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Editorial

A CSP-ONLINE chega a seu 11º número, o último de 2011. Iniciamos a nova série de boletins digitais
objetivando um canal de informações de alcance rápido e abrangente, que divulgasse o trabalho da
Psicanálise de Orientação Lacaniana na cidade de São Paulo. Os números precedentes cumpriram esse
papel, além de publicar textos atuais e instigantes, para manter vivo o debate em torno da Psicanálise. O
trabalho da Seção São Paulo no ano que termina culminou com as Jornadas em novembro.

A Diretoria do biênio 2011-2013 vem recebendo todo o apoio do Conselho da Seção, dos membros e
dos correspondentes. A Diretoria da EBP também apoia com empenho nossos esforços. Temos muito
trabalho pela frente e agradecemos a todos pelo tempo doado, pelo trabalho decidido, pela produção
epistêmica, pela leitura e crítica de nosso Boletim, pelas visitas a nossas mídias.

Férias são bem-vindas; retornamos na segunda quinzena de janeiro.

Seminários

A Abertura das atividades da EBP-SP será uma
preparatória para o Congresso da AMP de 2012 em
Buenos Aires, com comentários dos "Papers" que
podem ser encontrados em nossas mídias. A mesa
terá a Coordenação de Angelina Harari.

Cristina Drummond, Diretora Geral da EBP aceitou o
convite da Diretoria para participar da abertura das
atividades da EBP-SP em 2012, que acontecerá na
quarta-feira, dia 7 de março às 21h00.

Biblioteca

Mídias

Facebook com 1819 amigos...

5656 visualizações no blog...

Site com mais de 2957677 visitantes até o momento...

Acervo

A Biblioteca da EBP-SP conta em seu acervo com as publicações abaixo, disponíveis para consulta:

OPÇÃO LACANIANA – Revista Brasileira Internacional de Psicanálise – Número 60 – Setembro de
2011.

CORREIO – Revista da Escola Brasileira de Psicanálise – Número 68 – Abril de 2011.
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CORREIO – Revista da Escola Brasileira de Psicanálise – Número 69 – Setembro de 2011.

MILLER, Jacques-Alain. Matemas II. Buenos Aires: Manantial, 2008.

MILLER, Jacques-Alain. El banquete de los analistas. Buenos Aires: Paidos, 2010.

PUBLICAÇÕES ONLINE DA EBP

No site da EBP-SP podem ser buscadas as diferentes publicações digitais do Campo Freudiano no
Brasil.

Entre em Biblioteca>Links> Publicações online do Campo Freudiano. Entre no link desejado. Veja
abaixo as opções:

Opção Lacaniana Online - Revista Brasileira Internacional de Psicanálise

Latusa Digital - Revista digital da EBP-Rio

Agente Digital - Revista digital da EBP-Bahia

MOTe Digital - Revista digital da DELEGAÇÃO - RN

Almanaque On-line - Revista digital do IPSM-MG

OUTRAS PUBLICAÇÕES DO CAMPO FREUDIANO

Além das publicações listadas acima, vocês pode consultar as publicações digitais do Campo Freudiano
no resto do mundo.

Entre em Biblioteca >Links > Publicações online do Campo Freudiano e depois acesse Links das
publicações do CF disponíveis atualmente.
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Ecos do Mundo

• Congresso da AMP

"A Ordem Simbólica no Século XXI não é mais o que era. Quais as consequências para o tratamento?"

Todos a caminho de Buenos Aires, para o Congresso da AMP em abril de 2012.
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O Boletim informativo do VIII Congresso da AMP - Hurry Up! – pode
ser visitado no site: www.congresoam p.com

• LACAN COTIDIANO

"Lacan Cotidiano” é uma publicação diária da Orientação Lacaniana – até
o momento foram publicados 120 números. Nossas mídias veiculam as
traduções feitas por psicanalistas brasileiros sob a coordenação de Maria
do Carmo Dias Batista e Cristina Maia: o volume de trabalho tem sido muito
grande, pois os tradutores enviam seus trabalhos que são corrigidos,
revisados e editados por nossas abnegadas colegas.

A publicação veicula artigos muito bons, instigantes e atuais, na linha
"analista cidadão”, por exemplo.

Sugerimos a leitura de textos sobre a crise econômica que assola a zona do euro e assusta o resto do
mundo:

Lacan Cotidiano 87 – "Mancamento radiale” de Antonio di Ciaccia;

Lacan Cotidiano 90 – "O Inconsciente na Crise” de Réginald Blanchet;

Lacan Cotidiano 108 – "O Desvio de um Detalhe – Detalhes de uma História” de Anaëlle Lebovits
Quenehen.

Em Lacan Cotidiano 99 e 101, "Primeiras Topografias do Seminário V”, textos de Jacques-Alain
Miller.

Aqueles que desejarem ler no original francês entrem no site http://www.lacanquotidien.fr/blog/

Terra de Santa Cruz

• Lançamento

Manoel Barros da Motta lançou "Crítica da Razão
Punitiva – nascimento da prisão no Brasil”, pela
editora Forense Universitária, uma crítica histórica da
forma como a prisão se construiu no Brasil, tecida em
linguagem acessível e de agradável leitura, mas com
muita profundidade. Manoel Motta traça um perfil
histórico do sistema punitivo, que em nosso país
assume a forma preferencial do encarceramento. De
acordo com os dados do autor, a população carcerária
no Brasil conta com 500 mil presidiários, número que
teve um crescimento de quase 150% em 10 anos,
aumentando de 5% a 7% ao ano desde 2005, dados que

não podem ser ignorados. E é o que faz Manoel com sua análise.

• Reflexões

As Jornadas foram palco de apresentações e discussões instigantes e de qualidade. A seguir o texto
apresentado por Mariana G. F. Moritz.

Considerações sobre a histeria e o suicídio

Em Hamlet, Macbeth e Rei Lear, Shakespeare concede um lugar de destaque àquilo que vai mal. As
obras de Shakespeare foram eternizadas justamente por tratarem daquilo que não cala que retorna e que
não pode ser plenamente compreendido: o real.

Shakespeare concede lugar à ausência de sentido quando retrata, em Hamlet, Macbeth e Rei Lear, o
suicídio de três importantes personagens femininas. Ofélia se suicida para encerrar seu sofrimento
decorrente da loucura dissimulada de Hamlet; Lady Macbeth paga com sua própria vida o preço alto da
ganância de seu marido; Goneril, uma das três filhas do Rei Lear, assassina uma de suas irmãs pelo
amor que sente por Edmundo, e, em seguida, se mata.

Sendo o real o resto da operação simbólica, devemos entendê-lo como o que não pode ser assimilado. A
psicanálise conserva o caráter indissolúvel do real e trabalha na direção de conservá-lo enquanto
enigma. Lacan (1992, p. 63), ao dizer que não há metalinguagem, nos diz que supor uma explicação
que pretenda dar a resposta ao que deve permanecer enigmático é uma canalhice que repousa na
tentativa de ocupar o lugar do Outro. Isto quer dizer que este lugar não será jamais ocupado e o mistério
permanecerá enquanto tal.

Na medida em que o real aponta para aquilo que está para além do sentido e que não pode ser nomeado
é possível dizer que o real faz furo na fala. É neste ponto que a articulação da feminilidade com o
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suicídio se torna clara, pois Freud, a partir de seus
trabalhos sobre a histeria, percebe que há algo da
feminilidade que não pode ser explicado através da
palavra, como a afonia vista em sua clínica, que
parece querer dizer, mas não o faz. Dado que não há
um significante que represente o feminino, a mulher
não está submetida à lei fálica como o homem; ou
melhor, a mulher é não-toda submetida à função do
falo. Dessa maneira, existe uma dimensão da mulher
que permanece em silêncio, que não pode ser
compreendida.

Em A interpretação dos sonhos (1900), Freud chama a
nossa atenção para dois fatos extremamente importantes: o
primeiro é que a afonia presente em diversos sonhos, em
muitos casos, sinaliza a morte; o segundo é que parece
existir uma relação bastante próxima entre a morte e a
feminilidade. Estas duas afirmativas nos ajudam a entender
como para Freud a morte é um tema recorrente na clínica da
histeria. Se de um lado temos a tagarelice do significante
fálico, do outro temos algo do corpo feminino que se
articula à afonia, à morte.

É justamente por não ter um significante específico que a identificação propriamente feminina se torna
uma questão complexa para as mulheres. Como consequência desta identificação não-toda fálica, a
histérica pode responder à fantasia masculina como objeto, tomando para si a falta do Outro e não
medindo esforços para repará-la. O suicídio pode ser encarado como um destes sacrifícios que exercem
a função de devolver para o Outro a potência perdida. Penso que é disso que se trata nos suicídios
shakespearianos das três mulheres. É interessante notar que os respectivos amantes de cada uma delas
enfrentam situações nas quais experienciam o fracasso. Assim, na tentativa de existirem como sujeito-
todo, Ofélia, Lady Macbeth e Goneril tentam salvar o Outro, pagando com a existência o preço desta
salvação: o ato atravessa o corpo para o qual não há um significante.

Por mais que sejam personagens fictícias de uma literatura antiga,
esta análise aponta para o que reincide em qualquer época e
contexto: a estrutura. Desta maneira é possível conferir na clínica
do século XXI estes aspectos histéricos, que por corresponderem ao
que há de estrutural no sujeito serão, indubitavelmente, sempre
atuais.
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"A flor é sem por quê

Floresce por florescer

Não olha para si mesma

Nem pergunta se alguém a vê”.

(Angelus Silesius, Peregrino Querubínico.

Citado por Lacan, A Ciência e a Verdade, Escritos.)
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