formação teórica havia sido 
exclusivamente a universidade. Em seguida apresenta seu tema de trabalho no cartel: 
sua questão sobre as diferenças entre a imaginarização do gozo, própria do primeiro 



paradigma do gozo no ensino de Lacan, tal como proposto por Miller, e o Gozo do Um, 
como modo de gozo prevalente na nova ordem simbólica, uma vez que ambos têm um 
caráter autístico. Na discussão, fica indicada a importância da questão e a possibilidade 
de se pensar na diferença considerando-se que a imaginarização do gozo é passível de 
transformação pela indução significante, enquanto a noção de Gozo do Um é um recurso 
para que se pense o gozo prévio à estruturação pela linguagem. 
Vera Gaspar, com o trabalho “Os cabelos de Rosa”, trouxe a discussão sobre o que 
definiria a Ação Lacaniana a partir de uma experiência de trabalho em uma OSCIP de 
Angra dos Reis com alunos com dificuldades de aprendizagem. Tomando o caso de uma 
participante jovem, obesa, consumista e com dificuldades de adaptação no contexto 
social, Vera observa como a orientação analítica que permeava as práticas da 
organização permitiram que as decisões ali tomadas favorecessem a manifestação do 
desejo singular desta jovem, o que lhe permitiu sustentá-lo mesmo diante de grandes 
dificuldades. Na discussão, sublinha-se que a divisão entre psicanálise pura e aplicada 
não pode se separar da Escola para encontrar a definição do que seja uma Ação 
Lacaniana. 
Cleide Maschieto trouxe o percurso de um cartel em torno do Seminário 23: O Sinthoma. 
Em seu texto “Nos caminhos do Seminário 23: O Sinthoma”, relata algumas das 
dificuldades encontradas no texto na direção de uma compreensão clara do conceito de 
sinthoma, e conceitos afim tais como: significante e letra; a letra em sua vertente 
matemizada, portanto passível de engendrar sentido e, por outro lado, a letra de gozo, 
como o que não se lê; além dos nós como instrumentos para cernir o real. Tomando uma 
proposição de Miller de que o último ensino de Lacan é uma “comoção do inconsciente”, 
o cartel, colocando a comoção em série com a angústia, toma este efeito como 
semelhante ao produzido no trabalho com o texto do seminário. Lembrando que o 
simbólico só se sustenta como furo no real, Cleide se pergunta se suportar o furo no 
saber, ou tentar construir algumas bordas em torno desse furo não seriam os modos de 
tratamento da perplexidade, como a causada por esse seminário.  
Temos agora a resenha da terceira mesa que tratou da possível abordagem pela 
psicanálise frente às apresentações contemporâneas nas toxicomanias, e foi coordenada 
por Elza Marques Lisboa de Freitas. Adriano Aguiar nos traz suas reflexões de tal modo 
que fica clara uma critica às políticas medico-sociais vigentes. Adriana Lipiani nos propõe 
uma via de saída quanto aos impasses para o diagnóstico diferencial. Em seu trabalho, 
Claudia Henschel nos trouxe um estudo clínico sobre o consumo abusivo do crack na 
psicose. O quarto trabalho foi apresentado pela artista visual Claudia Lewinsohn e toca o 
real e o resto, o dejeto. 
“Toxicomania e consumo no mundo contemporâneo”, trabalho de Adriano Aguiar, nos 
mostra o sujeito consumidor como objeto da devoração pelo Outro numa equação linear: 
“Todos consumidores e todos consumidos”. O modelo é o prazer, a eficiência e o 
espetáculo. Aqui o comando cabe a um imperativo de gozo e o corpo do sujeito 
consumidor em sua superfície faz parte desse circuito como campo de gozo para 
retroalimentar essa mais valia a partir de gadgets ou drogas. Aponta as políticas para o 
tratamento desses circuitos como ingênuas e ineficazes em sua pseudocientificidade. 
Expõe o fato de que para a psicanálise, em direção Lacaniana, o próprio gozo é tóxico e 
nossa época desenha um empuxo à Toxicomania Generalizada permitindo verificar o 
real do gozo como predominante sobre o ideal e a normatividade social.  
O trabalho de Claudia Henschel “Um caso de consumo abusivo de crack na psicose” visa 
mostrar o papel decisivo da psicanálise para a possibilidade de um eixo diagnóstico para 
dirigir o tratamento de um caso abusivo de uso de crack contra uma abordagem judicial 
de internação compulsória. Pela extração de um significante – abusado – e ainda outro – 
preconceituoso - chega-se a configurar o álcool e o crack com a função de estabilizar o 
quadro alucinatório frente ao abusado. Se a droga e o álcool podem entrar como modo 
de suplência frente à toxidade da pulsão, por outro lado podem estar a serviço de seu 



desencadeamento. 
Adriana Lipiani nos apresenta “O contemporâneo, suas neuroses e os impasses para o 
diagnostico diferencial”. Com Lacan, Adriana nos traz os sintomas contemporâneos 
marcados pelo declínio do pai simbólico e a emergência do pai real. Desse modo, o 
sujeito fica preso ao primeiro tempo do Édipo sem poder recorrer à fantasia, sem 
produção de sintomas para tratamento do real sem perguntar pelo seu desejo quanto ao 
desejo do Outro - “Na impossibilidade do recurso à fantasia e do recalcamento, trata-se 
do atual, do atuado [....]. O gozo autoerótico tem a droga inserida como saída para o 
tratamento do corpo”. Haveria a incidência incessante do real sobre o imaginário. 
O último trabalho é de Claudia Lewinsohn: “Criaturas e a estética do dejeto”. Insere-se na 
série dos outros trabalhos como exceção. Claudia é artista plástica e seu trabalho foi 
apresentado tendo imagens como suporte. Telas suas, como dejeto de uma exposição 
em que não foram aceitos, foram cortadas, recortadas e depois colocadas num meio 
líquido onde o fluxo de líquido as mantém o tempo todo em movimento. Ela as chama de 
Criaturas, pois não são nada de conhecido, se mexem e se impuseram a ela com vida 
própria. Neste ponto, as filma, delas produzindo um vídeo a ser exposto e visto. Citemos 
as palavras da própria artista: “As Criaturas seriam uma possibilidade ambígua, própria 
da arte, de ser pedaço e todo ao mesmo tempo, constituída sempre a partir de um todo 
que pode sempre ser rejeitado, portanto feito, desfeito e refeito a partir de si mesmo”  
Após um saboroso brunch, tivemos mais duas mesas e uma conferência. Na primeira 
mesa da tarde, coordenada por Heloisa Caldas, três colegas apresentaram seus 
trabalhos.  
O de Clarisse Boechat teve como título “Buffon com Lacan: um recorte literário”, onde 
aponta a diferença entre o que é estilo para cada um desses autores. Ressalta que para 
Lacan o estilo é o objeto, o não representável, a marca singular. A questão é como 
inscrever este singular no Outro, como passar do privado para o público. O objeto como 
peça desconexa, sem sentido, cai, e pode vir a ser recolhido pelo Outro da cultura. 
Dessa operação resultaria no plano subjetivo um modo inédito de se haver com o que 
sobra das identificações, enquanto que no plano da cultura surgiria um discurso novo, 
uma escrita inédita que renovaria e subverteria a tradição.  
Já Cristina Bezerril se propõe a saber "o que se quer dizer ao se falar em gozo". Toma 
por eixo a história do líder vietnamita Ho Chi Minh, que ao longo da vida se deu 
diferentes nomes. Assim, o trabalho “Do Um e seus muitos nomes”, vai questionar o que 
há de gozo em cada um desses nomes, se atendo aquele pelo qual ficou conhecido - Ho 
Chi Minh ou "aquele que traz a verdade". Cristina usa o livro de poesias escrito pelo líder 
chinês quando preso para levantar a hipótese de que sua escrita demonstra uma 
satisfação suplementar. Nossa colega supõe que a coleção de nomes é um fetiche, que 
a despeito de marcar o Um se inclui no Outro de maneira singular, não para reafirmar 
universais, mas para se servir da linguagem como suplência. 
Carlos Eduardo Leal encontra em Clarice Lispector testemunho da importância do 
sintoma como terceira perna que estabiliza o sujeito. No trabalho “Acomodações de 
restos: algumas questões sobre Clarice Lispector”, mostra que a perda dessa 
sustentação desestabiliza, mas também permite que se enxergue o que era encoberto 
pela metáfora do sintoma. Lembrando Lacan que diz ser a literatura a acomodação de 
restos, situa a arte da grande escritora como a tentativa de tratar o real pelo simbólico, 
portanto de acomodar o que sobra desse recobrimento. Cita o “Diário de GH” onde a 
barata devassa o mais íntimo exterior do sujeito, seu pior, sob a forma do indefinível, do 
excesso insuportável. 
Walder Virgulino de Souza nos apresenta o trabalho “Na cena teatral, um corpo torturado 
e paranóico”. Ator, diretor, doutor em Artes Cênicas e professor universitário, Walder diz 
que "percorre, brincando, as fronteiras entre o teatro e a psicanálise". Seu trabalho foi 
motivado por não "saber criar uma dramaturgia de corpos paranoicos", corpos marcados 
pela letra dos sofrimentos. Estudando o Caso Schreber, além dos textos de Lacan, Miller 



e Brousse, cria um diálogo onde Lacan aparece como corpo teórico. 
Na segunda mesa da tarde, coordenada por Mirta Zbrun, tivemos o trabalho de Dinah 
Kleve – “Das cifrações” - que usou sua experiência em oficinas de teatro de instituições 
psiquiátricas para compará-las com a clínica e questionar se as cifrações obtidas na 
primeira, poderiam ocorrer na segunda, mesmo que nessa última não houvesse a 
construção de uma cena.  
Ana Maria Ferreira da Silva dedicou-se ao “Amor como parceiro do sintoma”. Em suas 
considerações, faz um percurso sobre o estatuto do objeto em Lacan para depois situar o 
amor em sua vertente de encontro com o Outro. Deduz que o parceiro do sintoma não é 
o Outro, mas o próprio sujeito situado como objeto, ou seja, sua forma de gozo. 
Angela Negreiros apresenta o texto “Eu sou o amor”, onde ilustra com o filme Um sonho 
de amor o que há de delirante nos semblantes e de acontecimento de corpo no sinthoma. 
Parte da frase que anuncia o filme – a liberdade de uma mulher traz a desonra para uma 
família. Argumenta que a conjunção significante e corpo se dá pela repetição, rotina, 
sendo que em análise o que aparece é a efração, ou seja, a ruptura desta conjunção. 
Utilizando-se dos acontecimentos do filme, Angela conclui que o sonho de liberdade não 
deixa de ser uma prisão necessária, ou mesmo delirante, onde o Um do gozo pode se 
alojar para refazer a rotina.  
Ondina Machado apresenta “Real e semblantes”, situando a ligação direta de um com 
outro. Porém, ao pensar o significante e o semblante, levanta a hipótese que mesmo 
tendo o mesmo estatuto, não tem a mesma função. Apresenta um fragmento da clínica 
onde o discurso coerente não deixa restos, fazendo com que os semblantes fracassem 
em sua função de manter o real em sua opacidade. 
A conferência de Luiz Fernando Carrijo da Cunha foi um convite a se pensar o cartel pela 
via da urgência, portanto, fora do automatom que muitas vezes impera no convite para 
se formar cartéis. Carrijo também nos fez pensar sobre de onde parte a demanda de 
cartéis: se da Escola ou dos supostos candidatos a cartelizantes. 

 
Elza Freitas, Marcia Zucchi e Ondina Machado  
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