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 Resumo 

A tese se insere no campo da psicanálise, numa perspectiva freudo-lacaniana e 

trata da possibilidade de produção singular em contexto de grupo, a partir de 

experiência de escuta em grupo aos professores do NEI/CAP-/UFRN, entre 2007 e 

2009. A direção assumida na escuta visa o desejo mais além da demanda e sustenta um 

não saber no lugar do endereçamento das falas, promovendo a circulação da palavra e o 

esvaziamento das significações cristalizadas. A exigência ética de colocar em discussão 

a própria prática à luz dos fundamentos da psicanálise é uma decorrência orientação 

analítica assumida. A construção de relatos clínicos, a partir de anotações da 

experiência, permitiu evidenciar alguns efeitos da escuta. Mudanças na posição 

subjetiva da parte de algumas professoras, consistindo em produções singulares 

análogas à retificação subjetiva, com consequências significativas para as crianças de 

que elas se ocupam. A revisão de literatura sobre a prática analítica com grupos 

permitiu localizar a preservação das singularidades como delimitação da orientação 

analítica. Como pano de fundo das discussões de tais práticas, o tema da aplicação da 

psicanálise remete à questão da formação do analista. Do percurso com alguns 

seminários e escritos de Lacan sobre esse tema, culminando sua retomada à luz de suas 

formulações sobre o ato analítico, extraiu-se uma apreensão mais precisa sobre a 

formação do analista. Questão que exige ser recolocada a cada vez, implica a produção 

de um desejo advertido sobre o impossível em jogo na demanda. À luz do ato analítico, 

a passagem de analisante a analista implica a destituição do sujeito suposto saber, pivô 

da transferência, então reduzido ao dejeto em que se transformou o objeto a do 

analisante, o qual pode assumir a própria divisão. O dispositivo de escuta em grupo 

promove efeitos analíticos, preservando as singularidades e evidenciando a incidência 

da orientação analítica. A dimensão de um desejo advertido operando na escuta é o que 

responde pela função do analista na experiência.  

Palavras-chaves: 1. Psicanálise lacaniana – Tese. 2. Psicanálise aplicada – Tese. 3. 

Escuta em grupo – Tese. 4. Educador infantil – Tese.  
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Abstract 

  

The thesis is within the field of psychoanalysis, a Freudian-Lacanian perspective 

and deals with the possibility of individual production in a group setting, from listening 

experience in a group of teachers of NEI-CAP/ UFRN, between 2007 and 2009. The 

direction taken in listening aims desire beyond the demand and sustains a not know 

instead of addressing the speeches, promoting the circulation of the word and the 

emptying of the crystallized meanings. The ethical demand to put into discussion the 

very practice with regard to the fundamentals of psychoanalysis is a result of analytic 

assumed. The construction of clinical reports from notes has highlighted some of the 

listening effects. Changes in the subjective position on the part of some teachers, 

consisting of unique productions similar to the subjective rectification, with significant 

consequences for the children that they occupy. A literature review on analytical 

practice with groups allowed locate the preservation of singularities as delimitation of 

analytical orientation. As discussions backdrop of such practices, the application of 

psychoanalysis theme refers to the training analyst. The route with some seminars and 

writings of Lacan on this topic, culminating their resumes in light of their formulations 

about the analytic act, extracted a seizure more precise about the formation of the 

analyst. Issue that demands to be replaced every turn, implies the production of a desire 

warned of the impossible at stake in demand. In light of the analytic act, the passage 

from analysant to analyst shall result in forfeiture of the subject supposed to know, 

which is reduced to the waste in which the analysant‟s object a was became. The 

listening device group promotes analytical purposes, preserving the uniqueness and 

highlighting the incidence of analytical orientation. The size of a warned desire 

operating in listening is what is responsible for the function of the analyst experience.    

Keywords: 1. Lacanian psychoanalysis - Thesis. 2. Applied psychoanalysis - Thesis. 3. 

Group Listening - Thesis. 4. Educator child - Thesis.  
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Apresentação  

A tese se insere no campo da psicanálise, numa perspectiva freudo-lacaniana, a partir de 

uma experiência de escuta em grupo, orientada pela psicanálise, com professores do 

Núcleo de Educação da Infância, Centro de Aplicação (NEI-CAp) da UFRN
1
 no 

período de 2007 a 2009. A direção assumida na escuta visava a promover a circulação 

da palavra e ao questionamento das significações cristalizadas. A construção de relatos 

clínicos, a partir de notas tomadas da experiência, corresponde ao esforço de 

literalização que implica o praticante com o que escolhe transmitir, mas também com o 

que omite, ainda que sem o saber. Tais relatos testemunham a produção de efeitos 

singulares para algumas professoras, permitindo-lhes a superação de algumas 

dificuldades, o que não é sem consequências para as crianças de que elas se ocupam. A 

revisão de literatura sobre a prática analítica com grupos evidencia que a orientação 

lacaniana implica a questão da preservação as singularidades, o que coloca em primeiro 

plano o tema da formação do analista. Do percurso de trabalho com alguns seminários e 

escritos de Lacan, culminando com o seminário sobre o ato analítico, foi possível 

apreender a formação do analista como questão a ser recolocada sempre pelo praticante, 

pois não encontra garantia em delimitações externas. O cerne da função do analista é 

um desejo advertido acerca do impossível que responde por sua causa, cuja produção 

somente é possível no interior da própria análise. Na sequência, uma abordagem ao 

tema da aplicação da psicanálise permite precisar que é sempre em função da formação 

do analista que a aplicação pode ter lugar. Os efeitos produzidos pela escuta em grupo 

                                                 
1
 Escola de educação infantil, Centro de Aplicação, atualmente, em processo de implantação das séries 

do ensino fundamental. Doravante no âmbito deste trabalho referido apenas por NEI, forma adotada 

plenamente pelos professores e pela comunidade local.  
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revelam-se análogos a uma retificação subjetiva, em consequência da implicação de 

cada professora com aquilo de que se queixava. Efeitos analíticos indicando que algo da 

função do analista teria se operado. Um desejo advertido quanto ao impossível em jogo 

na demanda é o que responde pelo que dessa função opera na escuta.  
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1 - Introdução  

No final de 2006, o Núcleo de Estudos da Infância, NEI/CAP-/UFRN
2
, por meio 

da coordenação, endereça a Cynthia Medeiros
3
 uma demanda, em desdobramento de 

uma experiência anterior, a realização de estágio curricular realizado sob sua 

supervisão. No âmbito daquele estágio, o pedido inicial – de que todas as crianças 

encaminhadas por aquela escola fossem atendidas no Serviço de Psicologia Aplicada, 

SEPA, a clínica-escola do curso de psicologia – mediante uma escuta em grupo, deu 

lugar a uma nova demanda, de continuidade da escuta às professoras. Para acolher, 

esclarecer e responder a essa nova demanda, ela me propôs que trabalhássemos 

conjuntamente.   

Após uma escuta preliminar, a partir da qual vislumbramos um espaço de 

trabalho no qual se articulariam intervenção e investigação, decidimos assumir 

pessoalmente a realização das atividades envolvidas. Para tanto, formalizamos uma 

proposta de extensão, com o objetivo principal de promover, junto à equipe de 

professores daquela escola, condições para o esclarecimento e a superação das questões 

subjetivas que dificultavam suas atividades de educadoras.   

Quando iniciamos o trabalho, um primeiro tratamento já havia sido dado à 

questão do que poderia servir de orientação para uma escuta em contexto de grupo no 

âmbito da discussão de uma atividade de extensão realizada em hospital da rede pública 

                                                 
2
 O capítulo 2 traz uma contextualização do NEI-CAp/UFRN, doravante simplesmente NEI, como é 

amplamente nomeado e referido tanto pela comunidade acadêmica, como pela comunidade externa à 

UFRN.  
3
 Cynthia Pereira de Medeiros é Psicanalista, Doutora em Psicologia pelo Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Faculdade de Educação - USP, Professora do Departamento de Psicologia e do Programa de 

Pós-Graduação em Psicologia da UFRN. Membro do GT ANPEPP – Psicanálise e Educação. 
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de saúde, ocasião em que foi possível extrair consequências da proposição lacaniana
4
 de 

definição do desejo com relação à demanda (Holanda, 2004).  

Posteriormente, já no contexto de elaboração da tese, ao tratarmos de um 

fragmento da experiência com os professores do NEI, a direção da escuta foi novamente 

objeto de discussão (Medeiros & Holanda, 2011), dando-nos oportunidade de encontrar 

na indicação de Bernardes (2003), sobre a função da fala na psicanálise como 

tratamento para o real, bem como a formulação do real como o que não funciona, no 

escrito “O triunfo da religião” (Lacan, 1975/2005).   

O trabalho começou em fevereiro de 2007, mediante as seguintes condições: a 

participação dos professores se daria por adesão voluntária, a cada vez estando aberta a 

quem quisesse se inserir; os encontros teriam duração aproximada de uma hora e meia; 

e, ali falariam do que lhes ocorresse no momento.   

De início, as participações eram pontuadas por depoimentos acerca da diferença 

entre o que esperavam e o que estavam encontrando ali. Imaginavam que ao relatarem 

os problemas enfrentados no trabalho cotidiano em sala de aula com as crianças, nós 

lhes traríamos respostas, apresentaríamos soluções, mas, ao invés disso, nós lhes 

fazíamos questões. No entanto, diziam-se surpreendidas ao perceberem que essas 

questões as faziam pensar e, sem que soubessem ao certo como, depois conseguiam 

encontrar por si mesmas as soluções. Essa constatação, reiterada sucessivas vezes ao 

longo do trabalho, resultou na produção de uma demanda mais advertida acerca da 

implicação de cada uma delas no trabalho realizado conosco.   

Ao logo desse percurso, fomos recolhendo alguns efeitos que a escuta ia 

produzindo. Efeitos singulares para coordenadoras e professoras, no sentido de um 

alívio progressivo da angústia frente às dificuldades encontradas no cotidiano escolar, 

                                                 
4
 Esta formulação lacaniana será desdobrada mais adiante no capítulo 5. 
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bem como a criação de novas saídas para os impasses que lhes dificultavam ou 

impediam, de modo pontual, o desenvolvimento de suas atividades. Deparamo-nos, 

ainda, em seus relatos com indicações de avanços por parte de algumas crianças, seja no 

sentido de estarem mais inseridas no grupo, participando mais efetivamente nas 

atividades, ou nelas se engajando de modo mais produtivo.   

A realização dessa experiência sob o fio condutor de uma orientação 

psicanalítica freudo-lacaniana coloca-nos frente a algumas exigências, dentre as quais 

se impõe em primeiro plano a necessidade de delimitar o campo teórico-prático 

concernente a essa orientação psicanalítica, de modo a explicitar as consequências que 

daí resultam para uma prática de escuta em grupo. 

1.1 – A psicanálise freudo-lacaniana, campo de formação e da pesquisa  

Sabemos que a cultura, a sociedade com suas instituições, de cuja existência os 

indivíduos dependem, não seria possível sem a existência de leis e normas universais, 

que, por sua vez, limitam as possibilidades de satisfação individual, como condição da 

vida em sociedade. Freud (1930/2001) localiza nesse conflito insolúvel entre as 

demandas individuais de satisfação pulsional e as exigências culturais da massa, a fonte 

principal do que ele nomeia como o mal-estar na cultura experimentado por cada um 

como impossibilidade de alcançar uma felicidade concebida como plenitude. Às 

diferentes formas assumidas pela civilização, nos mais diversos contextos e épocas, 

correspondem modos distintos de significar e de saber-fazer com esse mal-estar, dentre 

os quais se destacam a religião e a arte.    

Segundo Barros (2011),  como forma singular de intervenção clínica, inventada 

por Freud a partir de seu encontro com as histéricas e da formalização do inconsciente, 

mediante a investigação sistemática dos sonhos, a psicanálise pode ser considerada, ao 



13 

 

 

mesmo tempo, uma conquista e um efeito sintomático da civilização, posto que surge 

em relação a uma forma particular e aperfeiçoada do laço social, em determinado 

patamar alcançado pela civilização, no qual predominam a lei como expressão do 

universal e a hegemonia da ciência.   

Na tarefa que se impõe de construção e transmissão da Psicanálise, Freud tece 

uma trama de conceitos que lhe permitem, a cada vez, delimitar um aspecto desse 

campo em que opera, na medida em que se deixa interrogar pelas dificuldades que a 

clínica impõe.    

Assim, ao longo de um percurso que atravessa quatro décadas, elabora a teoria 

da resistência e do recalque, o conceito de pulsão, o complexo de Édipo, que, ao lado da 

pressuposição de existirem processos mentais inconscientes, constituem para ele as 

pedras angulares da Psicanálise (Freud, 1923/2001).      

Quanto ao campo de atuação da psicanálise, ele afirma serem, por excelência, as 

duas neuroses de transferência (a histeria e a neurose obsessiva), contribuindo com a 

descoberta de sua estrutura interna e mecanismos operativos, em oposição aos 

distúrbios narcísicos (demência precoce, paranoia, melancolia, contando-se entre as 

psicoses), que, em sua experiência, se mostravam pouco acessíveis ao trabalho 

analítico. As psicoses representariam um limite além do qual a experiência psicanalítica 

não teria como contribuir, dada a dificuldade do psicótico para instaurar a transferência 

(Freud, 1923/2001).    

Vale ressaltar que tais considerações não o impediram de fornecer contribuição 

ímpar à compreensão e à clínica das psicoses, ao publicar sua análise do texto 

Memórias de um doente dos nervos, escrito delirante do Presidente Schreber. Esse texto 

resta entre os psicanalistas como referência imprescindível no campo das psicoses, 

verdadeira aula magistral acerca da construção do caso, orientada pela interrogação pela 
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singular acerca da posição do sujeito, a partir de uma leitura da produção delirante 

encarada como uma tentativa de cura empreendida pelo sujeito (Freud, 1911a/2001). O 

tema é revisitado por ele em dois artigos posteriores, onde reafirma a função delírio 

como trabalho subjetivo de reconstituição da realidade, em analogia com a função do 

sintoma neurótico (Freud, 1924a/2001; e 1924b/2001).   

Lacan (1932/1998) tem a experiência clínica com as psicoses como ponto de 

partida, levando-o a se introduzir na psicanálise, na medida em que o instigou a ler 

Freud. Esse tempo inaugural de sua relação com a psicanálise coincide com o 

desenvolvimento de uma teoria da paranoia, a partir da discussão de um caso clínico, 

em sua tese de doutorado, na qual já se verifica a influência freudiana. Posteriormente, 

já no âmbito de sua inserção decidida no campo da psicanálise, o tema continua a 

ocupar um lugar fundamental em suas elaborações e ele convoca os analistas a não 

recuarem frente à psicose.    

A partir dos anos 1950, Lacan toma a seu cargo a exigência de delimitação da 

psicanálise, correlata a um esforço de explicitação e investigação de seus fundamentos e 

das condições de sua realização. Nesse empreendimento, sustenta uma crítica 

sistemática e rigorosa à prática dos analistas de então, que se reduziam a regras técnicas 

como garantia da formação analítica.   

Em oposição decidida a isso, já em seu primeiro Seminário, sobre os escritos 

técnicos de Freud, declara não ver outra razão para os psicanalistas que o acompanham 

estarem ali, a não ser a de colocarem em causa toda a sua atividade. Mais adiante, 

retoma a formalização da psicanálise como eixo do seu programa, dizendo que o 

comentário que ele faz de Freud se refere à questão: o que fazemos quando fazemos 

análise? (Lacan, 1979). Nesse mesmo contexto, ele destaca a importância para o avanço 

da psicanálise do modo com que Freud aborda seus casos clínicos, tomando-os em sua 
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singularidade. Esclarece que isso significa a reintegração feita pelo sujeito de sua 

história, numa dimensão que ultrapassa os limites individuais e que, nessa reintegração 

da história do sujeito, a ênfase recai muito mais do lado da reconstrução do que do lado 

da revivescência, pois “afinal de contas, o de que se trata é menos lembrar do que 

reescrever a história” (Lacan, 1979, p. 23).  Afirma, portanto, que a pesquisa de Freud é 

de outro estilo que as de cunho científico em senso estrito, pois tendo a verdade do 

sujeito como o seu domínio, a pesquisa dessa verdade não seria apreensível por uma 

pesquisa objetiva.   

Dez anos depois, no contexto de seu Seminário proferido em 1964, Lacan 

(1988b) introduz o conceito de sujeito do inconsciente, dizendo não se tratar de 

nenhuma substância, mas da função do corte. Mais adiante vai enunciar que “o estatuto 

do inconsciente é ético e não ôntico” (1988b, p.37). Trata-se do inconsciente freudiano 

em sua dimensão de ruptura, de hiância, portanto, da “função de algum modo pulsativa 

do inconsciente, a necessidade de desvanecimento que lhe parece ser de algum modo 

inerente” (1988b, p. 46). Ao retomar a questão, já abordada nas lições iniciais, de se a 

psicanálise seria uma ciência, afirma que “ela é comandada por uma visada particular 

que é historicamente definida pela elaboração da noção de sujeito. Ela coloca esta 

noção de maneira nova, reconduzindo o sujeito à sua dependência significante” (1988b, 

p.78).   

Portanto, para a psicanálise, trata-se do sujeito cindido em consequência de sua 

inserção no campo da linguagem, submetendo-se ao significante que advém do campo 

do Outro, operação de que o inconsciente é efeito. Isso implica um limite à 

possibilidade da compreensão, posto que as significações cumprem uma função mais de 

velamento da questão fundamental do falante, que é o desacordo fundamental com sua 

própria satisfação, decorrente de ser movido por um desejo inconsciente. Em 
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contrapartida, se o ganho de saber em jogo na experiência analítica é transformador, 

esse saber não se traduz integralmente em conhecimento, em grande medida dizendo 

respeito a um novo saber fazer em ato com o desejo inconsciente.   

1.1.1 – As condições da análise  

O trabalho analítico, concernente à investigação do inconsciente, viabiliza-se 

unicamente na situação analítica, que Freud (1911b/2001; 1912a/2001; 1912b/2001; 

1913a/2001) delimita a partir de certas condições, as quais apresenta e justifica em seus 

trabalhos que versam sobre a técnica psicanalítica.  

A primeira condição é o tratamento de ensaio, apresentado por Freud 

(1913a/2001) como sendo o início de uma análise e sujeito às mesmas regras, a livre 

associação para o paciente e a escuta flutuante para o analista. Sua justificativa é o 

diagnóstico, na medida em que, para ele a análise deveria se restringir a neuróticos, em 

razão do que ele indica a direção de não dizer nada a não ser o necessário para que o 

paciente siga falando.  

Esse primeiro tempo de uma análise é retomado no percurso lacaniano como 

entrevistas preliminares, servindo para demarcar a entrada em análise como sujeita a 

uma mudança de posição do lado do analisante, em função de uma operação sobre a 

transferência, e a um ato analítico do lado do analista, que aceita toma a decisão de 

autorizar o início da análise (Quinet, 2002).   

Sobre a transferência, sabemos que sua manifestação inicial, nos primórdios da 

psicanálise, assume a forma erótica do amor de transferência. Quando a retoma no 

contexto dos artigos sobre a técnica analítica Freud (1912a/2001; 1915/2001) afirma 

que ela emerge como amor investido no analista, nos momentos da análise em que o 

paciente se aproxima do que ele denomina, à época, de núcleo patógeno, ou seja, o 
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ponto central em torno do qual se construíra a neurose, oriundo do recalque originário. 

Nesse sentido, em sua vertente amorosa, eroticamente investida, a transferência é 

expressão da resistência do sujeito ao trabalho analítico. Ao mesmo tempo, a 

transferência é condição para a análise, na medida em que nela o paciente repete como 

um clichê “uma especificidade determinada para o exercício de sua vida amorosa, ou 

seja, para as condições de amor que estabelecerá e as pulsões que satisfará, assim como 

para as metas que se fixará” (1912a/2001, p. 97), viabilizando que a interpretação seja 

efetiva.  

A formulação lacaniana sobre a transferência se transforma ao longo do seu 

percurso, mas vale assinalar que se trata de uma relação que se passa no campo da 

linguagem, em cuja equivocidade deve incidir o seu manejo. Assinalaremos, por ora, 

que ao abordar o relato clínico de Freud sobre o caso Dora, Lacan (1952/1998) escande-

o em três inversões dialéticas, demonstrando a operação de Freud sobre a transferência 

e seus desenvolvimentos, para ao final apontar as razões do fracasso do caso. 

Posteriormente, Lacan (1961/1998) localiza nas entrevistas preliminares um processo 

que se inicia pela retificação subjetiva, no sentido de mudança de posição subjetiva do 

sujeito, como efeito de intervenção do analista. Assim, “essa retificação em Freud é 

dialética e parte dos dizeres do sujeito para voltar a eles o que significa que uma 

interpretação só pode ser exata se for... uma interpretação” (Lacan, 1952/1998, p. 607).   

Miller (1997) esclarece que as entrevistas preliminares implicam a localização 

do sujeito em seus ditos pelo analista e a retificação subjetiva que significa a “passagem 

do fato de queixar-se dos outros para queixar-se de si mesmo” (Miller, 1997, p. 255), ou 

seja, o sujeito passa a se responsabilizar por seu dizer.   

A segunda condição é a questão do tempo na análise, que incide em dois níveis:  



18 

 

 

das sessões e do tratamento. Freud (1913a/2001) apresenta sua solução particular 

quanto à duração das sessões e sua frequência, levando em conta as exigências do caso 

e questões relativas à sua disponibilidade. Mas vale aqui destacar sua advertência de 

que a duração do tratamento é praticamente impossível de prever, sendo singular a cada 

caso. Para Lacan (1945/1998) o tempo que está em jogo na psicanálise é o do 

funcionamento subjetivo, do qual ele revela a lógica, demonstrando que implica uma 

antecipação e uma suspensão antes da assunção da certeza em ato. Assim, em função do 

empenho de submeter qualquer regra técnica ao crivo lógico da estrutura do campo 

freudiano, ele adota sessões sem tempo determinado, de acordo com a lógica do 

inconsciente e a ética da psicanálise.   

A terceira condição diz respeito ao dinheiro, que Freud (1913a/2001) introduz 

dizendo que “o analista não deixa subtendido que o dinheiro tem de ser considerado em 

primeiro lugar como um meio de sustento e de obtenção de poder, mas assegura que na 

sua estima participam poderosos fatores sexuais” (Freud, 1913a/2001, p. 132). Assim, 

adverte que há de se tratar das questões relativas ao dinheiro com a mesma sinceridade 

natural com que se trata dos assuntos da vida sexual. Quinet (2002) evoca a definição 

freudiana de libido como energia, a grandeza quantitativa da pulsão, o componente 

desta que não tem representação inconsciente, para demonstrar que o capital, na forma 

da moeda, por ser meio de troca, se presta à sua contabilização. Mas a importância do 

manejo da questão do preço da análise resulta de o sintoma ser o meio pelo qual a libido 

se investe e se satisfaz. Assim, o sintoma resiste ao deciframento e o sujeito resiste a 

abandonar seu sintoma. Como dispositivo subordinado à ética da psicanálise, portanto, 

o manejo do preço e do pagamento da análise implica a possibilidade de chegar a um 

ciframento dos modos de satisfação pulsional (gozo) do sujeito.  
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A quarta condição, na verdade apresentada por Freud (1913a/2001) a título de 

um ritual, é uso do divã, herança da prática com a hipnose, cuja manutenção ele 

justifica dizendo “persisto nesse critério, que tem o propósito e o resultado de impedir 

que a transferência se misture às associações do paciente, isolar a transferência e 

permitir que a seu momento seja destacada nitidamente com resistência” (Freud, 

1913a/2001, p. 135). Assim, a indicação do divã é uma ruptura com a dimensão do 

espetáculo, da cena dada a ver, de modo a viabilizar uma escuta que se desprenda da 

cena imaginária evocada pela fala do sujeito como narrativa, de modo a poder se voltar 

para a outra cena, concernente ao inconsciente. Isso corresponde a fazer “esmaecer a 

transferência imaginária para favorecer a emergência da transferência no significante” 

(Quinet, 2002, p. 39).   

Vale destacar a condição mais uma, já presente em Freud, formulada e 

reformulada por Lacan em seu percurso, e sintetizada por Quinet (2002). Trata-se da 

análise do analista como condição para a prática, cuja formalização é questão central no 

percurso lacaniano. Como se dá a formação do analista? O que opera numa análise em 

que se forma um analista?, são algumas das questões que como veremos mais adiante, 

no capítulo 3, o levarão a formular que o final de uma análise didática corresponde ao 

momento de passe, em que o ato analítico tem por resultado que o analisante se torne 

analista. Isso significa que tornar-se analista é consequência de que, em sua análise, um 

analisante chegue ao ponto em que se torna analista, à condição de que aquele que 

autoriza seu ato ter, ele próprio, feito essa passagem.  

No que se refere ao preço, está em jogo o valor que o sintoma tem para o sujeito, 

dado que se trata de uma solução paradoxal à questão inapreensível de ser em relação 

ao sexo, mas também precisa ser suficiente para funcionar como suporte à abstinência 

do analista, quanto a usufruir de qualquer outro modo da relação analítica.   
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A partir daí, entendemos que se orientam todas as recomendações técnicas de 

Freud, na medida em que cada uma delas visa à manutenção e/ou à recondução do 

trabalho analítico desenvolvido pelo paciente, por seu assentimento à regra fundamental 

da associação livre.  

1.1.2 – Psicanálise e pesquisa: considerações sobre o método  

Freud (1912b/2001) afirma que a psicanálise reivindica em seu favor, o fato de 

que, em sua execução, pesquisa e tratamento coincidem, mas logo em seguida adverte 

contra a ideia de trabalhar cientificamente num caso enquanto o tratamento ainda não 

foi concluído. Como justificativa, alega que a renúncia do psicanalista a quaisquer 

pressuposições, abrindo-se para a surpresa, por qualquer nova reviravolta, coincide com 

os casos mais bem-sucedidos. Sendo assim, que pesquisa coincidiria com o tratamento? 

Trata-se da investigação do inconsciente, levada a cabo pelo próprio analisando e que 

de outra forma restaria praticamente inacessível. Posteriormente, ao definir a 

psicanálise em Dois verbetes de enciclopédia (Freud, 1923/2001) acrescenta que a 

psicanálise também implica uma sistematização do material produzido pela experiência 

clínica. Considera-se ser este o trabalho que ele recomenda que se adie para depois de 

concluído o tratamento.   

O empreendimento freudiano de fazer o inconsciente ingressar na ciência se 

viabiliza às custas de uma ruptura com o próprio conceito de ciência, motivo pelo qual, 

embora um discípulo fiel de seus mestres e de seu ideal cientificista, Freud o transgride 

incessantemente, fabricando os dispositivos de uma ciência inédita. Portanto, a 

metapsicologia freudiana seria esse dispositivo inédito, como uma forma de 

racionalidade ad hoc ao imperativo freudiano de não abandonar o inconsciente à 
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irracionalidade, motivo pelo qual, corresponderia a uma episteme específica (Assoun, 

1996).   

A psicanálise, então, surge em derivação ao campo da ciência constituindo-se 

como uma nova metodologia, ou seja, ao mesmo tempo em que funda seu objeto – o 

inconsciente – afirma uma forma irredutível, única a viabilizar sua apreensão – o 

dispositivo clínico que lhe é correlato (Elia, 1992).   

Nesse sentido, o caso clínico tem uma função ímpar para a pesquisa 

psicanalítica, já apontada por Lacan (1979) em seu primeiro seminário, os escritos 

técnicos de Freud, onde aborda a descoberta freudiana e sublinha que a diferença e o 

progresso estariam na maneira de tomar um caso na sua singularidade. Nesse mesmo 

contexto, ele acrescenta que a pesquisa de Freud é de outro estilo que as de cunho 

científico senso estrito, pois tendo a verdade do sujeito como o seu domínio, a pesquisa 

dessa verdade não seria apreensível por uma pesquisa objetiva.   

Na abertura do texto Sobre o início do tratamento, depreende-se a posição 

freudiana em relação à técnica. Ao propor uma analogia entre as limitações implicadas 

na aprendizagem do jogo de xadrez e o estabelecimento de regras para o exercício da 

psicanálise, adverte que “a extraordinária diversidade das constelações psíquicas 

envolvidas, a plasticidade de todos os processos mentais e a riqueza dos fatores 

determinantes opõem-se a qualquer mecanização da técnica” (Freud, 1913a/2001, p. 

125).   

Nessa mesma direção, Vorcaro (2003) assinala que, se as recomendações 

técnicas esboçadas por Freud constituem importantes referências para o método 

freudiano, este não se equivale nem se reduz a elas. A autora considera que a 

exiguidade de tais recomendações seria imanente ao próprio método freudiano, frente 

ao risco de reduzi-lo à técnica. Em função dessa peculiaridade do campo da psicanálise, 
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cada praticante estaria intimado a se responsabilizar por seu ato e pela transmissão de 

sua prática clínica, obrigando-se, em cada caso, a recriar o método, constituindo um 

estilo.   

Particularmente esclarecedora é sua abordagem à questão do método 

psicanalítico e da transmissão da psicanálise, na qual assinala que a construção do caso 

clínico cumpre uma função fundamental na pesquisa psicanalítica, ao permitir recolher 

a função da literalidade da narrativa escrita do caso, a qual evidencia a 

responsabilização do analista com o seu ato clínico, na medida em que no ato de 

escrever ele se implica tanto no que registra quanto no que apaga da clínica. O caso 

clínico, que não se limita ao paciente, mas refere-se ao encontro que a clínica promove, 

torna possível circunscrever o singular na experiência do analista, sua função na 

pesquisa em psicanálise não sendo demonstrativa nem exemplar (Vorcaro, 2010).   

Para os psicanalistas inseridos no âmbito acadêmico numa referência à 

psicanálise freudo-lacaniana, a questão do método de pesquisa em psicanálise não 

admite consenso, configurando um debate entre várias posições.   

A primeira delas parte da afirmação freudiana de que em psicanálise pesquisa e 

tratamento coincidem e sustenta que a pesquisa psicanalítica (Sauret, 2003) ou pesquisa 

em psicanálise (Nogueira, 2004) diria respeito, em senso estrito a essa relação intrínseca 

e indissociável entre práxis e teoria. Ou seja, surge da clínica analítica, contexto onde 

pode se realizar a pesquisa do inconsciente, e se caracteriza como uma escrita do 

praticante acerca de sua experiência com a transferência (Mezêncio, 2004). Trata-se da 

pesquisa realizada por praticantes da psicanálise, que buscariam no ambiente acadêmico 

realizar uma investigação a partir de sua própria prática clínica.   

Outra possibilidade aponta para a pesquisa em torno de uma construção 

conceitual distante dos casos, uma pesquisa teórica, mas só no sentido do conceito, pois 
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como a Psicanálise não separa a prática da teoria o pesquisador está implicado em sua 

investigação. Mas considera que se o pesquisador toma a teoria psicanalítica, ou 

conceitos analíticos, para aplicar fora da relação analítica não está fazendo psicanálise, 

mas pesquisa experimental. Esse seria o caminho que Freud denunciou que levaria a 

fazer da psicanálise uma ideologia (Nogueira, 2004).   

Garcia-Roza (1994) parte da consideração de que a verdadeira pesquisa em 

psicanálise só seria possível na clínica, para apontar na que a pesquisa acadêmica em 

psicanálise não poderia se constituir como pesquisa empírica, mas como pesquisa 

teórica. Nesse sentido, aborda a diferença entre o comentário e a releitura no trabalho 

com o texto, apontando que o primeiro procura expressá-lo, sem pretender ultrapassar o 

que já estaria previsto nele, enquanto a segunda implica uma atitude transformadora em 

relação ao texto, jogando com a sua textualidade, explorando a potência do significante. 

Propõe, então, a releitura como caminho para a pesquisa acadêmica em psicanálise, no 

sentido de identificar o verdadeiro problema para o qual o conceito surge como solução, 

o pesquisador devendo buscar as questões que o próprio texto coloca ao invés de tentar 

impor-lhe as suas.   

Por sua vez, Rocha (2008) sustenta que a capacidade inventiva de seu método de 

investigação do inconsciente, baseado na única regra fundamental da associação livre, 

possibilita que a psicanálise esteja sempre fazendo novas descobertas no campo de suas 

pesquisas e descobrindo novos horizontes de pesquisa e de investigação (Rocha, 2008, 

p.105).   

No que se refere à pesquisa em tela, em que pese se tratar de uma experiência 

fora dos limites do tratamento e da própria experiência analítica em senso estrito, o 

método aqui proposto se delineia em analogia ao que Freud (1912b/2001) aponta como 

a investigação que não deveria ser conduzida durante a vigência do tratamento e que 
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consistiria num esforço de fazer a experiência passar pelo crivo do pensamento 

sintético. Mais especificamente, na direção do que assinalamos acima com Vorcaro 

(2010), trata-se de um esforço de transmitir a experiência, apostando que a literalização 

aí implicada possa cumprir a função de revelar o singular ali em jogo.   

Nessa perspectiva, assumimos a articulação práxis-teoria como desenho 

metodológico, mediante as seguintes estratégias: construção de relatos clínicos a partir 

dos registros da experiência; revisão da literatura sobre a prática com grupos no campo 

da psicanálise; percurso de elaboração sobre a formação do analista a partir do trabalho 

com alguns seminários e escritos de Lacan.  

A tese encontra-se estruturada em seis capítulos, sendo o primeiro esta 

introdução. O segundo contextualiza a experiência desenvolvida no NEI, trazendo três 

relatos clínicos seguidos de alguns comentários. O terceiro apresenta uma revisão da 

literatura sobre o tema da prática com grupos no campo da psicanálise. O quarto 

capítulo consiste na explicitação do percurso que fizemos com Lacan, mediante a leitura 

dos livros I, II, IV, V, VII, X, XI e XV de O seminário, incluindo alguns de seus 

Escritos. O quinto trata do tema da aplicação da psicanálise a partir de Freud, Lacan e 

autores contemporâneos. O sexto e último traz as considerações finais.
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2 – A experiência de escuta em grupo aos professores do NEI 

2.1 – Caracterização da escola contexto de realização da escuta
5
 

Criado em 1979, O Núcleo de Estudos da Infância, NEI-CAp-UFRN, foi 

definido como pré-escola (crianças de 1 ano e 8 meses a 5 anos e 11 meses), atendendo 

originalmente à comunidade universitária feminina, mas desde 2008 o ingresso de 

crianças é aberto à comunidade em geral. Mais recentemente, em 2010, começa a 

implantar o ensino básico, abrindo turmas do ensino fundamental.   

Em pouco mais de três décadas, o NEI construiu e consolidou uma educação de 

qualidade, reconhecida nos meios acadêmicos e pela comunidade local. A formação de 

professores é alvo de investimento contínuo, o que se traduz tanto em termos da 

titulação do seu corpo docente, com alto índice de professores com cursos de pós-

graduação stricto senso, como em termos de atividades internas de estudo, organização 

de Seminários e de Encontros de Educação. Em consequência, iniciou um percurso na 

Pesquisa e na Extensão acadêmicas, com seu corpo docente assumindo de um modo 

mais engajado sua missão de formação de professores da rede pública, ministrando 

Cursos de Aperfeiçoamento e de Especialização, dentre outras atividades.   

Todos os educadores da escola têm vínculo de dedicação exclusiva com a 

UFRN, assumindo no contra turno de suas atividades docentes as demais atividades. As 

funções de Coordenação e Direção são assumidas por membros do seu corpo docente, 

mediante processo eleitoral, por períodos de dois anos, possibilitando um rodízio 

salutar. A Coordenação é efetivamente presente, atuando junto aos professores em 

                                                 
5
 As informações sobre a história do NEI e as atividades desenvolvidas pela equipe de professores 

constam da página oficial da escola, que pode ser acessada em: http://www.nei.ufrn.br/# 
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atividades como: planejamento de atividades, produção dos relatórios periódicos de 

avaliação, reuniões com os pais, e outros manejos que se façam necessários.  

Inclusive no âmbito da inclusão escolar de crianças com necessidades educativas 

especiais, o NEI tem uma larga, diversificada e bem-sucedida experiência, a qual foi 

iniciada anos antes que o tema se convertesse em matéria legal. Dentre as estratégias 

desenvolvidas para fazer frente às exigências oriundas dessa experiência com a 

inclusão, destacamos a realização continuada de cursos, seminários e palestras sobre 

temas relacionados às necessidades dessa clientela, bem como uma interlocução com os 

profissionais que acompanham a criança em terapias ou tratamentos, quando é o caso.  

Trata-se, portanto, de uma escola onde os professores, tendo ao seu dispor o 

acesso às ferramentas teóricas e metodológicas da pedagogia, constroem e consolidam 

um savoir faire de excelência, o qual se ocupam ainda de transmitir a outros educadores 

via estágios para alunos de graduação, monografias, dissertações, teses, artigos, cursos 

de formação, etc.   

2.2 – Algumas condições subjetivas do trabalho docente na educação infantil 

A psicanálise revela que o filhote humano deve realizar um trabalho para se 

constituir como falante, como sujeito de desejo, o qual não pode consumar sozinho e 

consiste em encontrar significantes que o representem frente ao Outro. Este, 

compreendido como o conjunto de discursos sociais e históricos, sustentado pelos 

outros parentais a partir de referências pautadas pelo desejo, é a referência primordial 

de onde a criança pequena recolhe a argila significante com que vai se construir como 

sujeito de desejo (Rodulfo, 1990).  

A premissa que assumimos aqui é de que nesse trabalho de instalar-se numa 

existência humana, servindo-se dos significantes do Outro, a criança dirige-se 

privilegiadamente aos pais ou substitutos, mas também aos professores, com destaque 
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para os professores da educação infantil, que a acompanham ainda nos primeiros anos 

da infância, sucedendo e, de certo modo, suplementando os pais nos cuidados 

maternais. 

No contexto da educação infantil, em que o trabalho pedagógico não se separa 

da dimensão dos cuidados de higiene e alimentares, a dialética da demanda estende-se 

aí a pleno direito. Portanto, coloca-se em jogo, para cada professor inserido na educação 

infantil, a possibilidade de sustentar essa suposição de saber que a criança lhe faz, 

oferecendo-lhe referências de que possa vir a se utilizar para produzir suas próprias 

respostas às questões que concernem a seu desejo.  

Significa dizer que esse professor, por uma conjuntura resultante de sua escolha 

profissional, expõe-se a efeitos de captura narcísica ou fantasmática de modo análogo 

aos pais. Ao se endereçar aos pais ou substitutos, o que a criança quer saber diz respeito 

a seu lugar, seu valor no desejo do Outro. Mas a essa questão que insiste na demanda da 

criança, eles não podem responder totalmente, porque diz respeito, justamente, ao ponto 

em que seu desejo resta opaco a eles mesmos (Barros, 1995, p. 1).  

Para fazê-lo é preciso que possam se descolar do lugar do Outro, ao qual se 

dirigem as perguntas da criança, sob o risco de que se sintam impotentes ou até mesmo 

perseguidos por ela (Barros, 1995, p. 2). No âmbito da clínica com crianças, isso tem 

por consequência que muitas vezes seja necessário um trabalho preliminar, análogo a 

uma retificação subjetiva, que tem por horizonte a renúncia dos pais à posição do Outro 

para a criança.   

Nesse sentido, seria pertinente considerar que, para cada professor, estaria em 

jogo uma exigência de mobilizar recursos subjetivos que lhe possibilitem bancar essa 

posição, sem se confundir com esse Outro a quem a criança se dirige. Assim, 

concordando com Almeida (1998), podemos dizer que entra em jogo “o que representa 
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este ou aquele aluno no inconsciente do professor, na sua „constelação de insígnias‟, e 

de que lugar, imaginário ou simbólico, ele responde ao desejo de saber da criança ou à 

sua obstinação de nada querer saber” (Almeida, 1998, p. 91). 

Quanto a prevenir tais efeitos, toda disciplina é inócua, sua incidência sendo 

função da conjuntura a que a criança se acha referida em sua relação ao Outro 

primordial, e do que pode se atualizar do lado do professor, quanto ao destino dado à 

sua castração. Isso ainda se complica pelo modo como se articulam as demandas 

simultâneas de cada criança e pela maneira como o professor se insere aí com sua 

própria demanda.   

Assim, por mais recursos que uma escola disponha e disponibilize, tanto no 

sentido das condições materiais do trabalho, como no da formação dos educadores em 

termos da construção de seu savoir faire, certa dimensão de mal-estar insiste em se 

produzir. 

2.3 – A escuta em grupo aos professores do NEI 

Formalizado no início de 2007 como uma atividade de extensão universitária, 

Escutando professores: uma experiência de trabalho em grupo orientada pela 

psicanálise, o trabalho foi proposto inicialmente para o período daquele ano letivo. No 

entanto, ao final daquele período deparamo-nos com uma demanda que julgamos mais 

advertida quanto ao que teríamos a oferecer e decidimos renovar a atividade de 

extensão. Terminado o segundo ano da atividade, nova demanda de continuidade foi 

formalizada e mais uma vez nos decidimos por sua renovação.  

Vale mencionar que, de início, as falas das professoras se articulavam como 

relatos de problemas para os quais esperavam que déssemos soluções. A demanda que 

se articulava de modos ora mais, ora menos explícito, era de que lhe disséssemos o que 
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deveriam fazer. Embora tenha se modulado por efeito do desdobramento da escuta 

realizada, algo dessa demanda permanece no horizonte das falas que acorrem ali.  

Mas a realização dessa experiência envolveu dificuldades que pensamos dizerem 

respeito à emergência da transferência como resistência, exigindo manejos pontuais. No 

início do segundo ano da experiência uma professora expressa forte incômodo com o 

fato de que “apenas alguns professores vêm para o espaço de escuta
6
, mas é um 

trabalho institucional e tem de ser para todos, que todos têm de participar!” Como 

manejo, uma delicada, mas firme ratificação da adesão voluntária e a cada vez dos 

participantes como condição imprescindível ao trabalho conosco. Na ocasião, a 

reafirmação das condições anteriormente propostas incluiu uma legitimação das 

diferentes formas possíveis de inserção naquele trabalho, pois a exigência se estendia 

ainda a que “todos tinham de falar”.   

Em outra ocasião, próximo ao final do mesmo ano, chegamos ao local na escola 

onde aconteciam nossos encontros e, depois de esperarmos alguns minutos, fomos 

informadas de que naquele dia e horário havia sido agendada e estava acontecendo 

outra atividade, sobre a qual esqueceram de nos avisar. A ocorrência posterior de outro 

engano da mesma ordem levou-nos ao manejo de assinalamos o ocorrido e reafirmamos 

que estaríamos lá na próxima data e horário agendados. No entanto, a dificuldade maior 

na condução dessa experiência refere-se à questão de seu término. Àquela altura já se 

colocava para nós de modo iniludível a questão do que poderia ser um final para a 

experiência.  

Após o terceiro ano, ambas assumimos cargos administrativos, resultando em 

ambas ficarmos indisponíveis para o trabalho com eles. Configurou-se assim, de modo 

contingente, mas efetivo, o intercurso de um ano sem o espaço de escuta. Findo esse 

                                                 
6
 É como as professoras nomearam e se referem ao trabalho feito conosco. 
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prazo, fizeram-nos saber que a demanda continuava e marcamos um encontro com 

cada equipe. Curiosamente, ao mesmo tempo em que falavam da falta que o trabalho 

conosco teria feito, davam notícia das várias estratégias que constituíram para lidarem 

com as situações de dificuldades surgidas naquele período. Fazendo laço com a 

disposição para a invenção de soluções que haviam revelado, propusemos um novo 

formato para novo período de um ano. A partir de então, após terem lançado mão dos 

recursos e estratégias criados por eles, havendo ainda dificuldade a propósito de 

alguma questão, nos formulariam uma demanda à qual poderíamos responder com o 

agendamento de encontro pontual.  

2.4. Relatos clínicos  

Entendemos com Vorcaro (2010) que a literalização implicada no esforço de 

transmissão da experiência, constitui-se como um trabalho a serviço da formação do 

praticante. 

Nesse sentido, com a construção de relatos clínicos, constituídos de fragmentos 

recolhidos da experiência de escuta em grupo aos professores, a partir de registros feitos 

a posteriori, implicamo-nos com os efeitos desse esforço de literalização.   

Os três relatos
7
 que apresentamos a seguir testemunham acerca de alguns efeitos 

da escuta em grupo, dizendo respeito ao trabalho subjetivo feito por algumas 

professoras, que escolheram se servir do espaço de escuta para falar de dificuldades 

enfrentadas em seus cotidianos de educadoras, na relação com as crianças, com as 

famílias, com as parceiras de trabalho, etc. 

                                                 
7
 Embora se trate de um trabalho realizado em parceria, conforme explicitado na introdução mais acima, 

os relatos aqui apresentados são de autoria e responsabilidade da autora da tese, motivo pelo qual se 

acham na primeira pessoa do singular. As professoras e demais participantes, assim como as crianças de 

quem falam conosco, tiveram seus nomes substituídos por nomes fictícios. 
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Após cada um deles, segue-se um breve comentário que testemunha de nosso 

esforço de leitura da experiência, ainda que preliminar com relação ao desenvolvimento 

da tese.  

2.1.1 – “Uma menina que não acompanha o grupo”
8
  

Já no primeiro encontro com um dos grupos (6 de março), uma professora, 

Ana
9
, angustiada, diz que quer falar de três crianças com histórias de vida parecidas, 

que estão lhe trazendo muita dificuldade ao trabalho: Priscila, Daniela e Carla. Elas 

se aliam em dupla ou se juntam as três e desafiam as professoras, não participando 

das atividades com o grupo e, muitas vezes, atrapalhando deliberadamente o que o 

grupo está fazendo.  

Ana fala que há momentos em que se vê “tendo que entrar num corpo-a-corpo 

com Priscila para poder contê-la”. Não sabe mais o que fazer.   

Interrogo o que a faz dizer que são histórias de vida parecidas, ao que ela 

responde: “são meninas que não têm pai, não acompanham o grupo, estão aquém”.  

Ao final lhes proponho uma questão: como pensar cada uma daquelas meninas 

como uma?  

No segundo encontro (10 de abril) voltam as três meninas, dessa vez na fala de 

Maria, que divide a turma com Ana. Carla e Daniela vão bem melhor, as famílias 

estão mais próximas e elas estão participando dos atendimentos. Por outro lado, já 

foram marcadas duas entrevistas com a mãe de Priscila e ela não compareceu. 

Priscila falta muito às aulas e no único dia em que veio para o atendimento individual 

                                                 
8
 Esse relato clínico, acompanhado de discussão, foi publicado como capítulo de livro (Almeida & 

Kupfer, 2011, p. 127-138). 
9
 Na ocasião, responsável por uma turma de nível cinco, com crianças de idade média de seis anos de 

idade, cuja meta é a consolidação do processo de alfabetização, que ocorre ao longo de toda a educação 

infantil.  
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proposto pela escola, como forma de ajudar as crianças que não acompanham o 

trabalho do grupo, não veio à aula.  

Ana, que nesse dia chega atrasada e não escuta o relato de sua parceira, 

Maria, fala que o grande avanço que percebe em Priscila é que ela agora tem um 

vínculo com as professoras. “Ontem ela chegou e a primeira coisa que fez foi me 

procurar, dar um beijo, boa tarde”. Fala das dificuldades e avanços de Priscila e 

relata que o que mais preocupa é que ela não conhece nem as letras e acrescenta: 

“mas às vezes acho que ela está zoando com a gente, que ela está brincando. O que eu 

acho mais difícil é que a gente não consegue saber o que ela não sabe”.  

Sublinho na fala de Ana esse “não saber o que ela não sabe” e interrogo o que 

estaria em jogo nesse não saber para Priscila.  

A cada vez, as professoras dão notícia de que Daniela e Carla estão 

conseguindo avançar, mas Priscila não. Atribuem as melhoras ao comparecimento das 

duas aos atendimentos individuais. Mas Ana faz a ressalva de que acha que isso se 

deve também ao fato de que desde o último encontro no espaço de escuta ela tem 

“pensado como fazer para ver cada uma delas como uma”.  

Destaca-se para nós o que parece ser indício de uma transferência e de um 

engajamento especial de Ana no trabalho ali proposto. Ou seja, ela vem dizer que 

seguiu trabalhando, se fazendo interrogar pelo que se produzira ali da última vez. Na 

fala de Ana e de Maria, surge um modo mais singularizado de se referirem às 

meninas.  Anotamos: as professoras se esforçam para pensar em cada menina 

separadamente e a isso corresponde certo descolamento entre elas.  

Na vez seguinte (24 de abril), é a coordenadora quem começa a falar de 

Priscila, Daniela e Carla, dizendo que houve um episódio difícil há duas semanas. As 
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três meninas, juntas, desafiaram não só as professoras como a direção. E acrescenta: 

“a diretora só conseguiu conversar quando separou uma a uma”.  

Chama-nos a atenção, contudo, que em contraste com o tom de “retorno à 

estaca zero” que o episódio assumia no relato da coordenadora, Ana parece mais 

tranquila, consegue enxergar encaminhamentos a dar com as meninas frente a essa 

situação. Sua preocupação localiza-se em Priscila, que não consegue avançar. Ela nos 

diz que foi feito um encaminhamento para o SEPA.  

Nos encontros seguintes, relatos rápidos dão notícias de que Priscila continua 

aquém, não acompanha o grupo e tem faltado muito às aulas. Não conseguem ter 

continuidade no trabalho com ela. É preciso começar tudo de novo, a cada vez que ela 

vem. Embora não tenha mais perturbado o funcionamento do grupo, nem desafiado as 

professoras, ela não brinca com as outras crianças. Ana se questiona sobre como fazer 

para que ela tenha desejo de se apropriar dos conhecimentos ofertados pela escola.  

Elas nos fazem saber que a mãe de Priscila nunca chegou a procurar o SEPA, 

o que tomam como uma espécie de boicote a seu trabalho. Fala que a mãe de Priscila 

não dá importância à escola, não reconhece tudo que essa escola já fez por aquela 

criança e não colabora com o trabalho delas.  

Questiono se elas já se perguntaram acerca do sentido que teria para a mãe de 

Priscila algo como a escolarização. Teria a mesma importância que, justificadamente, 

tem para elas como professoras? Como seria admitir que algo tão valorizado para 

elas talvez não tivesse maior importância para aquela mãe?  

Seguem-se vários encontros em que as falas giram em torno de questões tais 

como: Quais seriam os limites de suas responsabilidades? Como lidam com as 

expectativas dos pais e dos colegas? O quanto cada uma, a seu modo, está às voltas 

com uma exigência de corresponder aos ideais?  
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É início de outubro quando voltam a falar de Priscila. A coordenadora relata 

uma conversa que teve com a mãe, na qual fica claro que, para esta, as coisas 

parecem bem tranquilas.  

No entanto, Ana retorna à questão de sua preocupação porque essa criança vai 

sair dessa escola sem saber ler nem escrever. Tem receio de que o tempo que resta não 

seja suficiente para ela conseguir aprender a ler. Fala da mãe, dizendo que ela não 

valoriza o trabalho que elas fazem. Argumenta, em tom de queixa, que ao falarem com 

essa mãe de sua preocupação com o fato de Priscila ainda não estar lendo, ela diz: 

“não tem problema, ela é muito esperta e aprende depois”.  

Faço uma intervenção, dizendo que embora seja perfeitamente legítima a sua 

preocupação de que ela aprenda a ler e escrever, talvez sua demanda não coincida 

com o que Priscila pode dar neste momento, pois para ela a questão pode ser outra.  

Proponho-lhes algumas questões: Seria possível escutar de outro modo, que 

não como descaso, quando a mãe diz que isso se vê depois, que ela é esperta e com o 

tempo vai aprender? O que estaria em jogo, então, para Priscila e sua mãe?  

Ana parece muito tocada pelo que lhe aponto, comenta que é difícil admitir, 

mas que talvez Priscila vá mesmo terminar o ano sem estar lendo.  

Essa intervenção, embora tenha me levado a falar mais longamente, me 

pareceu, na ocasião, um modo oportuno de apontar que quanto mais ela insistia em 

sua demanda, de que Priscila aprendesse como as outras crianças, de que 

acompanhasse o grupo, por exemplo, mais distante se colocava do que estaria em 

questão para a menina.  

Três semanas depois (23 de outubro), no momento final do trabalho, Ana, 

bastante serena, anuncia que quer trazer notícias de Priscila e faz o seguinte relato.   
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No dia anterior, estavam finalizando um trabalho de pesquisa sobre “ser 

criança” e decidiram levar a declaração universal dos direitos da criança para ler e 

discutir com os alunos em sala. Na parte do texto onde se lê que “toda criança tem 

direito a uma família”, ela faz um comentário de que nem sempre a família na qual 

crescemos é a família em que nascemos, e deu alguns exemplos de motivos ou 

situações que podiam levar a isso, destacando: “o importante é ter uma família que 

cuide da criança, a proteja e lhe dê amor. Uma família adotiva”.  

Enquanto falava sobre isso, Priscila, sentada a seu lado puxa-a pelo braço e 

lhe diz baixinho: “professora, sabia que eu sou adotiva?” Ela confirma e segue 

falando. Novamente a menina lhe diz baixinho que é adotiva. Ana então lhe pergunta: 

“você gostaria de falar sobre isso para os seus colegas?” Ela diz que sim, começa a 

falar, se emociona, chora, mas continua. Fala para os colegas, que é filha adotiva, 

filha do coração. Chora bastante. Os colegas se emocionam e choram também. As 

professoras também se emocionam muito.  

Ana diz ainda que, nesse mesmo dia, presenciou, na saída, Priscila contar para 

sua mãe o que aconteceu, inclusive que ficara triste e chorara. E acrescenta entre 

surpresa e comovida “E essa mãe retomou com ela, de um jeito tão tranqüilo!” Falou: 

“mas você não já sabia, minha filha. Mamãe não já tinha lhe dito? É assim mesmo. 

Não precisa ficar triste por isso, não”. “E as duas foram embora assim, de mãos 

dadas”.  

Ana termina seu relato dizendo que depois disso dá gosto ver Priscila 

brincando com as outras meninas. Não fica mais excluída. Quando estão todas as 

meninas reunidas, brincando de alguma coisa, Priscila também está junto. 

Considerações preliminares 
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Destacamos a escolha da professora Ana de usar o dispositivo do espaço de 

escuta, não apenas quando decide falar do que se apresentava como obstáculo ao seu 

trabalho, mas quando se implica com os questionamentos, põe em jogo seu saber e 

admite sua parte naquilo de que se queixava.   

Assim, sua fala inicial, a fórmula três meninas com histórias de vida parecida, 

assume uma consistência imaginária que a fala de outras professoras e da coordenadora 

corroboram. A primeira intervenção, o que a faz dizer que são histórias de vida 

parecidas não parece abalar essa consistência, buscando confirmar-se na resposta, são 

meninas que não têm pai, que não acompanham o grupo, estão aquém.  

Mas, à luz dos desdobramentos posteriores, consideramos que a questão que 

propõe pensar em cada menina como uma, promove uma primeira mudança de posição 

subjetiva de Ana, que passa de se queixar das três meninas a procurar modos de ver e 

intervir com cada uma. Ou seja, ela procura se responsabilizar por sua parte, pelo que 

lhe caberia naquela situação de que se queixava.   

Mas afinal, do que se trata com relação às condutas francamente desafiadoras 

das meninas? O que se opera que tem por efeito que elas se interrompam? No limite do 

que se coloca ao alcance da intervenção, pensamos que essas condutas comparecem aí 

como o que interroga Ana e os demais adultos em posição de autoridade na escola.  

Como desenvolvimento do primeiro reposicionamento subjetivo de Ana, 

localizamos quanto a essa questão um efeito significativo que aparece mais 

lateralmente. Diante de mais uma grande atuação das “três meninas” relatada pela 

coordenadora, destacamos sua reação tranquila ao dizer que consegue enxergar 

encaminhamentos a dar com as meninas frente a essa situação. Ou seja, conseguiu se 

separar do lugar de endereçamento das atuações das meninas, que não a desalojam 
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mais do mesmo modo.  Corroborando isso, as estratégias que ela tem usado para cada 

uma das meninas e dos resultados em termos de avanços de Daniela e Carla.   

Assim, isola-se para ela a questão principal que Priscila lhe coloca, ao se 

apresentar como quem não sabe nem as letras. Vale assinalar que alguma coisa se 

passa na relação com a menina, de modo que a leva a não conseguir saber o que ela 

sabe.   

Os relatos de Ana passam a girar em torno dessas dificuldades com Priscila, 

quanto a seu empenho de que ela se alfabetize. Assim, decanta-se sua queixa quanto ao 

desinteresse da menina e de sua mãe, quanto à sua preocupação de que a menina não 

aprenda a ler e escrever a tempo.  

Uma segunda intervenção interroga o que ela imagina saber acerca das 

motivações da mãe de Priscila. Como desdobramento, decanta-se sua queixa quanto à 

tranquilidade com que a sua mãe estaria lidando com o fato de que a menina ainda não 

lê, dizendo que ela é muito esperta e aprende depois.  

A terceira intervenção convida Ana a olhar de soslaio, assumindo outra 

perspectiva, a partir da qual pudesse escutar de modo menos prevenido a proposição de 

que, embora legítima, sua preocupação de que Priscila aprendesse a ler e escrever 

talvez não estivesse no compasso da questão da menina.   

Segundo a lógica em jogo na demanda, quanto mais nos comprometemos em 

responder pela via da satisfação das necessidades, oferecendo os objetos disponíveis ao 

consumo, mais tende a insistir o sujeito em sua demanda, denunciando o engodo aí 

implicado e reivindicando a permanência do desejo como tal. Ou seja, como 

impossível de satisfazer, já que como desejo de desejo, consiste em puro deslizamento 

metonímico.  
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É justamente quando ela suporta perder Priscila, perder nela o objeto que 

demandava, articulado nos votos de que ela acompanhasse o grupo, aprendesse a ler, 

que a menina consegue tomar a palavra, se servindo do significante disponibilizado 

“família adotiva, família do coração” para fazer circular algo em torno de sua 

diferença, do que a particulariza. E, finalmente, admitida como não acompanhando o 

grupo, Priscila encontra uma possibilidade de um lugar junto às outras crianças, junto 

às outras meninas em especial.   

Nesse sentido, seriam as atuações que marcaram o início das relações entre a 

menina e sua professora, uma questão endereçada ao desejo do Outro, mais além do que 

ali se articulava como demanda? 

O percurso que vai de uma configuração inicial, em que Ana se flagra num 

corpo-a-corpo para conter as atuações de Priscila, passando pela demanda de que a 

menina avance e acompanhe o grupo, sugere que ela estaria enredada numa 

configuração imaginária, na qual, inadvertidamente, buscava coincidir com o Outro da 

demanda a quem a criança se dirigia por seus atos, provocações e recusas.   

Evidenciamos o engajamento decidido de Ana, se fazendo marcar pelas 

questões pontuadas a cada vez, o que vai lhe permitindo operar um descolamento dessa 

posição do Outro, que não só ela, mas também a coordenação e a direção da escola e 

mesmo as demais professoras pareciam encarnar.  

Muitas vezes na clínica com crianças se faz necessário um trabalho preliminar, 

análogo a uma retificação subjetiva, dizendo respeito a esse descolamento dos pais da 

posição do Outro para a criança, podendo se produzir uma demanda de análise de 

algum dos sujeitos envolvidos como desdobramento.  
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Sustentamos que a escuta realizada nesse contexto de grupo franqueia a 

possibilidade de um trabalho subjetivo de algum modo análogo a essa retificação 

subjetiva em jogo na psicanálise com crianças, do lado dos pais.  

E, finalmente, admitida como não acompanhando o grupo, Priscila encontra uma 

possibilidade de um lugar junto às outras crianças, junto às outras meninas em especial. 

Isto nos leva a considerar que, talvez, a diferença que aí se produziu para Priscila seria 

consequência de ter encontrado na professora Ana, alguém que aceitou pagar o preço, 

pagar com seu saber, ao bancar não saber o que ela sabe. 

2.1.2 – “Duas Professoras em trabalho com o saber não saber”  

Em um dos primeiros encontros do espaço de escuta, no mês de março, Sandra e 

Laura, parceiras em sala de aula, falam que estão com muita dificuldade para achar 

um caminho no trabalho com o grupo (crianças de quatro anos). Questionadas sobre 

essas dificuldades, falam de suas preocupações com uma criança em particular, Ênio, 

que não fica com o grupo e em muitos momentos interfere deliberadamente no que o 

grupo está fazendo (jogando objetos em direção a eles, p. ex.). Não sabem o que ele 

tem.   

Sandra se queixa de não saber se pode ser firme com ele, de não saber até onde 

pode ir com ele. Ambas falam bastante preocupadas que o grupo parece não ter 

motivação alguma. A título de exemplo, Laura conta de uma pesquisa sobre répteis, 

tema escolhido com as crianças. A mãe de uma delas, que é bióloga, foi à sala de aula 

conversar, mas, mesmo assim, eles não se ligaram, não demonstraram interesse e 

ficaram dispersos. Ela precisou retomar alguns “combinados” que haviam feito antes.   

Laura fala também de outro menino que chegou recentemente e também quer 

ficar fora da atividade do grupo como Ênio. Frente ao manejo que elas fazem, de dizer 
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que Ênio escolheu não participar da atividade e, então, vai fazê-la em outro momento, 

essa outra criança reivindica fazer o mesmo. Não sabem como agir.   

Questiono se já teriam conversado com a turma a respeito dessa diferença de 

Ênio, isso de ele não participar das atividades.   

Elas reagem de modo enfático dizendo que não teriam como falar com as 

crianças do que elas não sabem. Insistem na queixa de não saberem o que é que Ênio 

tem e falam da hipótese de autismo.   

Pergunto, então, que diferença elas imaginam que lhes faria se obtivessem uma 

confirmação dessa hipótese.   

Laura diz: “acho que ajudaria a saber como lidar com ele...” e Sandra 

acrescenta: “sinto falta de saber se o que ele apresenta é um limite e, portanto, não 

teria como exigir mais dele”.   

Cynthia propõe que, talvez, antes de falar às crianças, se trate de falarem mais 

sobre como é não saber, como é para elas não saber o que Ênio tem.   

A coordenadora evoca uma situação em que foi chamada a intervir, na qual foi 

muito firme com Ênio, chamando-o a assumir as consequências de seus atos, ao que ele 

reagiu ficando triste, acabrunhado, afetado pelo que ela lhe disse.   

Cynthia aponta que o próprio Ênio estaria dizendo ali, em ato, que aquele 

manejo não foi sem efeito, e questiona: “seria possível admitir que a questão de até 

onde se pode ir com Ênio teria como ser respondida à luz do retorno que ele mesmo vai 

dando, a cada vez?”   

Sandra diz: “é muito difícil lidar com isso de não ter um nome, algo que não foi 

nomeado”.   

Ambas as professoras parecem muito angustiadas frente à possibilidade de 

assumirem diante das crianças que não sabem o que Ênio tem.   
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Ao final, proponho: já que o grupo parece não querer nada, não estar motivado, 

como seria para vocês sustentar isso, oferecendo a eles o que for de seu desejo?   

Na vez seguinte, início de abril, ao chegar um pouco mais cedo, encontro as 

professoras Sandra e Laura ansiosas pelo início do trabalho, a última perguntando 

duas vezes se a outra psicanalista já tinha chegado. Ao começarmos, elas se 

apresentam em nítido contraste com o momento anterior, parecendo bastante 

animadas.   

Sandra toma a palavra de imediato e diz: “mudou tudo desde que falamos de 

Ênio e da questão de não ter um nome para o que ele tem”. Laura comenta: “ainda 

não acredito como foi tranquilo, como fluiu a fala com as crianças”. Ambas falam 

bastante e dão notícia de como foram conseguindo utilizar estratégias que antes 

pareciam não existirem. Sandra acrescenta: “como foi reorganizador para o grupo, 

agora que eles conseguem reconhecer um lugar para Ênio” e Laura relata uma das 

estratégias que estão usando quando ele se afasta do grupo, consistindo em todo 

mundo junto chamar seu nome. Ela diz: “eu acho que assim ele percebe que todos 

estão dizendo que ele faz falta, aí vem para o grupo”.   

Diante da fala de várias outras professoras acerca da dificuldade de lidar com 

algumas crianças sobre as quais não sabem o que têm, Sandra volta a falar, dizendo: 

“como foi diferente me encontrar com isso agora, implicada como professora de Ênio, 

pois no ano anterior já tinha surgido a questão de não se saber o que ele tinha, mas 

isso não tinha me suscitado questão”.   

Pergunto sobre a diferença entre falar de algo que incomoda e escutar outras 

falarem. Segue-se uma conversa, em que surge a questão: “o que os outros podem 

pensar de mim ao me escutarem falando do que eu faço com minha turma?”  
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É setembro quando, no contexto em que se discute uma situação evocada pela 

professora Vera, sobre um menino que chora muito e diante do qual se sente impotente, 

Sandra diz: “em algum momento hoje eu me reportei a Ênio. A gente continua não 

tendo um nome para o que ele tem, mas isso não importa mais. Alguma coisa se passou 

após a gente ter falado aqui, que fez com que eu me sentisse de outro modo. Ele não 

responde do mesmo modo que as outras crianças, mas está bem. Não tem chorado. Às 

vezes chega no limite e ele sai da roda, mas tudo bem”.   

Considerações preliminares 

A fala de Sandra e Laura no primeiro encontro presentifica uma demanda que 

convoca o Outro do saber. Em nome da falta de nome para o que Ênio tinha, haviam 

quase estancado na condução da turma. Em suas queixas, assumiam uma posição de 

impotência, marcada pela frustração e recuo do desejo, ao que as crianças respondem 

com uma apatia frente a todas as atividades que eram propostas. Queixa centrada em 

não saber o que Ênio tinha, a partir da qual se abstinham do fazer sem saber que 

implica todo ato educativo, já que é impossível saber o que cada criança fará do que 

elas oferecem como ensino. Em nome desse não saber o que ele tem, recuavam da 

possibilidade de falar da diferença de Ênio, da exceção de sua posição, com as outras 

crianças, ao que elas respondiam com uma atitude de não se interessarem por nada.   

A demanda articulada convocava-nos a comparecer com esse saber sobre o que 

ele tem, de que se diziam privadas. Demanda de um saber em nome do qual supunham 

poder fazer frente à impotência de que padeciam. A escuta advertida quanto ao engodo 

da demanda, visa o desejo que desliza em seu mais além. As intervenções se orientam 

por um fazer dizer, fazer falar buscando a implicação, de modo a promover 

questionamentos e abalar as significações fixadas pelo ideal.   
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Assim, frente aos relatos sobre as dificuldades com a turma, que Sandra conclui 

dizendo que não sabe o que fazer, a primeira intervenção questiona se elas já haviam 

falado com a turma sobre a diferença de Ênio.  

Ao responderem que não teriam como falar com as crianças do que elas não 

sabem reitera a queixa de não saberem o que ele tem. Ao mesmo tempo, falam de uma 

hipótese de autismo, o que indica não se tratar de uma questão diagnóstica. Afinal, do 

que elas estariam se queixando não saber a propósito de Ênio? 

Quando lhes pedimos que falassem mais sobre como seria para elas não saber 

o que Ênio tem, a coordenadora relata um episódio significativo em que tendo sido 

chamada a intervir falou sério com ele, que respondeu ficando triste e acabrunhado.  

Nova intervenção assinala que o menino diz, em ato, que o manejo não foi sem 

efeito e indica interroga se não haveria um saber fazer a ser construído com o próprio 

Ênio a cada vez.  

Elas insistem que é muito difícil lidar com isso que não tem um nome, 

parecendo aflitas ante a possibilidade de assumirem frente às crianças que não sabem o 

que ele tem.  

Diante da queixa insistente das professoras de que as crianças não querem saber 

de nada, não se interessam por nada, a última intervenção coloca-as diante da questão 

de seu próprio desejo.  

No encontro seguinte, como primeiro efeito desse primeiro, recolhemos a 

disposição animada das duas professoras, nitidamente contrastante com o modo como 

se apresentaram no encontro anterior.   

Reportam surpreendidas que mudou tudo desde que vieram falar ali da questão 

de não terem um nome para o ele tinha, ratificando, desse modo, que a intervenção 

teria interrogado o ponto enigmático dos dizeres que ali produziram, abrindo caminho 
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para que elas construíssem um saber fazer com esse não saber de que se queixavam. 

Nesse sentido, assumimos que se tudo mudou foi porque passou a ser olhado de outro 

ângulo, de outra posição subjetiva.  

O que teria paralisado Sandra e Laura, fazendo-as recuar de seu desejo 

implicado na relação com as crianças? Pensamos que, mais além do não saber de que 

se queixam, trata-se da posição que assumiam diante desse não saber. Atualiza-se aí a 

solução do sujeito frente ao encontro com a impossibilidade de um saber sem furos.  

A mudança na posição subjetiva de Sandra e Laura não deixa de ter 

consequências para as crianças, as quais respondem se engajando e compartilhando 

com elas uma convocação a Ênio.   

Mais significativa ainda é a sustentação que elas oferecem ao modo singular de Ênio se 

inserir se excluindo, suportando e possibilitando que as outras crianças sustentem a 

posição de exceção que é a dele. Passagem de uma posição de impotência na relação ao 

saber, que supõem dever ser completado ali onde silencia, à uma posição desejosa e 

criativa na relação com o não saber como impossível, falta radical resultante da 

castração. Viabiliza-se assim uma reapropriação de seu savoir faire de educadoras, que 

resulta da invenção e não da técnica padronizada. 

2.1.3 – “O episódio do xixi”  

Olga, na ocasião coordenadora, inicia dizendo-se incomodada com essa coisa 

que retorna das famílias. Diz que vai retomar o tema do imprevisto que havia sido 

abordado da última vez e acrescenta que talvez tenha feito um manejo que não era 

muito correto. Fala que fez uma reunião com as professoras do nível dois e a família 

de Bruna (mãe e irmã), na qual combinaram que a menina só começaria a frequentar 

a escola depois de um mês, porque estava recém-operada e era preciso esperar que a 
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turma estivesse adaptada. Mas, para seu espanto, no dia seguinte chega a irmã com 

Bruna dizendo que ela está bem e que vai ficar na escola.  

Segue dizendo que a mãe e a irmã de Bruna têm expectativas demais em 

relação à menina, que tem síndrome de Down. Diz a elas que não teria problema ela 

ficar um mês sem frequentar a escola, porque quando chegasse no nível quatro ela 

ficaria retida, não seguiria com as outras crianças. Parecendo surpreendida, fala que 

a família foi à direção reclamar que ela estava excluindo Bruna, quando a menina 

tinha o direito de frequentar a escola como as outras crianças.  

Úrsula, professora de Bruna, relata que outro dia chamaram a irmã dela para 

ir à escola fazer sua higiene, mas ela acabou levando a menina para casa. Acrescenta 

que a farda que Bruna está usando é diferente, um macaquinho, e também usando 

fraldas para proteger o local da cirurgia. Pergunta se agora teriam de se haver com o 

manuseio daquela condição específica da higiene da menina. 

Outra professora, Gláucia, toma a palavra e compara esse relato com a 

situação que ela viveu no ano anterior com uma criança, que era cadeirante por uma 

doença degenerativa. Depois diz: “eu acho que tem que se haver com isso, sim... é isso 

mesmo! Tem que se haver com o cocô e com o vômito! Porque não se pode deixar a 

criança toda vomitada ou suja de cocô, e a criança tem direito de estar ali e de que 

seja feita a sua higiene”.  

Olga fala que não é a mesma coisa e que seu incômodo não é com o cocô. O 

que lhe dá muita aflição e não quis nem ver quando a irmã tentou mostrar é o local da 

cirurgia.  Já a professora Úrsula diz que seu incômodo é com a possibilidade de que a 

farda seja puxada, forçando e arrancando a pele.      

Assinalo que é compreensível que sintam horror diante daquela situação e  

pergunto: mas e Bruna como vai?   
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Prontamente as professoras, Úrsula e Maria, respondem animadamente que, 

quanto à adaptação, Bruna vai muito bem, até melhor do que algumas das outras 

crianças.   

Então, Cynthia questiona sobre o que as teria levado a dizer que Bruna iria 

ficar retida no nível quatro.   

Olga se apressa em dizer que falou baseada na experiência da escola com 

outras crianças com síndrome de Down, que em anos anteriores tinham ficado retidas 

no nível quatro.   

Ao questionarmos sobre essas situações aí evocadas, outra professora, Sônia, 

fala de duas crianças de quem foi professora no nível quatro, sendo que uma ficou 

retida e a outra seguiu adiante com a turma. Segue-se uma discussão, em que falam 

das diferenças entre essas duas crianças e acabam se perguntando se daria para saber 

como seria a experiência de Bruna no futuro, ou mesmo sobre o futuro de qualquer 

criança. Encerramos nesse ponto.  

No encontro seguinte, novamente é a coordenadora Olga quem começa dizendo 

que da última vez acho que tinha sido meio difícil e que algumas pessoas teriam 

comentaram que ficou meio impetuoso. Depois acrescenta; “mas a gente saiu daqui e 

foi ver como poderia estar retomando com essa mãe e essa irmã de outro jeito que não 

fosse pelo confronto”. Segundo ela, o uso do macacão por Bruna, em vez da farda, 

teria sido questionado por colegas que achavam ser uma diferença a mais para a 

menina. Em seguida, diz: “só que depois aconteceu o episódio do xixi... (faz uma 

pausa rindo) ”  

Encorajada a falar sobre esse “episódio do xixi”, relata: “é que teve um dia 

que a Bruna puxou a fralda e fez xixi na roupa. Daí a professora foi me procurar e eu 

fui ajudar a limpar a menina... e aconteceu que não foi tão difícil quanto a gente 
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imaginava”. Segue relatando que, “ao trocar a roupa de Bruna, tiveram que colocar 

um short que era do ano anterior. Depois desse episódio, retomaram com a irmã o 

motivo de Bruna estar vindo de fralda e “ela disse que era, basicamente, para 

proteger as professoras”. Combinaram, então, de Bruna vir sem fralda e ela agora 

está indo ao banheiro, normalmente, pedindo para fazer xixi, como já fazia antes. 

Acrescenta que a irmã está mais sorridente, que conseguiram retomar com ela de 

outro jeito. 

Considerações preliminares 

O episódio aqui evocado diz respeito a uma situação, na qual a angústia e o 

excesso em jogo, de modo inequívoco, diziam respeito à posição subjetiva das 

professoras e da coordenadora envolvidas. A criança e sua família não parecem ter 

enfrentado maiores dificuldades.  

Ao iniciar sua fala dizendo que talvez tenha feito um manejo que não era muito 

correto, a coordenadora Olga estaria se dirigindo ao Outro da transferência, ao qual, 

possivelmente coincidindo com o Ideal do eu, ela antecipa um julgamento de si 

mesma.   

Pensamos que a circulação das falas, mediante uma transferência que também 

se constitui entre as professoras, pode contribuir para interpelar a consistência 

imaginária dos ditos, ao mesmo tempo em que favorece a construção de um saber 

compartilhado. Nesse sentido, cumpre-nos intervir de modo a repor em circulação uma 

palavra arejadora de sentidos, quando algo lhe faz obstáculo, como, por exemplo, uma 

tendência à cristalização de significações pela confirmação de saberes prévios.  

A certa altura, é a partir da fala de outra professora, Gláucia, que tanto Olga 

quanto Úrsula retomam seus ditos, modulando, retificando o que haviam falado acerca 
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de seu incômodo. Isso permite que cada uma fale mais acerca do mal estar que sentem 

diante do inusitado que a situação da criança lhes evoca.   

Obviamente, só no contexto de uma análise se poderia ir além e interrogar os 

significantes evocados para localizar a causa do incômodo de Olga e de Úrsula.   

A primeira intervenção primeiro sinaliza o recebimento da mensagem 

reconhecendo como legítimo que sintam horror diante desse inesperado, mas, em 

seguida, ao interrogar e Bruna, como vai?, abre a possibilidade de evidenciar que o 

mal-estar em questão concernia a Olga e Úrsula, posto que a menina estava muito bem 

quanto à adaptação, até melhor do algumas das outras crianças.   

A segunda intervenção, ao interrogar o motivo de terem dito que Bruna iria 

ficar retida no nível quatro, primeiro dá lugar a uma justificativa de Olga, que se apoia 

na experiência passada da escola, depois dá lugar a vários questionamentos da parte de 

outras professoras acerca da possibilidade de prever alguma coisa a propósito de 

qualquer criança.  

No encontro seguinte, depois de relatar o episódio do xixi, no qual ela e Úrsula 

descobrem que o manuseio necessário à higiene da criança não era tão difícil, 

resolvem perguntar à irmã de Bruna o motivo de ela estar indo de fraldas para a escola, 

já que no ano anterior ela usava o banheiro normalmente. A resposta da irmã foi que 

era basicamente, para proteger as professoras.  

 Essa resposta deixa-nos a indicação de que a irmã de Bruna teria apreendido 

que as professoras estariam se sentindo ameaçadas.  

A recusa inicial das professora e coordenadora de se haverem com o manuseio 

exigido na higiene da criança, presidindo a tentativa frustrada de adiar seu retorno à 

escola e persistindo na demanda de que a irmã assumisse essa higiene, poderia 

corresponder a uma tentativa de se manter distante do que lhes causava o horror. 
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Paradoxalmente, por essa escolha, cada uma delas permanecia referida a uma 

representação imaginária do que supunha acerca da higiene da criança, que ao final 

revela-se a causa do horror que sentiam. 

Ao usar o espaço de escuta para tratar do incômodo que experimentava na 

situação comentada, cada uma delas se coloca em condição de rever sua própria 

implicação naquilo de que se queixam, abrindo caminho para outras soluções.  
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3 – Psicanálise e práticas com grupos  

A revisão de literatura sobre o tema das práticas com grupos no campo da 

psicanálise visa explicitar suas premissas e princípios, delimitando a inserção de nossa 

própria experiência. Para tanto, forma consultadas as contribuições de Freud, dos 

principais autores pós-freudianos, de Lacan, e de alguns autores de orientação 

lacaniana. 

3.1 – Contribuições de Freud ao tema dos grupos  

 Na abertura de Psicologia das massas e análise do eu, Freud (1921/2001), 

encontra-se a afirmação de que a oposição entre a psicologia individual e a psicologia 

social ou das massas não resistiria a uma consideração mais aprofundada. Seu 

argumento é de que  

na vida psíquica do indivíduo, o outro conta, com total regularidade, 

como modelo, como objeto, como auxiliar e como inimigo, e por isso, 

desde o começo mesmo, a psicologia individual é simultaneamente 

psicologia social neste sentido mais lato, mas inteiramente legítimo 

(Freud, 1921/2001, p. 67).  

Portanto, o tratamento dessa relação com o outro seria inerente ao trabalho 

analítico. Mas seu interesse ao abordar o tema dos grupos diz respeito ao campo da 

psicanálise, o que fica evidente quando adverte que naquele seu trabalho, em relação ao 

vasto campo da psicologia dos grupos, “se abordam somente algumas questões, pelas 

quais, a investigação do profundo, própria da psicanálise, se interessa em particular” 

(Freud, 1921/2001, p. 68).   
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Nos vários textos em que ele trata da relação do indivíduo com a sociedade, 

principalmente em O mal-estar na cultura, Freud (1930/2001), destaca a exigência de 

renúncia à satisfação de impulsos libidinais, pelo indivíduo, como condição 

fundamental para a existência da cultura. Ele localiza aí, nessa exigência que a cultura 

faz aos indivíduos, uma das principais fontes do mal-estar experimentado por cada um, 

como impossibilidade de alcançar uma felicidade, concebida como plenitude. Esse 

conflito entre o indivíduo e a sociedade seria insolúvel, pois, se ele não pode prescindir 

dela como condição de sua existência, a sobrevivência dela, por sua vez, depende desse 

desvio de investimento que os indivíduos lhe fazem. Uma das consequências dessa 

concepção para uma consideração sobre os grupos seria a hipótese de que, na 

pertinência aos grupos, o indivíduo encontraria uma poderosa satisfação substitutiva, 

como compensação para aquela a que renuncia como condição de sua inserção na 

cultura.     

Isso aparece mais explicitado quando Freud (1921/2001) discute o efeito 

hipnótico do líder sobre as massas, reconhecendo ali o efeito da sugestão, mas se recusa 

a considerá-lo um fenômeno primário e interroga as condições de sua produção. Ele 

argumenta sobre a importância da identificação como processo formador da função do 

eu, localizando nesse processo os efeitos poderosos de coesão em algumas formações 

de grupo, de que ele toma como exemplos paradigmáticos a Igreja e o Exército. 

Localiza na identificação a um traço comum, colocado no lugar do Ideal do Eu, como o 

mecanismo que responderia pela consistência do grupo, ao oferecer um poderoso meio 

de satisfação substitutiva para seus membros. Uma decorrência desse processo de 

constituição de um grupo a partir da identificação é o investimento desse traço comum, 

no qual os membros do grupo se reconhecem como iguais, negando ou minimizando as 

diferenças internas, ao mesmo passo em que as pequenas diferenças em relação a outros 



52 

 

 

grupos passam a ser sobrevalorizadas. Esse mecanismo, que Freud nomeia como 

narcisismo das pequenas diferenças, dá consistência imaginária ao grupo, promovendo 

uma ilusão de completude, mas também é o que responde por sua tendência à 

dissolução, na medida em que dá lugar a uma tensão competitiva, uma disputa pelo 

amor do líder instituído no lugar de Ideal.     

Portanto, dessas considerações freudianas, extraímos a consequência de que 

esses efeitos ilusórios da pertinência a um grupo constituído em torno de um líder, que 

levam cada um de seus integrantes a agir em nome do Ideal, seriam, por princípio, 

antinômicos em relação ao trabalho analítico, na medida em que este promove a 

responsabilização do analisando por seus atos, por seu desejo, num processo que, em 

grande medida, implica uma queda dos ideais e uma perda de ilusões.    

As condições que delimitariam a situação analítica, referidas à relação entre 

analista e paciente, implicam, por princípio, uma restrição à psicanálise de grupos. 

Embora não se encontre explicitada nos escritos de Freud uma oposição direta à prática 

analítica com grupos, Kaës (1997) afirma que em mais de uma ocasião ele teria se 

posicionado contra a extensão da psicanálise ao tratamento de grupos de doentes.    

3.2 – Analistas pós-freudianos e práticas com grupos  

No horizonte pós-freudiano da psicanálise, no entanto, podemos afirmar que a 

prática analítica com grupos se constitui em uma espécie de divisor de águas a partir 

dos anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial.    

O eixo a partir do qual essa divisão se descortina pode ser situado na experiência 

inaugural de Wilfred Bion, desenvolvida no âmbito de um serviço de reabilitação de um 

hospital psiquiátrico militar na Inglaterra, nos anos 1940, durante e após a Segunda 

Grande Guerra. Essa experiência encontra-se relatada pelo próprio Bion (1961/1975) 
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em seu livro Experiências com grupos, no qual ele apresenta ideias originais sobre a 

dinâmica dos grupos, introduzindo uma série de conceitos que trouxeram uma 

compreensão nova sobre os fenômenos grupais. Tomando como ponto de partida a 

proposição inicial de que o grupo seria essencial para a realização da vida mental de um 

homem, sua invenção consiste na proposição de normas de funcionamento para aquela 

unidade hospitalar, baseadas na criação de pequenos grupos voltados para atividades 

diversas, aos quais os internos deveriam aderir por escolha. Ele assume a função de 

mediação dos trabalhos dos grupos que efetivamente se formaram e, da leitura posterior 

dessa experiência, formula alguns conceitos que constituem sua teoria psicanalítica dos 

grupos. Dentre esses, destacamos o conceito de mentalidade de grupo, que define como 

a expressão unânime da vontade do grupo, à qual o indivíduo contribui de forma 

anônima e inconsciente, mediante uma suposição tácita, uma afirmação que dá 

significação ao comportamento do grupo como um todo. Ocorre que essa mentalidade 

de grupo impõe frustrações ao indivíduo, pois os grupos tendem a negar certos desejos 

satisfazendo outros. Decorre daí um segundo conceito, a cultura de grupo, que seria 

função do conflito entre os desejos do indivíduo e a mentalidade de grupo.    

Nos anos 1950, na Argentina, com o psiquiatra e psicanalista Pichon-Rivière, 

surge outra vertente da prática analítica com grupos. Trabalhando no hospital de Las 

Mercedes, em Buenos Aires, frente a uma greve de enfermeiras decide convocar os 

pacientes menos comprometidos para cuidarem daqueles mais gravemente acometidos. 

A experiência resulta em melhoras significativas em ambos grupos de pacientes, 

levando-o a procurar explicação para o fenômeno. Assim, sistematiza a Técnica de 

Grupos-operativos, para cuja fundamentação teórica, recorre às contribuições da 

Psicologia da Gestalt. Como resultado, elabora sua Teoria do Vínculo e funda uma 

escola de Psicologia Social (Bastos, 2010; Castanho, 2012; Pereira, 2013). A 
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repercussão de suas contribuições pode verificar-se facilmente por meio de busca no 

site Google Acadêmico, onde se recuperam mais de quatro mil referências.   

A partir dos anos 1960, na França, D. Anzieu e R. Kaës, inspirados 

principalmente nas contribuições teóricas e práticas de Bion, dedicam-se ao trabalho 

investigativo e terapêutico com pequenos grupos. Esses autores procuram aplicar e 

adaptar conceitos psicanalíticos à prática com grupos, propondo elementos para uma 

teoria psicanalítica dos grupos, como fundamentos para a Psicanálise de grupo. Juntos, 

eles respondem pela quase totalidade da fundamentação teórica do que se pratica como 

Psicoterapia psicanalítica de grupo, Grupoanálise e outras variações.    

A teoria de Melanie Klein, que toma a segunda tópica freudiana como ponto de 

partida e privilegia os chamados estágios pré-edipianos da organização psíquica, numa 

proliferação de versões fantasmáticas, é a referência de que se serve Anzieu (1993) para 

demonstrar que o grupo tem uma constituição imaginária análoga à do psiquismo 

individual. Nesse sentido, propõe uma analogia com a instância do Ego, em seu esforço 

de englobar o psiquismo, afirmando que o grupo opera de modo similar, configurando-

se como um envelope vivo, uma membrana com um lado voltado para o interior do 

grupo e outro voltado para outros grupos. Na sequência de tais argumentos, ele atribui 

ao grupo um Si-mesmo imaginário, como fundamento da vida imaginária dos grupos, o 

continente no interior do qual se ativa uma circulação fantasmática e de identificações 

entre seus membros. Ao sustentar uma homologia entre a vida anímica individual e 

grupal, propõe que, assim como no sonho, o que se realiza no grupo é um desejo 

reprimido da infância. O autor recorre ainda a Lacan, no que este mostra a importância 

do estádio do espelho como formador da função do Eu, para abordar a ideia do grupo 

como uma ameaça primária para o indivíduo. Ele afirma que o indivíduo experimenta 

no grupo um risco de perder a própria unidade imaginária, o eu, mediante uma 
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fragmentação entre tantas demandas diferentes. A resposta para essa ameaça seria a 

produção de uma ilusão grupal, que proviria da substituição do Ego ideal de cada um 

por um Ego ideal comum.  Para ele, portanto, efeito do grupo sobre os indivíduos que a 

ele pertencem constitui-se como dificuldade a ser contornada no próprio grupo e não faz 

obstáculo ao trabalho analítico com grupos.    

Por sua vez, Kaës (1997) localiza sua própria contribuição à psicanálise de 

grupos numa parceria com Anzieu. Seguindo uma linha de argumentação que concebe o 

grupo como uma entidade psíquica regida por determinações e processos próprios, 

propõe a noção de grupalidade psíquica para designar formações e processos 

intrapsíquicos ordenados por uma estrutura de grupo, cujo protótipo seria a fantasia. 

Sua principal contribuição teórica, no entanto, é o modelo do aparelho psíquico grupal, 

com o qual se propõe explicar: a realidade psíquica própria do grupo; os efeitos do 

agrupamento sobre a formação do sujeito singular, enquanto sujeito do inconsciente e 

sujeito do grupo; e as relações de apoio em comum e de estruturação recíproca do 

aparelho psíquico individual e do aparelho grupal. Esse aparelho psíquico grupal diz 

respeito à construção psíquica comum que os membros fazem ao constituir um grupo. 

Essa construção se faria a partir dos organizadores psíquicos do grupo, formações 

inconscientes que responderiam pelo desenvolvimento dos vínculos de agrupamento.    

Por conseguinte, Anzieu e Kaës partem da premissa de que o grupo se constitui 

como uma realidade psíquica própria, propondo uma homologia entre o funcionamento 

do grupo e o do psiquismo individual, o que lhes serve de justificativa para a aplicação 

e a adaptação dos conceitos e da técnica psicanalítica a uma prática psicoterápica com 

grupos. Portanto, para esses autores, o tema dos fundamentos teóricos e éticos de uma 

escuta analítica em grupo não se coloca como questão.    
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Na literatura mais recente, mediante uma busca junto ao portal de periódicos e 

ao banco de teses da Capes, constatamos que a divisão de águas mencionada antes se 

confirma. De um lado, uma quantidade significativa de artigos, teses e dissertações 

tratando de temáticas relativas à psicanálise grupal, filiados às concepções de Anzieu, 

Kaës e Pichon-Rivière; de outro, alguns poucos trabalhos de orientação lacaniana, em 

que a prática com grupos se sustenta a partir das contribuições de Lacan acerca da 

função do analista. Assim, uma busca utilizando os descritores “psicanálise” e “grupos” 

resultou em 59 (cinquenta e nove) artigos, dos quais 9 (nove) foram prontamente 

descartados, por tratarem de questões não relacionadas a nossa temática. Dos demais 50 

(cinquenta) trabalhos, uma leitura dos resumos revelou que 47 (quarenta e sete) deles 

abordam temas relacionados à “Psicoterapia psicanalítica de grupo”, “Grupanálise”, e à 

“Técnica de grupos-operativos”, campo de práticas baseado nas concepções de grupo de 

Anzieu, Kaës e Pichon-Rivière, portanto em uma perspectiva teórica e clínica distinta 

da que fundamenta esta pesquisa.    

3.3 – Considerações de Lacan sobre a práticas com grupos   

As repercussões da experiência de Bion na trajetória de Lacan contrastam 

fortemente com o que vimos nos autores comentados mais acima. Sua reação inicial 

transparece um entusiasmo que se encontra registrado no texto “A psiquiatria inglesa e 

a guerra” (Lacan, 1947/2003), no qual discorre sobre uma viagem que fez a Londres em 

setembro de 1945, logo após o final da segunda grande guerra. Ali, comenta um artigo 

publicado dois anos antes por Bion e Rickman, onde eles relatam as atividades 

desenvolvidas no hospital militar, referidas anteriormente. Lacan afirma que esse 

trabalho tem para ele o valor de uma demonstração de método, pois nele reencontra “a 
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impressão de milagre dos primeiros avanços freudianos: encontrar no próprio impasse 

da situação a força viva da intervenção” (Lacan, 1947/2003, p. 113).  

Duas décadas mais tarde, no texto institucional “Ato de fundação” (Lacan, 

1964/2003), frente à questão dos critérios de inserção de novos membros em sua 

Escola, Lacan cria um dispositivo chamado cartel. Trata-se de um pequeno grupo 

composto por três a cinco pessoas, as quais escolheriam mais um, que se encarregaria 

da seleção, da discussão e do destino do trabalho a ser feito por cada componente. Esse 

grupo teria prazo determinado para o trabalho, depois do qual os componentes seriam 

convidados a mudar de grupo.  

Vale destacar que nessa proposição do cartel, está em jogo a invenção de 

condições que visam viabilizar a produção e a responsabilização de cada um na 

realização da tarefa com o grupo. Apesar de se vislumbrar na invenção do cartel uma 

inspiração do grupo de trabalho postulado por Bion, o dispositivo de grupo inventado 

por Lacan propõe-se à transmissão da psicanálise, ao funcionamento da Escola fundada 

por ele, não lhe sendo designada nenhuma função relativa à prática clínica. Nesse 

sentido, o destino dado por Lacan ao que extrai da experiência de Bion opõe-se 

nitidamente ao desdobramento protagonizado por Anzieu e Käes.  

Mais tardiamente, em “O aturdito” (Lacan, 1973/2003), escrito no âmbito do que 

se convenciona hoje como seu último ensino, Lacan afirma que “é impossível aos 

psicanalistas formarem um grupo” (Lacan, 1973/2003, p. 475), o que explicaria a 

dificuldade de sua própria empreitada de desbravar o estatuto do discurso psicanalítico. 

Em seguida, ele modula esse comentário ao fazer a observação de que, historicamente, 

“foi a entrada em jogo do discurso analítico que abriu caminho para as práticas ditas de 

grupo (...). Não há nisso nenhuma objeção à prática dita de grupo, desde que ela seja 

bem indicada (o que é pouco)” (Lacan, 1973/2003, p. 476). Quanto ao impossível em 
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jogo no grupo psicanalítico, Lacan denuncia, ironicamente, que a obscenidade vivida 

como um grupo seria aquilo que preserva a IPA -  numa alusão aos dois grupos 

artificiais, a Igreja e o Exército, isolados por Freud em “Psicologia das massas e análise 

do eu” (Freud, 1921/2011). Esse efeito é o que ele tenta proscrever de sua Escola.  

Nesse ponto, julgamos ser possível afirmar que, assim como Freud, Lacan via 

com ressalvas a possibilidade do trabalho analítico com grupos, principalmente devido 

aos efeitos contra analíticos, efeitos imaginários que tendem a emprestar consistência ao 

Outro, ratificando a posição alienada do sujeito.  

No entanto, segundo Barros (2007), a experiência de Bion com os pequenos 

grupos de trabalho questiona se, num pequeno grupo sem a figura do líder, seria 

possível certo ultrapassamento desses efeitos indesejáveis, de modo a preservar a 

singularidade de seus membros. O autor discute a importância da experiência de Bion 

para Lacan, tendo como referência o texto “Psicologia das massas e análise do eu” 

(Freud, 1921/2011), no trecho em que Freud trata dos grupos artificiais, exemplificados 

pelo Exército e pela Igreja. Barros retoma a concepção freudiana sobre os grupos como 

uma organização em que operam forças cruzadas – uma relação vertical com o chefe, 

ou líder, e uma relação horizontal entre irmãos, ou pares, companheiros. A articulação 

entre estes dois eixos promove uma tensão que possibilita a manutenção do grupo.  Para 

esse autor, a aposta de Bion na dimensão horizontal dos pequenos grupos no contexto 

de uma Inglaterra bombardeada, destroçada e sem a figura de um líder que garantisse a 

coesão da massa, configurando uma ameaça de dispersão, teria inspirado Lacan na 

criação posterior do dispositivo do cartel, ao fundar sua escola. Para nós, o ponto mais 

interessante dessa argumentação é a observação que o autor faz acerca do regulamento 

criado por Bion para aquele serviço militar, apontando que se trata de um regulamento 

furado em sua lógica, pois cada regra começa com o para todos que expressa a 
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obrigatoriedade militar, mas logo inclui uma modulação mediante a introdução de uma 

consideração pela dimensão neurótica ali em jogo. É nesse modo de contemplar a 

singularidade, furando a lógica do universal, que Barros situa a importância dada por 

Lacan à prática de Bion. O autor formula ainda uma questão que, segundo supõe, teria 

interessado tanto a Bion quanto a Lacan: “será que é possível pensar em pequenos 

grupos que teriam a tarefa de preservar singularidades?” (Barros, 2007, s. p.). Essa 

questão faz eco às que nos foram suscitadas no âmbito da experiência de escuta em 

grupo aos professores, ponto do qual partimos.  

Julgamos que essa questão delimita de modo preciso o que se encontra em jogo 

para os analistas que se arriscam na invenção de dispositivos de escuta em grupo de 

orientação psicanalítica, ou seja, sem abrir mão dos princípios e da ética da psicanálise.     

3.4 –A orientação psicanalítica nas práticas com grupos  

A literatura mais recente recuperada revelou, de um lado, uma quantidade 

significativa de artigos, teses e dissertações tratando de temáticas relativas à psicanálise 

grupal, filiados às concepções de Anzieu, Kaës e Pichon-Rivière; e de outro, alguns 

trabalhos de orientação lacaniana, em que a prática com grupos se sustenta a partir das 

contribuições de Lacan acerca da função do analista.  

A busca no portal de periódicos com a utilização dos descritores “psicanálise” e 

“grupos” resultou em 59 (cinquenta e nove) artigos, dos quais 9 (nove) foram 

prontamente descartados, por tratarem de questões não relacionadas a nossa temática. 

Dos demais 50 (cinquenta) trabalhos, uma leitura dos resumos revelou que 47 (quarenta 

e sete) deles abordam temas relacionados à “Psicoterapia psicanalítica de grupo”, 

“Grupanálise”, e à “Técnica de grupos-operativos”, campo de práticas baseado nas 
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concepções de grupo de Anzieu, Kaës e Pichon-Rivière, portanto em uma perspectiva 

teórica e clínica distinta da que fundamenta este trabalho.  

Uma modalidade do grupo operativo, o grupo de reflexão se constitui em torno 

de uma tarefa e, embora não tenha objetivo psicoterápico, pode produzir efeitos dessa 

ordem. Tem por meta a aprendizagem a partir da vivência grupal, sendo largamente 

utilizados em contextos de formação profissional. No entanto, a flexibilidade quanto ao 

tema, que não se determina de antemão, o aproxima do funcionamento de grupos com 

finalidades clínicas (Emílio, 2010; Franco& Volpe, 2011).  

Essa modalidade do grupo operativo tem sido explorada em algumas práticas 

com grupos orientadas pela psicanálise. Nesta perspectiva, situam-se dois dos três 

artigos restantes daquela busca, os quais discutem as possibilidades da presença do 

analista e da psicanálise fora do espaço de um consultório, mas também fora do 

enquadre de um tratamento. Eles versam sobre experiências de pesquisa sob o modelo 

de pesquisa-intervenção, desenvolvido por um grupo de pesquisa vinculado ao 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFRJ. Ambos os trabalhos se originam 

das experiências de pesquisa-intervenção realizadas pelas autoras, “cujo objetivo é 

pensar os grupos de reflexão como uma forma de intervenção clínica, pautada por 

pressupostos da psicanálise, junto aos adolescentes” (Coutinho & Rocha, 2007, p. 71). 

No primeiro artigo, Coutinho e Rocha (2007) discutem o manejo da transferência em 

um trabalho realizado numa escola pública de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. 

Assinalam que caberia ao analista apenas garantir um lugar de alteridade para que as 

questões surgidas no grupo não sejam fechadas por um saber prévio.  Ao contrário, elas 

poderiam ser desdobradas, arejadas, possibilitando ao grupo a construção de suas 

próprias respostas, através de um saber construído de forma compartilhada. Nesse 

sentido, estes autores afirmam que a psicanálise comparece operando aberturas e 
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fechamentos, fazendo circular os sentidos, viabilizando uma intervenção clínica que não 

coincide com uma análise em sentido estrito.  

No segundo artigo, Besset, Cohen, Coutinho e Rubim (2007) trazem 

considerações sobre o desafio que a contemporaneidade coloca para o analista no 

sentido de inventar novas formas de intervenção, sem perder a especificidade de sua 

ética. Com base na referência à formulação de Lacan de que o analista se define em 

função de um lugar em um discurso, lugar que não se confunde mais com coordenadas 

geográficas nem imaginárias, os autores supõem que um psicanalista pode estar 

presente em diversos contextos onde é convocado a trabalhar, respondendo às 

demandas do seu tempo.  

O terceiro artigo aborda o tema da rivalidade entre as escolas francesa e inglesa 

de psicanálise, associando-a ao conflito dominante nas relações entre os dois países e 

questionando os limites dessa “guerra”. O autor evoca o encontro de Lacan com os 

trabalhos com grupos da escola inglesa, em especial de Bion, e sua posterior invenção 

do dispositivo do cartel, para argumentar a favor de uma aproximação entre as 

psicanálises francesa e inglesa. Por fim, ele interroga a possibilidade de utilização das 

contribuições de Lacan, obtidas a partir da estruturação de cartéis, para o trabalho 

terapêutico com grupos, inaugurado por Bion (Mantovani, 2006).  

Para a busca junto ao banco de teses da CAPES, além dos descritores 

“psicanálise” e “grupos”, optamos por introduzir um terceiro, “Lacan”, como forma de 

refinar a pesquisa, descartando de antemão os trabalhos fundados em outras referências 

teórico-metodológicas que não a da psicanálise lacaniana.  

Essa nova busca resultou em 27 (vinte e sete) trabalhos, dos quais 21 (vinte e 

um) não abordavam a questão da prática com grupos. Dos seis trabalhos restantes, 

verificamos que em três deles a temática dos grupos aparecia incidentalmente. Um deles 
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(Lacet, 2004) trata de uma questão específica da prática clínica com psicóticos e se 

serve da ideia lacaniana de escrita inconsciente para pensar sua incidência naquela 

clínica. Portanto, apesar de algumas atividades relatadas se darem em grupos, a autora 

não aborda a questão dos grupos ou da escuta analítica em grupo. No segundo trabalho 

(Veiga, 2005), embora trate de trabalho realizado com um grupo, a autora o faz a partir 

da perspectiva teórico-metodológica da psicossociologia francesa, baseada na obra de 

Enriquez. A psicanálise entra apenas de forma secundária, através de uma referência ao 

texto freudiano “O mal-estar na civilização”. Já no terceiro (Medeiros, 2003), trata-se 

de investigar a prática de psicólogos que trabalham sob orientação da psicanálise 

lacaniana na rede de saúde pública em Natal, RN, a partir de entrevistas feitas com os 

mesmos. A autora advoga que os profissionais investigados precisariam criar novas 

modalidades de intervenção que contemplem a dimensão coletiva sem perder o rigor 

ético, mas não investiga os fundamentos de tais modalidades. Portanto, não contribui 

para um debate sobre a prática analítica em extensão e, menos ainda, para uma 

discussão da prática analítica com grupos.  

Outras duas dissertações têm por temática a prática analítica em instituições e 

contribuem com o debate sobre a psicanálise aplicada ou psicanálise em extensão. No 

primeiro desses trabalhos (Oliveira, 2000), a autora discute os impasses e as 

possibilidades encontradas em sua inserção como analista numa clínica-escola de 

fonoaudiologia, tecendo uma consideração apenas tangencial acerca das formações de 

grupos e do laço social a partir de uma revisão dos textos freudianos que tratam do 

social e da relação entre o eu e o grupo, bem como das contribuições de Lacan sobre a 

relação do sujeito ao Outro do significante e sobre sua abordagem do laço social a partir 

do conceito de discurso como estrutura sem palavras. A segunda dissertação 

(Fernandes, 2008) interroga o lugar da psicanálise em extensão, explorando seus limites 
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e possibilidades e abordando-o pelo viés da transferência, mediante uma revisão teórica 

do conceito nas obras de Freud e Lacan. A autora inclui uma discussão sobre a questão 

do mal-estar na cultura e sua incidência na organização libidinal dos grupos, tomando 

as contribuições de Freud sobre a relação do indivíduo com o coletivo a partir do 

mecanismo de identificação em suas diferentes formas. Neste sentido, esse trabalho 

converge com as conclusões que extraímos anteriormente a partir da leitura de alguns 

textos de Freud.  

Finalmente, o último trabalho dessa seleta (Pessoa, 2008) trata de uma reflexão 

sobre grupos a partir de uma investigação sobre o uso do cartel fora da instituição 

psicanalítica, no caso, no contexto de um centro educacional na cidade de São Paulo, 

com a participação de jovens entre 11 e 14 anos. Para dar conta dediscutir essa 

experiência, a autora estuda o conceito de grupo e de outras formações coletivas, numa 

visão psicanalítica, recorrendo a obra de Freud, Anzieu e outros analistas. A seguir, ela 

analisa três diferentes propostas de trabalhos com grupos formados para a execução de 

um trabalho – os grupos operativos, de Pichon-Rivière; os grupos de suposição básica e 

de trabalho, de Bion; e o cartel, de Lacan – investigando o funcionamento, o papel da 

autoridade e os objetivos perseguidos em cada um. Embora não se proponha uma 

investigação sobre a prática da escuta analítica em grupo, visto que seu interesse é pelos 

grupos formados com o objetivo de um trabalho, avança bastante na delimitação das 

diferenças entre os três autores, tanto na concepção teórica sobre os grupos, como em 

sua utilização no campo da psicanálise. Após discutir sua própria experiência com a 

proposição de cartéis entre adolescentes como modo de encaminhar algumas demandas 

de saber, a autora discorre ainda sobre a dificuldade de implantação desse dispositivo 

no interior mesmo das instituições psicanalíticas herdeiras do ensino de Lacan. Seu 

trabalho explora as possibilidades de uso do dispositivo do cartel, sugerindo como 



64 

 

 

direção possível para o trabalho com grupos numa perspectiva lacaniana o engajamento 

com um trabalho por tempo determinado e comprometido com uma produção de cada 

membro. Contribui, assim, para a delimitação do campo de inserção do nosso trabalho, 

embora não trate da questão da escuta analítica no contexto de grupo.  

Dada a exiguidade de trabalhos recuperados, em especial no campo lacaniano, o 

recurso a outros mecanismos de busca – Google Acadêmico e sumários de periódicos 

nacionais do campo psicanalítico – permitiu acessar produções adicionais, nas quais se 

encontram perspectivas mais promissoras para a prática com grupos de orientação 

analítica.  

Nesse sentido, Baio (1999) relata a experiência da instituição Antene 110, em 

Bruxelas, fundada por Antonio de Ciaccia em 1974, visando o acolhimento de crianças 

psicóticas ou com graves perturbações da personalidade. Este, movido pelo saber de 

que cabe ao psicótico construir seu próprio saber, sustenta junto à equipe com que 

trabalha uma posição de não saber. Em decorrência desta posição, inaugura-se ali um 

modo singular de trabalho em instituição que torna operatório o saber não saber, 

permitindo a construção de um saber pela própria criança psicótica ou autista.  

Essa direção de trabalho, que segundo Baio (1999) teria sido nomeada por 

Jacques-Alain Miller como prática entre vários, tem orientado a inserção de analistas 

em contextos institucionais voltados para o tratamento de psicóticos e autistas. A 

experiência realizada no Núcleo de Atenção Intensiva à Criança Autista e Psicótica 

(NAICAP) do Instituto Pinel, no Rio de Janeiro, mostra o modo como essa orientação 

de saber não saber pode se efetivar. Nessa perspectiva, a construção de atividades como 

oficinas e espaço de convivência se estrutura a partir do que cada criança aponta em sua 

particularidade. A hipótese é a de que “as crianças autistas e psicóticas realizam um 

trabalho para tratar o seu Outro sem lei” (Ribeiro, 2005, p. 102). Trata-se, portanto, de 
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que a criança possa encontrar parceiros para a realização desse trabalho, que implica na 

construção de seu próprio saber. 

Em outra perspectiva, Reis e Vieira (n. d.) apresentam a experiência do Digaí-

Maré, que “é um projeto de Psicanálise aplicada que se alinha à orientação política da 

Associação Mundial de Psicanálise” (s. p.), fundado em 2005 por um grupo de analistas 

da Escola Brasileira de Psicanálise. Essa orientação aponta para uma maior conexão do 

analista com a cidade, “buscando novas formas de tornar a psicanálise sensível às 

diferentes formas de segregação” (s. p.). Assim, contando com psicólogos clínicos, 

estagiários de graduação em psicologia e supervisores, o projeto consiste na oferta de 

atendimento clínico gratuito orientado pelos princípios psicanalíticos, realizado em 

pequenos grupos. O formato proposto para esses atendimentos adota a estrutura e se 

inspira no funcionamento do dispositivo do cartel, inventado por Lacan, conforme 

comentamos anteriormente. Cada grupo é formado por um clínico e quatro pacientes, 

reunidos por determinada faixa etária, e pode durar de seis meses a um ano. Se, ao final, 

alguém precisa seguir em atendimento é encaminhado para outro grupo. Nesse trabalho 

de atendimento em pequenos grupos, mais extensamente discutido e fundamentado por 

Holck e Vieira (2008), a função do mais um do cartel orienta a posição assumida pelo 

clínico, possibilitando que cada paciente se sirva da produção dos demais para inventar 

uma solução particular ao que se lhe configura como impasse. A experiência revela-se 

inovadora ao realizar uma escuta clínica apoiada na estrutura do cartel, dispositivo 

originalmente fundado por Lacan para fins de transmissão da psicanálise no interior de 

sua Escola. Essa referência demonstra ser possível a realização de uma escuta em 

grupos que viabilize uma solução subjetiva como invenção particular, a partir do laço 

com outros. 
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Outro exemplo de escuta em grupo de orientação psicanalítica encontra-se em 

Chamorro (2006), ao citar o que Oscar Masotta lhe diz em correspondência privada: 

“trabalho com grupos, o que você pode reprovar, mas como dizia Sócrates, onde está a 

palavra o desejo circula, basta não intervir com a mangueira do bombeiro” (p. 1). 

Assim, acrescenta ele, a resposta analítica para os diferentes tipos de demandas não se 

acha presa a um dispositivo particular, a um tempo predeterminado de duração da 

sessão ou do tratamento, podendo ocasionalmente se viabilizar em uma única entrevista. 

Ele admite ser possível uma prática com grupos sem “abandonar os princípios nem os 

instrumentos que orientam um psicanalista” (Chamorro, 2006, p. 6).   

Recolhemos daí o esforço de discernir na própria experiência o que pode ter 

favorecido a circulação do desejo e o que lhe pode ter obstaculizado como uma 

indicação preciosa para o encaminhamento de nossa pesquisa.  

Do percurso até aqui, extraímos a indicação inicial de que os efeitos imaginários, 

de sugestão e ilusão, inerentes à formação de grupos, configurariam um obstáculo ao 

trabalho analítico. De outra parte, o testemunho recente de analistas de orientação 

freudo-lacaniana que têm desenvolvido intervenções em contexto de grupo aponta para 

a possibilidade de uma escuta em pequenos grupos orientada analiticamente que 

viabilize a invenção particular, como consequência da formação do praticante. Portanto, 

essas práticas trazem a questão acerca da formação do analista ao primeiro plano do 

debate, interrogando o que distingue e especifica sua prática.  
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4 – Um percurso não-todo com Lacan e a formação do analista  

Na investigação que realiza ao longo de seu percurso, movido por questões 

como: o que é a psicanálise? O que opera na experiência analítica? O que se especifica 

como o lugar do analista? Como se forma um analista?, Lacan formula diretrizes caras 

aos que se engajam numa formação analítica orientados por seu ensino. Ao perseguir a 

trilha deixada por Freud, quase tornada invisível dado o encobrimento operado pela 

padronização da técnica e a imprecisão conceitual instituídas, serve-se do gume cortante 

da linguagem, concebida como estrutura, com a qual reabre a golpes decididos os 

caminhos freudianos, ao mesmo tempo em que abre picadas e clareiras que os iluminam 

de maneira inédita e consequente.   

Trata-se aqui de explicitar o que recolhemos a partir do trabalho realizado com 

alguns dentre os escritos e seminários de Lacan, para discernir o que apreendemos 

como delimitação da função do analista e interrogar sua incidência em nossa 

experiência de escuta em grupo. A exposição se organiza segundo uma lógica 

cronológica da obra.  

No âmbito do primeiro ano de O Seminário, proferido em 1953-54 sobre os 

escritos técnicos de Freud, Lacan (1979) sustenta um questionamento à prática analítica 

de então, dissecando seus pressupostos e explicitando seus desvios com relação à 

especificidade do campo fundado por Freud. Nesse contexto, encontra-se já em curso 

uma crítica sistemática e rigorosa à noção de contratransferência, à qual ele se refere 

como “a função do ego do analista, o que chamei a soma dos preconceitos do analista” 

(Lacan, 1979, p. 33).  Pari passu, denuncia o caráter inquisitorial do estilo analítico 

que, assentado numa concepção do sujeito como dotado de uma má vontade 
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fundamental e sempre disposto a inventar novos meios de invalidar a interpretação do 

analista, se encastela na técnica de interpretação da defesa. Na crítica dessa técnica, que 

chama de interpretação de ego a ego, demonstra que ela se equivale à projeção no 

tocante ao fundamento e ao mecanismo. Denuncia, portanto, a via pela qual a função da 

palavra na análise vê-se reduzida a uma “violência implícita, redução do outro a uma 

função correlativa do eu do sujeito” (Lacan, 1979, p. 64), conformando um círculo 

vicioso, do qual se trata de sair. Nesse contexto, em que Lacan retoma a experiência 

freudiana à luz dos termos ou sistemas de referência introduzidos por ele próprio – o 

simbólico, o real
10

 e o imaginário –, a passagem recortada abaixo serve-nos de 

referência para apreender o que vai se delineando em contraponto a essa técnica:  

...uma das coisas que mais devemos evitar é compreender muito, 

compreender mais do que existe no discurso do sujeito. Interpretar e 

imaginar que se compreende, não é de modo algum a mesma coisa. É 

exatamente o contrário. Eu diria mesmo que é na base de uma certa 

recusa de compreensão que empurramos a porta da compreensão 

analítica (Lacan, 1979, p. 90).   

  

Portanto, esse trecho assume para nós o valor de indicar que o acesso à verdade do 

sujeito seria franqueado pela equivocação, tomada aqui como decorrência da defasagem 

estrutural entre simbólico e imaginário na constituição do sujeito.   

Nesse empreendimento de restaurar a radicalidade da descoberta freudiana,  

Lacan (1987) dedica seu seminário seguinte, de 1954-55, ao tema “O eu na teoria de 

Freud e na técnica da psicanálise”, propondo que “o desejo, função central em toda 

experiência humana, é desejo de nada que possa ser nomeado” (Lacan, 1987, p. 281). 

Disso decorre o que ele chama a insistência do sujeito, em cujo desconhecimento 

                                                 
10

 Nesse primeiro Seminário, o real ainda não se distingue da realidade e a tônica seria uma retomada do 

imaginário à luz de uma determinação simbólica (cf. p. 165, segundo parágrafo). A formalização do real 

como uma ordem que se opõe ao simbólico e ao imaginário, distinguindo-se da realidade, será alcançada 

por Lacan por ocasião do seminário X, sobre A angústia, como veremos mais adiante.  



69 

 

 

repousaria o engodo da prática analítica que dirige o sujeito ao encontro do objeto 

genital. Denuncia, portanto, que os analistas provocam a resistência a cuja liquidação se 

dedicam com empenho. Ou seja, por tomarem o que seria um ponto de inércia, diante 

do qual o sujeito se detém, como resistência, e assim o pressionarem, provocam a 

resistência tal como entendida por eles. Esse é o contexto em que afirma:   

Existe apenas uma resistência, é a resistência do analista. O analista 

resiste quando não entende com o que ele tem de lidar. Não entende com 

o que ele tem de lidar quando crê que interpretar é mostrar ao sujeito 

que, o que ele deseja, é tal objeto sexual. Engana-se. O que ele imagina 

aqui como sendo objetivo é apenas pura e simples abstração. Ele é que 

está em estado de inércia e de resistência (Lacan, 1987, p. 287).  

  

Em sua crítica à chamada relação de objeto, em torno da qual se erigia a prática 

dos analistas de então, Lacan faz dela tema do Seminário IV, de 1956-57, para uma 

demonstração sistemática de que para o homem se trata sempre da perda do objeto. A 

relação de objeto, constitui-se, portanto, como o mote a partir do qual distingue 

privação, frustração e castração, formulando que, a cada uma dessas três formas da 

perda do objeto, corresponderiam diferentes estatutos do agente, da perda e do objeto, 

em termos das ordens do simbólico, imaginário e real. Atinge, desse modo, o coração 

da técnica padrão da análise, que se enredava no recurso à frustração como forma de 

conduzir o sujeito na experiência em direção à forma idealizada da relação genital. 

Nesse contexto, Lacan retoma o caso freudiano do Pequeno Hans, do qual se serve para 

empreender uma retomada do Édipo, segundo uma lógica estrutural determinada pelo 

significante e suas leis (Lacan, 1995). Aborda a fobia como uma suplência ao pai real 

em sua função simbólica de inscrever a castração no Outro materno e aponta o 

impossível em jogo na tentativa da criança de responder ao desejo da mãe como 

fundamental para a prática dos analistas.  
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No seminário seguinte, proferido em 1957-1958 e dedicado ao tema As 

formações do inconsciente, Lacan (1999) retoma o tema do Édipo como uma 

construção que se dá em três tempos lógicos, nos quais, há que considerar, 

simultaneamente, as dimensões diacrônica e sincrônica em jogo. Desse percurso 

decanta-se a formalização da determinação do significante na constituição do sujeito, ao 

propor que no Édipo estaria em jogo a transmissão da Lei da cultura – a interdição do 

incesto – que comparece na função nomeada como Metáfora Paterna, pela qual um 

significante, Nome-do-Pai, substitui outro significante, o Desejo-da-Mãe. Essa 

substituição significante teria por efeito a introdução do falo como significante que vem 

responder, ainda que de modo parcial, ao enigma implicado no Desejo-da-Mãe. Ou seja, 

no Édipo, trata-se de articular o desejo à Lei. Esse é o contexto em que dá início a um 

percurso de formalização do desejo que interessa à experiência analítica, o desejo 

inconsciente. Nesse sentido, destaca-se a aproximação que ele realiza entre os 

mecanismos próprios do inconsciente e presentes na técnica do chiste, descobertos por 

Freud como condensação e deslocamento, do que em seu escrito A instância da letra no 

inconsciente (Lacan, 1957/1987) havia nomeado como funções essenciais do 

significante, ou seja, a metáfora e a metonímia. Sustenta, portanto, que a determinação 

do sujeito por essas leis, situada mais além da ideia que o sujeito faz de si mesmo, é 

revelada pela experiência freudiana, à cuja luz evidencia-se ainda que “a estrutura dos 

desejos é determinada por outra coisa que não as necessidades” (Lacan, 1999, p. 71).   

No desenvolvimento de tal constatação, ele distingue a demanda como o que se 

articula na cadeia significante. No encontro do sujeito com a demanda do Outro, opera-

se a significantização 
11

 dos objetos da necessidade, produzindo um resto irredutível de 

onde vige o desejo. Este desejo, não sendo articulável, comparece unicamente por meio 

                                                 
11

 Trata-se de neologismo introduzido por Lacan no âmbito desse Seminário.  
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da demanda, de forma sempre desviada e invertida, na medida em que a demanda é 

apreendida pelo sujeito como vinda do Outro. Como decorrência dessa relação 

estrutural com a necessidade, a demanda se articula como demanda transitiva, demanda 

de algo. Por outro lado, a demanda é também invocação ao Outro como podendo faltar, 

implicando que a verdadeira demanda em jogo é uma demanda intransitiva. Nesse 

sentido, “a demanda, no fundo, é uma demanda de amor – demanda daquilo que não é 

nada, nenhuma satisfação particular, demanda do que o sujeito introduz por sua pura e 

simples resposta à demanda” (Lacan, 1999, p. 394). Desse modo, a dificuldade colocada 

à prática analítica, nesse contexto do percurso lacaniano, diz respeito à peculiaridade 

das relações do desejo com a demanda, em seu caráter paradoxal. Ou seja, o desejo, 

necessariamente, se articula através da demanda, mas persistindo como resto 

indestrutível. Desse modo, o desejo é o que resiste à redução da diferença entre a 

demanda como exigência de satisfação, e a demanda de amor, demanda intransitiva. Na 

formalização da prática analítica, mediante o trabalho de situar o desejo com relação ao 

sujeito, aqui tomado como efeito da articulação significante, Lacan constrói e ajusta o 

grafo do desejo, o qual retoma em vários momentos posteriores de seu ensino.  

Em Subversão do sujeito e a dialética do desejo, escrito dessa mesma época, 

Lacan (1966/1998) utiliza o grafo “para apresentar onde se situa o desejo em relação a 

um sujeito definido por sua articulação pelo significante” (Lacan, 1966/1998, p. 819), 

retomando os passos de sua construção que reduz a quatro etapas. Seguindo mais de 

perto essas etapas, tentaremos apreender o que dessa construção resulta para delinear a 

função do analista.  
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GRAFO 1 (Lacan (1966/1998, p. 819)  

  

  

A primeira etapa é a unidade mínima do Grafo, a qual Lacan nomeia “ponto de basta, 

pelo qual o significante detém o deslizamento da significação, de outro modo 

indefinido” (Lacan (1966/1998, p. 820). Permite evocar o tempo mítico inaugural da 

constituição subjetiva que Freud apresenta como a primeira experiência de satisfação. 

Aqui, a necessidade, ao fazer surgir o grito (ou vagido) emitido em delta (∆), encontra a 

cadeia de significantes no vetor de S a S‟, em um primeiro ponto, retorna sobre ela 

cruzando-a novamente num segundo ponto, produzindo o sujeito como marcado pelo 

significante, $. Trata-se de uma apreensão mítica porque diz respeito ao encontro 

inaugural entre o sujeito e o Outro, sendo que, da perspectiva do sujeito a se constituir, 

ambos são pura potencialidade a se produzirem como efeito de que a demanda opere 

como captura da necessidade. Ao mesmo tempo, nesse nível do grafo evoca-se, sem 

dificuldade, o funcionamento da frase na vertente diacrônica, tal como se apresenta na 

fala, segundo o qual a significação é obtida a partir do último termo, que retroage 

definindo o sentido dos que o antecederam. Isso já permite uma primeira consideração 

sobre a função da fala na psicanálise, como uma frase que sempre se articula pela via do 

deslizamento da significação, cuja delimitação fica suspensa a uma pontuação. Quanto à 

dimensão sincrônica implicada na incidência do significante, sua representação exige 
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uma primeira modificação no grafo. 
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GRAFO 2 (Lacan (1966/1998, p. 822)  

  

  

  

Assim, a segunda etapa do Grafo permite inscrever a função dos dois pontos em 

que os vetores se cruzam na representação anterior. O primeiro, em A, é o tesouro do 

significante, termo que designa o conjunto sincrônico e finito dos significantes, com 

relação ao qual um significante só se sustenta como tal por sua oposição a cada um dos 

demais. E o segundo ponto, em s(A), é a pontuação, onde a significação se completa, 

pelo efeito de retroação da cadeia significante. Mas essa etapa do grafo também 

inscreve o que se articula no estádio do espelho, ou seja, a constituição imaginária do eu 

a partir da imagem especular, passando pela subjetivação pelo significante. O I(A) aqui 

é a marca invisível que aliena o sujeito da identificação primordial ao traço unário, 

insígnia do Outro, na forma do ideal do eu, que ao se inscrever na seta do vetor que 

retroage, faz o sujeito $ aparecer em seu início. Por meio dessa retroversão que 

sanciona uma significação antecipada, aquilo de que o sujeito pode se assegurar é de 

que a imagem especular venha a seu encontro. Assim, no ponto em que o sujeito se 

identifica ao traço do Outro, I(A) como ideal do eu, a imagem se fixa na forma do eu 

ideal, i(a), como parâmetro para o funcionamento do eu, m, função imaginária do 
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domínio e da rivalidade. Essa construção se expressa no vetor que vai da imagem 

especular i(a) ao eu m, o qual se articula a duas vias de retorno: a primeira, na forma de 

um curto circuito no vetor que vai do sujeito $ ao ideal do eu I(A), corresponde à 

assunção jubilatória da imagem especular; e a outra, passando pelo vetor que vai de 

s(A), a significação antecipada pelo sujeito na imagem especular, ao A, o tesouro do 

significante, completando a constituição do eu, como metonímia de sua significação.   

Finalmente, esse patamar do grafo possibilita ainda visualizar o modo de 

funcionamento da análise praticada como interpretação da resistência, na forma do 

círculo vicioso anteriormente denunciado por Lacan (1979). Por tratar-se de uma 

relação inteiramente concebida na dimensão imaginária, o analista identifica-se e 

encarna o lugar designado pela demanda do sujeito, em (A), a partir do qual a 

interpretação atua na via da sugestão, confirmando a significação antecipada em s(A). 

Desse modo, o curto-circuito representa o círculo vicioso pelo qual se reafirma e 

consolida a posição alienada do sujeito.  

Na medida em que a demanda se articula na cadeia do significante, assumindo 

na análise a forma privilegiada da fala, o engodo fundamental no horizonte da demanda 

consiste em tomá-la no registro transitivo, a vertente articulada à necessidade, 

oferecendo, em resposta, objetos que se lhe supõem corresponder. Em decorrência, a 

demanda tende a recrudescer e se tornar cada vez mais exigente, posto que em seu 

horizonte se articula a demanda intransitiva que visa o ponto de falta no Outro, onde o 

falante pode se situar em sua existência. Trata-se aí da falta como impossibilidade 

estrutural, resultante de que o significante não significa a si mesmo e de que não existe 

um significante que diga o que o sujeito é. Para formular a operação que permitiria que 

a prática analítica não se encerre no circuito imaginário, o grafo é mais uma vez 

modificado.  
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GRAFO 3 (Lacan (1966/1998, p. 829) 

  

Nessa terceira etapa do Grafo, encontra-se representada a fórmula paradigmática 

do modo de atestar o recebimento da mensagem que faz retornar ao falante a dimensão 

enigmática de seus ditos. A questão che vuoi? Que queres? aparece situada no desenho 

de um ponto de interrogação plantado no lugar do Outro, inscrevendo a via pela qual 

cabe introduzir a dimensão do desejo na experiência analítica. Ao se dirigir ao analista, 

o sujeito, sem que o saiba, por sua fala, endereça-lhe uma demanda de confirmação da 

significação do Outro, tal como ele a apreendeu. Ao sustentar o enigma o desejo 

representa, mais além da dialética da demanda, o analista viabiliza que o sujeito se 

encontre com a questão de seu próprio desejo, ainda que na forma invertida da questão: 

que quer ele de mim?   

Aqui, a distinção entre o desejo e a demanda e a possibilidade de sustentar a 

distância entre ambos, representam condições essenciais para a condução da análise. 

Abre-se por aí a possibilidade de que uma análise se passe em outro patamar que não 

aquele do aprisionamento no curto-circuito da relação narcísica, destinada a confirmar 

indefinidamente a posição alienada do sujeito, sua resposta frente à questão de seu ser 
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em relação ao Outro. Trata-se da introdução do desejo, como situado mais além da 

dialética da demanda. Essa posição implica ao analista ter de bancar com seu ser a 

causa radicalmente desconhecida do sujeito que lhe endereça uma demanda. Nesse 

sentido, advertida de que o desejo vige entre o mais além e o mais aquém da demanda, a 

intervenção recusa o engodo em jogo na dialética da demanda. Essa etapa do grafo 

ainda permite ver a homologia entre a relação constitutiva do eu m em relação à 

imagem do corpo i(a) e o desejo d como regulado a partir da fantasia ($◊a).  

  

GRAFO COMPLETO (Lacan (1966/1998, p. 831)  

  

  

A forma completa do grafo, a partir da introdução do desejo em sua dimensão 

enigmática, se desdobra em mais um patamar, com um segundo vetor representando o 

status da cadeia significante no inconsciente, resultante do recalque originário, no qual a 

pulsão ($◊D) ocupa o lugar de tesouro do significante e o significante da falta no Outro, 

S(Ⱥ), a falta que resulta de o Outro ser marcado pelo significante, situa-se no ponto de 
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retorno. Essa forma do grafo situa o desejo d como o que vige no intervalo mais além e 

mais aquém da demanda.      

Outra resposta para a questão concernente à função do analista desenha-se em A 

direção do tratamento e os princípios de seu poder, artigo publicado nos Escritos. 

Lacan (1961/1998) recorre ao jogo de bridge, propondo localizar na função do morto 

algo análogo ao que caberia ao analista na partida de uma análise. O morto, como o que 

convoca a jogada do parceiro, sem jogar a partida. Essa formulação já tem 

consequências importantes para a prática analítica, na medida em que orienta o analista 

a recuar de sua posição narcísica, possibilitando que a partida seja jogada pelo 

analisando, assinalando um forte contraste com a técnica reificada, padronizada e 

hegemônica até então.  

Da mesma época, o Seminário dedicado ao tema A ética da psicanálise, 

proferido em 1959-60, é ocasião de Lacan (1988a) empreender mais uma volta em 

torno do conceito de desejo. A partir da formulação freudiana sobre o desejo, no 

Projeto para uma psicologia científica, correspondendo a uma moção psíquica, que 

busca reinvestir a marca psíquica deixada pela primeira experiência de satisfação, 

visando restabelecer a satisfação original, ele destaca o fato de que esse 

restabelecimento jamais se alcançaria, configurando assim o objeto do desejo como 

impossível. Esse objeto, que em Freud aparece como das Ding, ele retoma como a 

coisa, conferindo-lhe o estatuto de objeto perdido, no qual localiza o suporte a que se 

refere toda a experiência prática do sujeito, o ponto em relação ao qual orienta-se todo o 

encaminhamento do sujeito no campo de seus desejos. Em relação a essa exigência 

primeira de reencontrar a Coisa, sustenta uma interlocução com o que se elaborou ao 

longo dos tempos em matéria de ética, para formular que, à luz da experiência analítica, 

“o que nos governa no caminho de nosso prazer não é nenhum Bem Supremo, e que 
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para além de um certo limite de nosso prazer, estamos no que diz respeito ao que das 

Ding recepta, numa posição inteiramente enigmática” (Lacan, 1988a, p. 121). A ética da 

psicanálise, de caráter paradoxal, tampouco poderia incidir sobre uma especulação 

acerca dos bens, dos valores e da arrumação destes, dizendo respeito, em última 

instância, à relação do sujeito com o desejo. Nesse sentido, ele afirma:  

“É aí que reside a experiência da ação humana, e é por sabermos, melhor 

do que aqueles que nos precederam, reconhecer a natureza do desejo que 

está no âmago dessa experiência, que uma revisão ética é possível, que 

um juízo ético é possível, o qual representa essa questão com valor de  

Juízo final: Agiste conforme o desejo que te habita?” (Lacan, 1988a, p. 

376).   

  

Essa questão difícil de ser sustentada, que Lacan (1988a) propõe como a ser 

colocada somente no contexto analítico, aponta que uma ética correlata à experiência 

analítica, desde Freud, não poderia se propor na via do para todos, devendo se formular 

como ética do um por um. Decorre daí a possibilidade de formular a ética da psicanálise 

como ética do desejo, intimamente articulada à formação do analista. Desse modo, a 

resposta lacaniana à questão do que cabe ao analista se explicita na seguinte passagem:   

O que o analista tem a dar, contrariamente ao parceiro do amor, é (...) o 

que ele tem. E o que ele tem nada mais é do que seu desejo, como o 

analisado, com a diferença de que é um desejo prevenido.  

O que pode ser um tal desejo, propriamente falando, o desejo do 

analista? Desde já, podemos no entanto dizer o que ele não pode ser. Ele 

não pode desejar o impossível. (Lacan (1988a p. 360)  

  

Esse impossível aí em jogo diz respeito à promessa de felicidade bancada pelos 

analistas de então, às custas de uma recusa ao efeito de transformação operado pela 

marca do significante sobre as necessidades, a pulsão em sua dimensão de 

despedaçamento. Em decorrência do engodo implicado nessa perspectiva, ou seja, o de 
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visar a redução da hiância aí introduzida, Lacan (1988a) denuncia as metas morais da 

psicanálise, que ele localiza como compromisso com uma normalização psicológica no 

interior da psicanálise. Com relação à questão da formação do analista, sempre no 

primeiro plano de sua crítica, nesse contexto se apresenta como o que se deveria esperar 

de um fim de análise de modo a produzir um analista, recorre à noção de desamparo 

introduzida por Freud, como o fundo onde se produz o sinal da angústia, para propor 

que “ao término da análise didática o sujeito deve atingir e conhecer o campo e o nível 

do desarvoramento absoluto, no nível do qual a angústia já é uma proteção” (Lacan 

(1988a p. 364). Ressalva, no entanto, que, ao contrário da angústia, em cujo 

desenvolvimento delineiase um perigo, nessa experiência última com o desamparo não 

haveria perigo.  

É justamente quando se propõe abordar A angústia, no Seminário de 1962-63, 

que a formulação de Lacan (2005) alcança um ponto, considerado de demarcação em 

seu ensino, por lograr um delineamento lógico do objeto a, objeto a minúsculo, como 

sendo da ordem do real e não mais como imaginário, o outro como semelhante. 

Tratando-se sempre de interrogar a função do objeto na psicanálise, ele retoma o 

esquema ótico, com o qual inscreve o estádio do espelho, tal como consta em 

Observação sobre o relatório de Daniel Lagache, para em seguida modifica-lo. A 

respeito do que está em jogo na conquista da imagem especular i(a), ele afirma que “é 

com a imagem real, constituída ao emergir como i(a), que nos apoderamos ou não, 

nessa aparência, da multiplicidade dos objetos a, aqui representados pelas flores reais” 

(Lacan, 2005, p. 132). No tempo anterior à aquisição dessa imagem, o que irá constitui-

la “encontra-se na desordem dos pequenos a que ainda não se cogita ter ou não ter” 

(Lacan, 2005, p. 132). Mas, o fundamental no tempo de investimento libidinal da 

imagem especular é que há um resto que escapa a essa imagem i(a), uma reserva 
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libidinal cuja inscrição é função privilegiada do falo (-φ) que, a partir daí comparece na 

forma de uma lacuna em tudo que no campo do sujeito é demarcação imaginária.   

  

Esquema simplificado  

  

A partir daí, Lacan (2005) formula um novo estatuto para o pequeno a, “que é o 

resto, o resíduo, o objeto cujo status escapa ao status do objeto derivado da imagem 

especular” (Lacan, 2005, p. 50). Ou seja, o a, suporte do desejo na fantasia, não pode 

efetivamente ser acessado, restando a forma do desvio oferecida pela imagem especular 

i(a), a qual tem como suporte menos phi (-φ), o falo, que entra aí como reserva 

imaginariamente imperceptível. Como decorrência adicional dessa dialética, a angústia 

surge quando alguma coisa aparece na imagem especular, no lugar ocupado pelo (-φ) 

como inscrição da falta, numa configuração em que se desvela uma das formas do 

objeto a, destituído da roupagem narcísica que a imagem real i(a) representa, como 

suportada pelo falo (-φ). Esse é o contexto em que afirma que a angústia não é sem 

objeto, resultando de que a falta venha a faltar. Decorre daí que a angústia seja para ele 

o que não engana. Nesse sentido, a escolha do tema da angústia se justifica por ela ser a 

única tradução subjetiva do objeto a minúsculo, constituindo-se como meio essencial 

pelo qual se pode abordá-lo.   

Uma das consequências dessa formulação é a distinção precisa entre passagem 

ao ato e acting out, possibilitando manejos mais efetivos. Lacan (2005) identifica duas 

condições da passagem ao ato, das quais a primeira diz respeito à redução do sujeito ao 
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a, por meio de uma identificação absoluta. A segunda condição é o confronto do desejo 

do sujeito com a lei, confirmando sua redução ao a, levando o sujeito a se sentir 

rejeitado, lançado fora da cena. “E isso, somente o abandonar-se, o deixar-se cair, pode 

realizar” (Lacan, 2005, p. 125). Quanto ao acting out, ele diz que “é, essencialmente, 

alguma coisa que se mostra na conduta do sujeito” (Lacan, 2005, p. 137), destacando 

sua orientação para o Outro. Mostra de modo enfático o resta velado ao próprio sujeito, 

o que leva Lacan a dizer que o acting out é uma transferência selvagem e clama por 

uma interpretação, embora não se possa afirmar que seja possível. Mais adiante, ele vai 

dizer que o que está em jogo como manejo pelo analista em relação ao acting out é que 

este possa se apresentar marcado pela castração.  

Trata-se aí da falta irredutível ao significante, para cuja abordagem Lacan (2005) 

recorre à topologia, na sequência do que fizera no seminário anterior dedicado à 

Identificação. Retoma, sobretudo, o recurso ao cross-cap, superfície topológica dita 

moebiana em função da propriedade estrutural de continuidade entre exterior e interior, 

no qual, corte nenhum poderia produzir um círculo de redução puntiforme, ou seja, 

nenhum furo poderia ser obturado. Portanto, é uma falta radical na constituição da 

subjetividade que “a partir do momento em que isso é sabido, em que algo chega ao 

saber, há alguma coisa perdida, e a maneira mais segura de abordar esse algo perdido é 

concebê-lo como um pedaço do corpo” (Lacan, 2005, p. 149). O objeto a ganha, aqui, o 

estatuto de causa do desejo, como o que vige atrás do desejo, não se confundindo com o 

que se perfila no horizonte do sujeito em sua relação com o ideal. Nesse contexto, em 

que localiza a angústia entre o gozo e o desejo como tempo necessário à condição do 

desejo, o objeto a é “justamente o que resiste a qualquer assimilação à função do 

significante, e é por isso mesmo que simboliza o que, na esfera do significante, sempre 

se apresenta como perdido, como o que se perde para a „significantização‟” (Lacan, 
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2005, p. 193). A subjetivação desse algo perdido como um pedaço do corpo é o que está 

em jogo nas formas assumidas pelo objeto pequeno a, como resto da relação do sujeito 

com o Outro, a cada etapa dessa dialética correspondendo a uma extração do a como 

pedaço desprendido do próprio corpo. Lacan retoma aqui a série dos objetos encontrada 

na teoria de Freud – objeto oral, objeto anal e objeto fálico – completando-a com a 

introdução de mais dois – o objeto escópico, aqui esboçado, e o objeto voz –assinalando 

que se trata sempre de um objeto que o sujeito consente em ceder, e apontando a 

importância dessa característica de objeto cedível para a configuração do objeto a. Das 

peças recolhidas a cada volta desse percurso em torno do objeto do desejo, objeto a, 

produzem-se achados quanto à função do analista. Assim, no final desse seminário, 

Lacan reintroduz a questão acerca do que conviria ao desejo do analista, a qual 

responde formulando que “convém que o analista seja aquele que, minimamente, não 

importa por qual vertente, por qual borda, tenha feito seu desejo entrar suficientemente 

nesse a irredutível para oferecer à questão do conceito da angústia uma garantia real” 

(Lacan, 2005, p. 366).   

Em consequência do percurso lacaniano retomado até aqui, apreendemos que a 

questão do que convém ao analista se desloca, de modo decidido, do domínio da técnica 

para o da produção do desejo do analista, dizendo respeito ao que o analisando fez de 

seu desejo na própria análise, de modo a se produzir como analista, campo em que se 

localiza a ética da psicanálise.   

O seminário seguinte, proferido no emblemático ano de 1964 em torno de os 

quatro conceitos fundamentais da psicanálise, viabiliza-se às custas de uma mudança 

de endereço e de audiência. O contexto de combate institucional em que se achava 

inserido e que, no ano anterior, tem por desfecho a confirmação de sua não pertinência à 

IPA, Lacan recua do tema proposto anteriormente, os Nomes-do-Pai, por julgar que 
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aqueles a quem se dirigia não estariam preparados para o que teria a formular a 

propósito. Em decorrência, esse é o primeiro seminário que não toma um texto de Freud 

como ponto de partida e eixo. Nesse sentido, à luz de uma abordagem aos conceitos 

freudianos o inconsciente, a repetição, a pulsão e a transferência, fundamentais à 

psicanálise, Lacan (1988b) realiza novo percurso em torno do objeto do desejo, o objeto 

pequeno a, o qual no ano anterior fizera passar ao estatuto de causa do desejo. Já na 

aula de abertura, reintroduz de maneira explícita a questão do desejo do analista, nos 

termos do que ele deveria ser para operar de modo correto, à qual responde mais adiante 

nos seguintes termos:  

O desejo do analista, em cada caso, não pode de modo algum ser deixado 

fora de nossa questão, pela razão de que o problema da formação do 

analista o coloca. E a análise didática não pode servir para outra coisa 

senão para levá-lo a esse ponto que designo em minha álgebra como o 

desejo do analista. (Lacan, 1988b, p. 17)  

  

Na sequência, aborda o inconsciente freudiano, pela via do tropeço, do que falha, do 

que vacila, assinalando que é como descontinuidade, ruptura, que o fenômeno do 

inconsciente se apresenta, de modo a revelar que a dimensão de hiância lhe é 

constitutiva. Disso decorre que, no tocante à função ontológica, o estatuto do 

inconsciente– nem ser nem não-ser, mas algo de irrealizado– apresenta uma 

fragilidade, levando-o a afirmar mais adiante que “o estatuto de inconsciente, que eu 

lhes indico tão frágil no plano ôntico, é ético” (Lacan, 1988b, p. 37). É em correlação 

ao inconsciente assim formulado, que Lacan introduz o conceito de sujeito. Distingue o 

sujeito, tal como emerge do cogito cartesiano, como sendo o mesmo sujeito em jogo na 

psicanálise, resultando distinto, no entanto, em função da diferença entre os 

encaminhamentos cartesiano e freudiano, pois enquanto Descartes assegura-se do ser 

na certeza do cogito, é na dúvida que Freud encontra o que pode assegurá-lo de estar 
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na via do pensamento inconsciente. Daí resulta que o encaminhamento ético correlato 

ao sujeito do inconsciente, no engajamento com a pesquisa da verdade implicada na 

análise, coincidiria com wo es war, soll Ich werden freudiano, que aqui se formula 

como “lá onde estava, o Ich – (...) o sujeito deve advir” (Lacan, 1988b, p. 48).  

A função da repetição é isolada por Lacan (1988b) da função da rememoração, 

apontando que esta última encontra seu limite no real. Este real é aqui formulado como  

“o que retorna sempre ao mesmo lugar – a esse lugar onde o sujeito, na medida em que 

ele cogita, onde a res cogitans, não o encontra” (Lacan, 1988b, p. 52). Nessa 

abordagem da repetição toma emprestado os termos aristotélicos autômaton, que 

define como a rede dos significantes, e tiquê, que propõe traduzir como encontro do 

real. Desse modo, distingue a repetição como autômaton, que diz respeito à insistência 

da cadeia, ao retorno, à volta dos signos que nos comandam, pela via do princípio do 

prazer, da repetição como tiquê, que se opõe como o encontro faltoso com o real, como 

o que vige sempre por trás do autômaton. O encontro faltoso de que se trata é “um 

encontro marcado, ao qual somos sempre chamados, com um real que escapole” 

(Lacan, 1988b, p. 55). Portanto, a insistência e o retorno como resto dizem do modo de 

emergência desse real que já não se confunde com a realidade, comparecendo também 

como o que se prenuncia, no limiar do sonho de angústia. O sonho falha em sua função 

de proteger o sono, permitindo que emerja algo do real como desvelado, e a angústia 

faz surgir a função do despertar, que restitui a realidade como constituída. Assim, o 

sujeito desperta para continuar sonhando, pois o sonho é trabalho de velamento desse 

real, que  

pode ser representado pelo acidente, pelo barulhinho, a pouca-realidade,  

que testemunha que não estamos sonhando. Mas, por outro lado, essa 

realidade não é pouca, pois o que nos desperta é a outra realidade 
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escondida por trás da falta do que tem lugar de representação – é o Trieb, 

nos diz Freud (Lacan, 1988b, p. 61).  

  

Quanto ao conceito de transferência, Lacan (1988b) começa por apontar o 

deslizamento, o engodo que resulta de os analistas tomarem o conceito da transferência 

como indistinto da repetição, destacando o caráter ambivalente implicado no conceito 

de transferência, na medida em que, tal como apontara Freud, é essencialmente 

resistência, mas também o que se deve esperar para começar a interpretar. Na vertente 

da resistência, a transferência irrompe fazendo obstáculo ao acesso do inconsciente, 

levando ao seu fechamento. Essa dimensão da transferência como resistência é a do 

amor, na qual o circuito da tapeação consiste em que o sujeito leva o outro a crer que 

ele tem o que o completaria, deste modo garantindo-se poder continuar desconhecendo 

o que lhe falta.  Mas, como o discurso do inconsciente se realiza como discurso do 

Outro, do lado de fora, na intervenção do analista, caberia a esta reabri-lo. Assim, à 

concepção ortodoxa da transferência como meio de se atingir uma identificação 

alienante, Lacan opõe o aforisma: “a transferência é a atualização da realidade do 

inconsciente” (Lacan, 1988b, p. 139), completando depois que a realidade de que aí se 

trata é sexual. Nessa perspectiva, o ponto que liga a pulsação do inconsciente à 

realidade sexual é o desejo, que o é resíduo irredutível do efeito que o significante 

opera no sujeito. No desdobramento desse aforisma, trata-se de demonstrar como a 

palavra opera na análise, o que o leva a retomar a topologia do sujeito tal como a 

inscreveu no ano anterior, sob a sigla do oito interior. Faz deste ponto de partida para 

obter a topologia do cross-cap, ou gorro-cruzado, propondo que se faça um processo 

análogo ao que iria do círculo para a esfera. Nessa produção do cross-cap, há uma 

condição que se impõe e que lhe dá sua especificidade como superfície. Trata-se de 

que para essa figura fechar sua curva, é necessário que atravesse em algum ponto sua 
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superfície precedente, formando uma linha que não é representável no espaço 

ordinário. O resultado é superfície moebiana porque nela o direito continua o avesso, 

ou o interior continua o exterior.   

                       

 O oito interior                   O cross-cap  

  

  

A imagem assim obtida interessa na medida em que “permite figurar o desejo como 

lugar de junção do campo da demanda, onde se presentificam as síncopes do 

inconsciente, com a realidade sexual (...) o desejo de que se trata, é o desejo do 

analista” (Lacan, 1988b, p. 149). No percurso de Lacan, trata-se sempre de formular o 

que diz respeito à situação analítica. Nesse sentido, o recurso à topologia aqui permite 

conceber o lugar paradoxal que nessa situação seria ocupado pelo desejo do analista, 

no que ali comparece simultaneamente como disjunção e conjunção.   

A pulsão, inicialmente é abordada num percurso de demonstração da extração 

do olhar como objeto a minúsculo, do qual a fantasia depende para o enquadramento 

do desejo, objeto fugidio, esquivo, em cuja constituição entra em jogo a dimensão do 

dar-a-ver, no sentido de um engajamento com a captura do olhar, ainda que 

evanescente. Isso lhe permite formular que a função pacificadora do quadro, o valor de 

encanto da pintura, estaria em seu valor de armadilha, feita sob medida para capturar 

esse objeto olhar, satisfazendo o que ali é apetite do olho, apetite a ser alimentado. Na 
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sequência, Lacan (1988b) a retoma a pulsão pela via de uma desmontagem, afirmando 

que seu valor está em permitir questionar a satisfação, no que ela tem de paradoxal, ou 

seja, no que ela revela comportar uma relação de continuidade entre prazer e desprazer. 

Frente à exigência constante da pulsão, essa continuidade permite um arranjo pelo qual 

sempre se atinge um tipo próprio de satisfação. O paradoxo decorre também de que a 

pulsão não tem por alvo um objeto, mas o percurso pelo qual o contorna e retorna para 

a borda do corpo que é sua fonte. Portanto, a presença de um vazio, a ser ocupado por 

um objeto, não importa qual, cuja instância é a do objeto perdido, é o que caracteriza a 

relação da pulsão com o objeto. Esse circuito como alvo da pulsão, que sai da borda 

recortada como zona erógena para contornar o objeto a e retornar a ela, é a via pela 

qual o sujeito tem de atingir a dimensão do Outro. Portanto, a incidência da satisfação 

pulsional na experiência analítica precisa ser localizada, de modo a não obstaculizar o 

desejo do analista.  

Nesse ponto, abre-se a questão da relação ao Outro como constitutiva do 

sujeito, a qual Lacan (1988b) propõe formalizar a partir das operações lógicas de 

alienação e separação, opondo os campos do sujeito, como campo do vivo, e do Outro, 

como o lugar da cadeia significante. Para articular a alienação como a primeira 

operação em jogo na relação do sujeito ao Outro, Lacan recorre à forma lógica da 

reunião, na teoria dos conjuntos, que se define por um vel, um ou, que se especifica de 

modo tal que a escolha em jogo, qualquer que seja, resulta em nem um, nem outro. 

Desse modo, opondo o campo do ser ao campo do sentido, a escolha pelo ser faz o 

sujeito desaparecer caindo no não-senso, enquanto que ao escolher o sentido, este só 

pode subsistir sem essa parte de não-senso que, na realização do sujeito, é o 

inconsciente. O encontro desses campos realiza-se como o campo do vivo onde o 

sujeito é chamado a funcionar como tal, onde a pulsão se manifesta. Tratam-se aí de 
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duas faltas que se recobrem, uma, que é falta ao ser do sujeito, na medida em que ele 

depende do significante que surge do campo do Outro. Ou seja, ao se produzir no 

campo do Outro,  

o significante faz surgir o sujeito de sua significação. Mas ele só 

funciona como significante reduzindo o sujeito em instância a não ser 

mais do que um significante, petrificando-o pelo mesmo movimento 

com que o chama a funcionar, a falar, como sujeito (Lacan, 1988b, p. 

197).  

Esta falta se inscreve sobre outra que lhe é anterior, situada no advento do vivo, 

uma falta real, pois se remete ao que, de real, o vivo teria perdido ao se tornar sexuado, 

na medida em que cai sob a morte individual. Essa operação à qual Lacan se refere 

como escolha forçada também aparece na linguagem, como no exemplo que ele evoca, 

em que alguém é confrontado a escolher entre a bolsa ou vida. A escolha pela bolsa 

resulta na perda das duas e a escolha pela vida resulta numa vida decepada do que a 

bolsa representa. Ou seja, é impossível escolher sem perder.   

 
  

O espaço do não-senso, representa aquele em que o traço unário, como insígnia do 

Outro, surge no campo do vivo como chamado a vir funcionar como sujeito do 

significante. A identificação com esse traço unário como único não produz sentido.  

Somente a articulação ao segundo significante vai fazer o primeiro funcionar como tal, 

produzindo como efeito o sujeito. Mas no nível dessa primeira dupla de significantes, 

    A alienação   

não - senso   

  o   
o ser   o sent ido   

( ) o sujeito   ( o Outro )   
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Lacan formula que pode acontecer de não haver intervalo entre os significantes S1-S2, 

solidifica-se na forma da holófrase. Por essa via, ele explica a debilidade, como o 

resultado dessa condição que impede o sujeito de falar em nome próprio, o que estaria 

em jogo também na psicose.    

Já na segunda operação, a separação, Lacan (1988b) recorre à lógica da 

interseção, que se constitui pelos elementos pertencentes a um e ao outro conjunto, 

para dizer que se trata da inscrição do que se produz como falta nos dois campos. 

Trata-se da apreensão do enigma do desejo do Outro, a partir das lacunas e tropeços de 

sua fala. Diante deste ponto de falta percebido no Outro o que o sujeito situa é questão 

de sua própria perda, no sentido de se o Outro poderia perdê-lo. Assim, na subjetivação 

da falta no Outro franqueada pela metáfora paterna é a fantasia fundamental que 

permite inscrever a relação paradoxal do sujeito com o objeto a, como o qual se 

identifica ao se contar como perda no desejo do Outro. Lacan assinala que, nessa 

operação, o sujeito se implica por um querer sair disso, na medida em que se trata de 

engendrar-se como separado do Outro. Nesse contexto, a operação de separação, não 

encontra aqui uma representação gráfica, nem o mesmo nível de formalização que ele 

realiza para a alienação.    

Mais adiante, Lacan (1988b) parte de sua definição de que “o significante é o 

que representa o sujeito para o outro significante” (Lacan, 1988b, p. 223), para 

assinalar que a função da dupla de significantes liga-se de modo essencial à alienação, 

representando o que desta se conserva na separação como relação do desejo ao desejo, 

embora com outros elementos que não o S1 e o S2 da primeira dupla de significantes. 

Ou seja, a cada vez que se produz uma fala, essa função da dupla de significantes 

comparece, atualizando a alienação do sujeito e também sua separação em relação ao 

Outro. Como é sempre a experiência analítica que interessa no percurso lacaniano, o 
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objetivo aqui é delimitar a interpretação e formalizar a transferência. Quanto à 

interpretação, destaca-se a insistência com que ele repisa que ela não é aberta a 

qualquer significação (Lacan, 1988b, p. 236-237). Ele afirma que a interpretação 

precisa se apoiar no s(A), produzindo uma significação que não pode ser qualquer, 

ainda que, em última instância, o efeito esperado seja o de isolar um núcleo de não-

senso. Ou seja, o que importa é que o sujeito possa distinguir, “para além dessa 

significação, a qual significante – não-senso, irredutível, traumático – ele está, como 

sujeito, assujeitado” (Lacan, 1988b, p.237). Trata-se aí do significante primordial, puro 

não-senso, o qual precisa ser substituído por outro significante, caindo sob o efeito do 

recalque originário, como condição de que o sujeito se constitua como tal. Esse 

significante primordial, na medida em que mata todos os sentidos, é o fundamento da 

função da liberdade no sujeito. “É por isso que é falso dizer que o significante no 

inconsciente está aberto a todos os sentidos. Ele constitui o sujeito em sua liberdade em 

relação a todos os sentidos, mas isto não quer dizer que ele não esteja determinado” 

(Lacan, 1988b, p. 238).  

Quando retoma a transferência nas últimas lições do seminário, trata-se para 

Lacan (1988b) de abordá-la por seus efeitos, distinguindo sua vertente que é resistência 

à análise daquela que funciona como sua causa. Nesse sentido, o sujeito suposto saber 

é o que lhe permite formalizar o que na transferência funciona como ponto de 

conjunção e disjunção entre o sujeito e o Outro. Ele afirma que o sujeito é suposto 

saber a significação, advertindo em seguida que é por ser sujeito de desejo que ele é 

suposto saber. Portanto, em sua vertente que é resistência ao trabalho analítico, na qual 

o efeito de transferência é o amor, o sujeito, encontra-se assujeitado ao desejo do 

analista, na via de querer se fazer amar por ele. Assim, “o efeito da alienação em que se 

articula na relação do sujeito ao Outro, o efeito que somos, é aqui absolutamente 
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manifesto” (Lacan, 1988b, p. 239), como decorrência de que “o sujeito tem uma 

relação a seu analista cujo centro está no nível do significante privilegiado que se 

chama ideal do eu, na medida em que, dali, ele se sentirá tão satisfatório quanto 

amado” (Lacan, 1988b, p. 240). Nesse sentido, cabe articular a função que a separação 

introduz, mais além da identificação ao ideal do eu, que é o objeto a, em torno do qual 

a pulsão faz o contorno e que na análise busca-se retomar. Portanto, “pela função do 

objeto a, o sujeito se separa, deixa de estar ligado à vacilação do ser, ao sentido que 

constitui o essencial da alienação” (Lacan, 1988b, p. 243). Trata-se aqui de formalizar 

o que suporta o analista em sua função, bem como do que lhe cabe para tornar possível 

a travessia do plano da identificação. Ao demonstrar que a transferência se suporta em 

dois pontos que o sujeito convoca o analista a encarnar, ponto da identificação, onde 

ele se vê amável, e ponto do desejo, onde se vê causado como falta pelo objeto a, 

Lacan formula que o manejo da transferência deve ser regulado de modo a manter a 

distância entre eles. Assim, retoma novamente a forma do oito interior pela qual 

topologiza a transferência no seminário anterior:  

   

  

Essa topologia permite visualizar que, por meio do trabalho do sujeito de se 

dizer na análise, ao orientar sua proposição no sentido da transferência como 

resistência, opera-se um fechamento que se equivaleria ao desenvolvimento de uma 

espiral em direção ao centro. Ou seja, o que na figura é uma borda “retorna sobre o 
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plano constituído pelo lugar do Outro, a partir da região em que o sujeito, realizando-se 

em sua fala, se institui no nível do sujeito suposto saber” (Lacan, 1988b, p. 256). 

Assim, uma análise que se realiza e justifica pela via idealizante da identificação ao 

analista como seu fim, não se distingue da sugestão tal como opera na hipnose. Para 

ele, o manejo de sustentar a distância entre o que o sujeito atualiza na transferência 

acerca de como se apreende no campo da identificação e de como se insere no campo 

do desejo é a mola central da operação analítica. Em decorrência, a queda do analista 

desse lugar de idealização é condição para que ele possa “ser o suporte do objeto 

separador, na medida em que seu desejo lhe permite, numa hipótese às avessas, 

encarnar, ele, o hipnotizado” (Lacan, 1988b, p. 258). A transferência se estabelece 

reenviando a demanda à identificação, desviando-se da pulsão. Assim, é o desejo do 

analista que, por permanecer uma incógnita e exercer-se em sentido contrário ao da 

identificação, viabiliza a separação do sujeito na experiência, a qual pode ser 

reconduzida ao plano da pulsão, onde se presentifica a realidade sexual do 

inconsciente.   

Nesse ponto, explicita-se uma série de questões que interrogam as 

consequências do fim da análise concebido nesses termos:  

O que se torna então aquele que passou pela experiência dessa relação, 

opaca na origem, à pulsão? Como, um sujeito que atravessou a fantasia 

radical, pode viver a pulsão? Isto é o mais-além da análise, e jamais foi 

abordado. Isto só é, até o presente, abordável, no nível do analista, na 

medida em que seria exigido dele ter precisamente atravessado em sua 

totalidade o ciclo da experiência analítica (Lacan, 1988b, p. 258).  

  

Portanto, à luz do percurso de Lacan nesse seminário XI, há uma importante 

inflexão que se opera na formulação do desejo do analista, como resultado da 

formalização do objeto a e sua repercussão na concepção da transferência. Desse 
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modo, não se trata de um desejo em estado puro, mas de “um desejo de obter a 

diferença absoluta, aquela que intervém quando, confrontado com o significante 

primordial, o sujeito vem, pela primeira vez, à posição de se assujeitar a ele” (Lacan, 

1988b, p. 260).   

A escolha de recorrer aqui ao décimo quinto seminário, proferido em 1967-68, 

sobre O ato analítico, decorre da frequência com que nos vimos remetida ao que ali se 

articula e formula, a respeito da operação analítica, quanto a uma apreensão mais 

acurada das relações entre a psicanálise em intensão e a psicanálise em extensão, bem 

como de suas consequências. A versão
12

 que aqui nos serve de referência é a que se 

encontra disponível no site da École Lacanienne de Psychanalyse. Ao assumirmos essa 

escolha, nos responsabilizamos pelos vários riscos de traição
13

 que dela resultam, 

principalmente aqueles que não conseguimos vislumbrar. Dentre esses, destacamos a 

incursão lacaniana ao campo da lógica iniciada no seminário anterior, quando recorre a 

um tipo específico de estrutura, chamado Grupo de Klein, para formular A lógica do 

fantasma. Dado que o seminário sobre O ato analítico é consequência e desdobramento 

desse, a referência à lógica segue sendo fundamental. Essas são algumas das defasagens 

que delimitam nossa leitura e nosso trabalho com esse material.  

Logo na abertura, Lacan (n. d.) ratifica que o tema do ato analítico resulta do 

que se produziu como conclusão de seu seminário anterior e assinala três pontos que 

lhe servirão de referência: a função de um termo como conjunto na teoria matemática; 

uma relação de articulação, incluindo certa diferença articulada que implica a ordem 

                                                 
12

 Em que pese se tratar de seminário ainda inédito, no sentido de uma edição autorizada, oficial, por 

quem detém os direitos legais de verter em texto a fala de Lacan, há versões que resultam de outras 

fontes, oriundas dos registros de analistas que frequentaram seus seminários. A versão que consultamos 

encontra-se disponível em francês, que cotejamos com uma versão em espanhol recuperada do mesmo 

site há vários anos, e que já não se encontra mais disponível.  
13

 Reportamo-nos aqui à indicação freudiana de que não há tradução que não seja traição (traduttore, 

tradittore), explorando uma nuance que nos implica mais diretamente, no sentido de que, frente à 

questão de o quê ou quem estaria por ser traído numa tradução (numa leitura), em última instância, o 

que está em jogo são as consequências ex-traídas da leitura possível de alcançar, ao empreendimento 

aqui em tela.  
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das posições subjetivas do ser, com relação ao qual o objeto pequeno a toma seu valor 

de oposição subjetiva. Interroga de saída a dimensão do ato, assinalando alguns pontos 

que permitem distingui-lo da ação: a dimensão significante como constitutiva do ato; o 

ato concerne ao surgimento de algo, a um começo; no ato não há sujeito, em 

decorrência do que, dele não há conhecimento; ao ato corresponde a produção de um 

saber, numa acepção próxima à que se encontra na expressão savoir-faire.   

Quanto à especificidade do ato psicanalítico, Lacan (n. d.) destaca que a 

conjunção dessas duas palavras evoca a dimensão do ato como o que opera  

psicanaliticamente, a partir do que interroga “qual a essência do que, do psicanalista 

como o que opera, é ato? Qual é sua parte no jogo?”
14

 (Lacan, n. d., p. 16). Essa 

questão funciona, a nosso ver, como eixo em torno do qual se desenrola o seminário, 

mantendo-se no horizonte das demais questões que ele introduz ao longo do percurso.    

À luz da questão do que é para o psicanalista um ato, Lacan (n. d.) aborda o ato 

sintomático de que Freud trata na Psicopatologia da vida cotidiana, assinalando que o 

ato sintomático, ato falho, é ao mesmo tempo recobrimento e abertura de algo que não 

chega a se revelar, levando-o a interrogar acerca do que se passa com o ato analítico 

em relação à verdade. Ele propõe que em nossa função de ser falante, uma inadequação 

particular do órgão ao gozo põe em questão a verdade, e que o ato psicanalítico, na 

medida em que se articula em outro nível, “responde a essa deficiência da verdade em 

seu acesso ao campo sexual”
15

 (Lacan, n. d., p. 23).   

Na sequência, Lacan (n. d.) afirma que a dimensão da transferência é o primeiro 

aspecto estritamente coerente a considerar numa formalização do ato psicanalítico, 

pois, diz ele: “fora do que eu chamei manipulação da transferência, não há ato 

                                                 
14

 Quelle est l’essence de ce qui, du psychanalyste en tant qu’opérant, est acte ? Quelle est sa part dans 

le jeu ?  
15

 (...) répond à cette déficience qu’éprouve la vérité de son approche du champ sexuel. 
9
 Hors de ce que j’ai appelé manipulation du transfert, il n’y a pas d’acte analytique.  
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psicanalítico”
9
 (Lacan, n. d., p. 29), e explicita que o ato psicanalítico diz respeito à 

psicanálise didática, uma psicanálise levada ao ponto em que o analisante se torna 

analista. Esse ato não corresponde ao sujeito que se submete a uma análise justamente 

se comprometendo com uma suspensão do ato. Assim, o ato analítico só pode se passar 

do lado do analista. Trata-se de articular o que é a essência da transferência e do que se 

opera sobre ela ao final da análise. Ao retornar à questão sobre o que haveria no ato 

psicanalítico, afirma que este se liga essencialmente à transferência, de cujo 

funcionamento ele já havia isolado a função do sujeito suposto saber
16

. Se a psicanálise 

institui um fazer, mediante o qual um psicanalisante
11

 alcança um fim, esse fazer, 

instaurado por um analista, encontra suporte e autorização no ato psicanalítico, no qual 

se acham implicadas interpretação e transferência. Aqui, trata-se de assinalar que a 

interpretação não poderia ser reduzida ao primeiro modelo da decifração, pois o sujeito 

já se encontra aí como determinado e causado por um efeito do significante, mas de tal 

forma que o torna incapaz de restaurar o que se inscreveu de sua relação ao mundo, e 

inadequado quanto aos pontos que lhe concernem para apresentar-se como sujeito 

sexuado.   

Uma consideração crítica da produção dos analistas leva-o a constatar que a 

análise didática não encontra formulação precisa na produção dos psicanalistas, que 

haveria um silêncio a respeito do que se passa no final de uma análise. Dessa omissão 

encontrada aí, Lacan (n. d.) extrai a consequência de que o ato analítico é o que para o 

psicanalista resta completamente elidido. Assim, propõe considerar que a situação 

sendo essa, talvez se deva a que este ato, afinal, só possa ser elidido. Desse modo 

postula que é necessário crer que há a algo de insuportável no ato analítico, advertindo 

                                                 
16

 No Seminário XI: os quatro conceitos fundamentais da psicanálise, de que tratamos mais acima. 
11

 Termo introduzido por Lacan para dizer do sujeito que se submete ao processo analítico.  
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não se tratar de algo subjetivamente insuportável, mas deixando a questão do que seria 

esse insuportável aí em jogo.   

Portanto, do que recolhemos até aqui, quanto à formulação do ato psicanalítico, 

demarcamos que: concerne ao analista, restando-lhe, no entanto, completamente 

elidido; diz respeito ao que está em jogo na análise didática, como o que possibilita o 

analisante tornar-se analista; algo se passa nesse ato com relação à função do sujeito 

suposto saber; trata-se de um ato que comporta certa evocação da verdade.   

Mas adiante Lacan (n. d.) constrói um esquema, no qual procura articular de 

modo novo algumas referências que se encontram disponíveis a partir de seu percurso. 

Adverte que o analista não se faz cargo da verdade, pois a verdade é a inscrição do 

significante no lugar do Outro, que tem por efeito o Sujeito ($) como projeção do 

Simbólico (S). De modo análogo, o gozo, que tem relação com o Real (R), está aí 

separado de nós por obra do princípio do prazer. E o saber entra como uma função 

imaginária de idealização. Assim, o traço unário (I) da primeira identificação é 

projeção imaginária sobre o vetor no lado oposto.  E o objeto (a) é o que cai do Real 

(R) sobre o vetor estendido entre o Simbólico (S) e o Imaginário (I), representando a 

fragilidade da função da imagem como efeito de sua captura pelo significante. Como 

resultado desse esquema, demonstra que “o que torna delicada a posição do analista, 

que na realidade se sustenta aí no meio, onde está o vazio, o buraco, o lugar do desejo 

(parte sombreada do esquema)”
17

 (Lacan, n. d., p. 45). 

  

                                                 
17

 C’est ce qui rend délicate la position de l’analyste qui en réalité se tient là au milieu, où c’est le vide, 

le trou, la place du désir [partie hachurée du schéma].  
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Depois, para retomar de modo mais preciso a questão do que há no ato 

analítico, Lacan (n. d.) retoma a fórmula freudiana do “Wo es war soll ich werden” 

propondo ler que aí onde era, o sujeito deve advir. Mas, ao aplicá-la ao analista, aí 

onde era, devo advir psicanalista, impõe-se a questão de se seria possível. A 

conjuntura em jogo é a da alienação –conjunção disjuntiva, escolha forçada e 

forçosamente perdedora– que no ano anterior articulou a propósito da lógica do 

fantasma, introduzindo-a como ou não penso ou não sou.   

 

A marca, o traço unário, tem por efeito ou não penso ou não sou. “Ou não sou esta 

marca, ou só sou esta marca, quer dizer que não penso”
18

 (Lacan, n. d., p. 54), o que 

significa que o resultado necessário da alienação é que não há escolha entre a marca e 

o ser. Nesse sentido, como o efeito alienatório da marca já se deu, ele pode ser 

                                                 
18

 Ou je ne suis pas cette marque, ou je ne suis rien que cette marque, c’est-à-dire que je ne pense pas.  
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encontrado sob sua forma de origem. Resta dar-se conta de que o ponto de partida 

lógico mantém ainda na conjunção anterior à disjunção, o não penso e o não sou. 

Portanto, no que concerne ao ato analítico, a relação do ato com um começo remete à 

alienação, como operação lógica. Trata-se de que, em termos de linguagem, esse não 

sou aí em jogo articula-se do mesmo modo pelo qual se pode dizer „não estou‟ em 

resposta a alguém que chama à porta. De acordo com essa mesma lógica, esse não 

penso implica que não penso, para ser, o que no esquema se encontra marcado como o 

falso ser. Mas, esclarece ele, esse falso ser é o ser de todos nós, como sujeito alienado, 

pois não pensar é a via pela qual se pode mais solidamente se instalar como ser.   

Nesse ponto, Lacan (n. d.) retoma a lógica do fantasma formulada no ano 

anterior, da qual diz que conserva em si a possibilidade de dar conta do fantasma e de 

sua relação ao inconsciente. O esquema construído no ano anterior a partir da estrutura 

de um grupo de Klein
19

, traz a operação alienação, a operação verdade e a operação 

transferência, fazendo as vezes dos três termos a partir dos quais a estrutura se define, 

com a condição de dar-se conta de que o esquema não permite ver   “a reciprocidade, o 

que constitui para cada uma a operação recíproca; aqui, tal como estão inscritos com 

essas indicações vetoriais, só é, se posso dizê-lo, a metade de um grupo de Klein”
20

 

(Lacan, n. d., p. 55). 

                                                 
19

 Suscintamente, um grupo de Klein se define como uma estrutura construída a partir de quatro 

elementos, que se relacionam por meio de uma operação binária, operação esta que é associativa e 

comutativa, admitindo inversão, de modo tal que a combinação de três dos elementos vai resultar 

sempre no mesmo quarto elemento, que se nomeia como a identidade do grupo.   
20

 (...) cette <phrase>15 que <j’ ai> articulée l’année dernière sous les termes de l’opération 

aliénation, l’opération vérité, l’opération transfert, pour en faire les trois termes de ce qu’on peut 

appeler un groupe de Klein16, à condition bien sûr des’apercevoir qu’à les nommer ainsi nous n’en 

voyons      pas le retour, ce qui constitue pour chacun l’opération retour. Ici, tels qu’ils sont inscrits 

avec ces indications vectorielles, ce n’est, si je puis dire, que la moitié d’un groupe de Klein.  



100 

 

 

 

 

  

À luz desse esquema, Lacan (n. d.) retorna à interrogação sobre o ato analítico 

afirmando que o fim da análise supõe que se alcançou certa realização da operação 

verdade, o que deve se constituir como um tipo de percurso que parte do sujeito 

instalado em seu falso ser, pelo qual realiza algo de um pensamento que implica o não 

sou. Esse percurso não é possível sem que o sujeito encontre seu lugar mais verdadeiro 

sob a forma do não sou, no objeto a, “mas que, ao fim de uma análise, se traduz por 

essa coisa não só formulada, mas encarnada que se chama castração, o que nós temos o 

hábito de etiquetar sob a letra –φ”
21

 (Lacan, n. d., p. 56). Isso quer dizer, portanto, que 

                                                 
21

 (...) mais qui, à la fin d’une analyse, se traduit de cette chose non seulement formulée mais incarnée 

qui s’appelle la castration, c’est ce que nous avons <l’habitude d’étiqueter> sous la lettre du –φ.  
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há dois ali onde era: o primeiro, inscrito no nível do sujeito como falta; e o outro no 

lugar ligado ao não sou, onde o inconsciente é objeto da perda. Desse modo, quando 

afirma que “a verdade é que a falta de cima à esquerda é a perda debaixo à direita, mas 

a perda é causa de outra coisa”
22

 (Lacan, n. d., p. 57), há que considerar que esse ali 

onde era só é verdadeiramente falta no sujeito se este se faz perda.   

Mas, afinal, o que se passa no final da análise? No que concerne ao sujeito do 

ato analítico, Lacan (n. d.) afirma que o único saber a seu alcance acerca do que se 

aprende na análise, diz respeito ao que se opera na transferência, isto é, à queda que o 

sujeito suposto saber sofre, ficando reduzido ao objeto a o qual ali advém como causa 

da divisão do sujeito. Quanto ao analisante, se chega ao fim de análise no ato, é que 

opera essa passagem que remete a seu lugar o sujeito suposto saber. Trata-se, portanto, 

de um lugar que pode vir a ser ocupado, desde que, tendo sido garantido até ali pelo ato 

do analista, o sujeito suposto saber seja destituído. Assim, à luz dessa estrutura, é 

possível situar a resistência do analista, que se manifestaria como recusa ao ato. A 

suspensão dessa resistência do analista é consequência de ele saber o que se passa no 

lugar do sujeito suposto saber, e tem por consequência levar a análise a se passar em 

torno do ponto ($), do sujeito divido pela falta.  

Em outras palavras, o analisante que chega ao fim da análise, aceitando o 

desafio implicado no ato, sabe o que, no momento desse passe, seu analista se tornou: 

esse resíduo, dejeto, coisa rejeitada, que ele mesmo era. Esse ponto de des-ser que 

golpeia o sujeito suposto saber é a verdade desse saber. Durante o ato analítico, o 

sujeito nada sabe dessa verdade, porque se tornou ele mesmo a verdade desse saber. No 

ponto de partida de uma análise, portanto, o ato analítico funciona como sujeito 

                                                 
22

 La vérité, c’est que le manque d’en haut à gauche [voir schéma], c’est la perte d’en bas à droite, mais 

que la perte, elle, est la cause d’autre chose.s  
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suposto saber falseado, o que significa que está destinado a ser destituído no final, 

reduzido à sua verdade.   

Após retomar sua fórmula de que o sujeito á o que um significante representa 

para outro significante, Lacan (n. d.) propõe o objeto a, como o verdadeiro termo 

médio em questão na análise, na medida em que, de um lado é efeito do discurso do 

analizante, e de outro é o que intervém em toda a operação psicanalisante, como o que 

ao final da análise libera a verdade fundamental do sujeito, concernente ao sexual, à 

condição de que o analista seja já a representação do que mascara, obtura, tampona 

esta verdade.  

Mais uma volta ao esquema permite visualizar que no fim da análise o sujeito 

suposto saber fica reduzido ao mesmo não ser ali característico do inconsciente, 

descobrimento esse que faz parte da mesma operação verdade. Assim, a função do ato 

analítico consiste em suportar a transferência, ou seja, fazer funcionar o sujeito suposto 

saber, cuja verdade é sua queda ao final. Na sequência, trata-se ainda de dar conta do 

que se passa com esse sujeito suposto saber, em decorrência de que no inconsciente 

nos situe um saber sem sujeito.  Lacan (n. d.) afirma então que a tarefa psicanalítica, 

por se propor ao sujeito alienado, definido pelo não penso, como tarefa de um 

pensamento que, a partir da regra da associação livre, se enuncia sob esse mesmo 

enunciado, admite a verdade básica do não penso. Isso significa que, como tarefa 

proposta ao analisante na via da associação livre, o trabalho analítico admite a 

alienação, o não penso do sujeito alienado, como ponto de partida. Mas, aonde isso 

pode levar? Pode, ao final, levar à castração (-φ), a ser tomada em sua dimensão de 

experiência subjetiva, na medida em que somente por essa via o sujeito se realiza como 

tal, na medida em que só se realiza como falta. Quer dizer, o sujeito realiza (em sua 

experiência subjetiva) que não tem o órgão do que seria o gozo unário, unificante, do 
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que faz uno o gozo na conjunção de sujeitos do sexo oposto. Portanto, não há 

realização do sujeito como parceiro sexuado no que ele imagina como unificação no 

ato sexual. É essa a falta que no final da análise, se joga como realização subjetiva do 

pequeno a, na forma desse não ter o órgão. O analista, como suporte da transferência, 

é que dá corpo ao que o sujeito se torna sob a forma do objeto a.   

Desse modo, Lacan (n. d.) chega a formular que uma análise começa pela 

alienação, na medida em que o ponto de partida só pode ser o de um sujeito alienado, 

e, se chega ao fim no ato, é pela via dessa mesma alienação como operação lógica, na 

medida em que se trata de descarregar-se do objeto perdido, de onde se origina toda a 

estrutura, remetendo-o ao outro, em que se encontra a função do analista.   

A nosso ver, aqui torna-se mais sensível a referência ao grupo de Klein, na 

medida em que se trata de uma estrutura matemática, cuja característica principal é ter 

uma identidade, que é o resultado a que se chega sempre a partir das combinações 

possíveis entre os três elementos, que funciona como garantia de reversibilidade, ou 

seja de que se possa voltar ao ponto do início a partir de qualquer outro. Mas, no que 

concerne ao processo analítico, em que pese a operação alienação ser a mesma no 

princípio e no fim, há que considerar que o produto é diferente, pois no ato do passe “a 

alienação do pequeno a, quando vem aqui, se separa do menos phi (-φ) que, ao final da 

análise, idealmente, é a realização do sujeito. Eis o processo de que se trata”
23

 (Lacan, 

n. d., p. 63).   

O que resulta desse processo para o analista? O ato analítico, porque implica a 

redução da função transferencial do analista ao objeto a como dejeto, ou seja, 

desnudado, separado de sua roupagem narcísica, que é o menos phi (-φ) da castração, é 

o que torna possível que, simultaneamente, do lado do analisante, o sujeito se realize 

                                                 
23

 (...) l’aliénation du petit a, quand il vient ici, se sépare du moins phi (-φ) qui à la fin de l’analyse, 

idéalement, est la réalisation du sujet. Voici le processus dont il s’agit.  
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como esse menos phi (-φ) de sua castração. Portanto, não há como se tornar analista, a 

não ser servindo-se da função do sujeito suposto saber, num processo que se finaliza no 

ato analítico, pelo qual vem se realizar como perda, no mesmo golpe com que a reduz 

ao dejeto que ele mesmo era. A condição para tal é que haja um analista que, por ter 

alcançado esse ponto em sua própria análise, dê autorização e suporte a esse percurso, 

bancando em ato essa função do sujeito suposto saber, que inclui sua queda e redução. 

Assim, o ato analítico é ato que autoriza o ato de tornar-se analista.  
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5 – Sobre a aplicação da psicanálise 

Freud considera o tema da sua aplicação da psicanálise a outros campos em 

vários momentos de sua elaboração teórica. Aborda-o tanto pelo ângulo do que poderia 

interessar a outras disciplinas acerca das descobertas da Psicanálise, como pela questão 

das implicações de tais aplicações para a prática analítica. De início, demonstrava um 

entusiasmo esperançoso nos possíveis efeitos profiláticos de um esclarecimento dos 

educadores, mediante a aplicação dos conceitos e descobertas psicanalíticas sobre o 

desenvolvimento psicossexual das crianças. Esse entusiasmo freudiano, no entanto, 

modula-se por uma advertência quanto aos limites dessa aplicação, pois a 

especificidade da psicanálise como experiência não se transmite integralmente pela via 

da instrução teórica, motivo pelo qual a aplicação de conceitos seria uma solução 

equivocada que facilmente converteria a psicanálise numa ideologia (1913b/2001, 

1913c/2001, 1914/2001).    

Posteriormente, chega a sugerir que toda pessoa que trabalhasse com 

delinquentes juvenis deveria receber uma formação psicanalítica, uma vez que sem 

esta as crianças permaneceriam inacessíveis para ela. Acrescenta, ainda, que esta 

formação seria mais bem executada se a própria pessoa se submetesse a uma análise, 

experimentando-a em si mesma, já que haveria limites para uma instrução teórica na 

transmissão da psicanálise. Vemos Freud afirmar, portanto, que a aplicação da 

psicanálise estaria numa íntima relação com o dispositivo mesmo da análise (Freud, 

1925/2001).    
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Por sua vez, ao assumir o compromisso de retomar de modo rigoroso a questão 

da delimitação da psicanálise, Jacques Lacan promove uma elaboração mais precisa 

das condições de sua prática estrita. Nessa perspectiva, conforme vimos anteriormente, 

a questão acerca da formação do analista funciona, como eixo em torno do qual ele 

constrói suas formulações, tanto no âmbito de seu O Seminário, quanto em seus 

Escritos.  

Do percurso com Lacan explicitado no capítulo anterior, retomaremos a seguir 

algumas coordenadas, com as quais procuraremos discernir o que ele formula a 

propósito da transferência, da interpretação e do fim da análise.  

À luz da determinação do simbólico sobre o imaginário, na medida em que 

somos falantes, o significante comanda o nosso funcionamento, movido pelo desejo, 

que se define como desejo de nada nomeável. Portanto, tratando-se do campo da 

linguagem, a transferência como relação intersubjetiva, inclui o analisante e o analista, 

numa relação de fala em que a interpretação deve recusar à compreensão. Nesse 

contexto, explicita-se uma crítica explícita sistemática ao final da análise pela via da 

identificação do ego do analisante ao ego do analista. No entanto, ainda não se 

produziu uma alternativa explícita quanto à questão do fim da análise.  

Uma formulação mais precisa do desejo, como o que resiste à significantização, 

e sua localização entre o mais além e o mais aquém da demanda, demonstrada a partir 

da construção do Grafo, tem por consequência a delimitação do desejo do analista 

como a função que abre a via do trabalho analítico. É por se presentificar como um 

enigma no lugar do Outro da transferência, que o desejo do analista recusa o engodo 

em jogo na demanda, convocando o analisante a ir ao encontro de seu próprio desejo. 

Nesse contexto, a interpretação é uma pontuação que incide na fala do analisante, 

fazendo retroagir um sentido enigmático aos seus ditos. Ao fim da análise o sujeito 
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deve atingir o ponto do desarvoramento absoluto na relação ao Outro do significante. 

Por se encontrar aí com impossível em jogo na dialética do desejo, como desejo do 

Outro, o desejo do analista resulta um desejo prevenido.  

A posterior formulação do objeto a como causa do desejo, como o que resiste à 

significantização, se dá no contexto em que o real comparece como o que retorna 

sempre ao mesmo lugar. A impossibilidade lógica de que se possa dizer o que é o real 

implica uma exigência de dizê-lo, frente à qual comparece o recurso à topologia. Nesse 

contexto, o sujeito é o que um significante representa para outro significante e a 

transferência é a atualização da realidade sexual do inconsciente, tendo por função o 

sujeito suposto saber. O recurso à topologia do sujeito, como suportada pelo oito 

interior, vai permitir localizar a incidência da demanda e formular que o desejo do 

analista é desejo de obter a diferença absoluta, ou seja, aquela que resulta da alienação 

ao significante primordial. O manejo central implica em manter a distância entre o que 

se atualiza na transferência como apreensão do sujeito a partir da identificação e sua 

inserção no campo do desejo.  

No empreendimento lacaniano de dar conta da questão da formação do analista, 

ou seja, de formalizar o que significa o final da análise e do que aí se opera, além da 

topologia, o recurso à lógica comparece para dizer da estrutura da fantasia a ser 

atravessada no final da análise, tendo por decorrência a delimitação de que nessa 

travessia trata-se do ato analítico. O tratamento lógico do ato analítico exige retomar o 

funcionamento da transferência, cujo manejo é condição desse ato. Dessa formalização 

do ato analítico por meio da topologia articulada à lógica, apreendemos que se trata de 

um ato que opera do lado do analista, fazendo cair o sujeito suposto saber, reduzindo-o 

à forma do objeto a, como dejeto. Esse objeto a, produziu-se então como causa da 

divisão do sujeito, que assim pode se realizar como tal, encarnando a falta que é causa 
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de sua perda, na forma da castração, sob a marca do (-φ), no momento em que se torna 

analista. Isso se configura como final da análise, implicando que esse ato do fim é 

também o ato do começo. Tornar-se analista confirma-se no ato posterior de restaurar e 

fazer funcionar o sujeito suposto saber. Mas, por saber o que seu analista se tornou ao 

final de sua análise, ele não pode deixar de fazer funcionar a verdade desse saber, que é 

sua queda e redução ao objeto a, como resíduo. Bancar a transferência é, portanto, o 

ato analítico que autoriza o ato do final da análise concernente à formação do analista.  

Mas essa investigação sustentada por Lacan, que interroga de modo rigoroso e 

contundente os fundamentos da prática analítica, provoca mal-estar e dá lugar a uma 

série de ações desenroladas entre os mandatários da IPA e da Sociedade Francesa de 

Psicanálise, cujo desfecho em 1963 é uma recusa a reconhecê-lo como analista e, 

portanto, uma desautorização do seu ensino (Roudinesco, 1994).    

A resposta de Lacan (1964/2003) a tais acontecimentos surge logo depois, na 

forma do Ato de Fundação da Escola Francesa de Psicanálise, em 1964, no qual 

estabelece os princípios de estrutura e funcionamento de uma Escola centrada na 

questão da formação do analista. É nesse contexto que a questão da psicanálise 

aplicada aparece explicitada. Ali, a psicanálise pura concerne à práxis e à doutrina da 

psicanálise propriamente dita, que é à psicanálise didática no que se refere à formação 

do analista. A psicanálise aplicada significa terapêutica e clínica médica e diz respeito 

à prática do analista, cuja verificação se daria na comparação com a prática dos grupos 

médicos.  Essa indicação de Lacan sobre psicanálise aplicada refere-se, portanto, ao 

campo dito da terapêutica, concernindo à possibilidade do encontro singular entre 

sujeito e analista, que delimita a experiência analítica em sentido estrito, a experiência 

do inconsciente.    
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Três anos depois, no texto institucional Proposição de 9 de outubro de 1967 

sobre o psicanalista da Escola, Lacan (1968/2003) trata de formalizar o funcionamento 

de sua Escola, mormente no que concerne às garantias quanto à formação do analista. 

Nesse contexto, delimita o que chama de dois momentos de junção, a psicanálise em 

intensão, que é a didática, a que tem como fim a produção do analista, e psicanálise em 

extensão, que diria respeito à função da escola na medida em que responde pela 

presença da psicanálise no mundo. Para dizer da articulação entre esses pontos de 

junção, recorre à topologia do plano projetivo formulando que “é no próprio horizonte 

da psicanálise em extensão que se ata o círculo interior que traçamos como hiância da 

psicanálise em intensão” (Lacan, 1968/2003, p. 261).  

Assim, no início da psicanálise está a transferência, instituída pelo analisante, 

cuja função de sujeito suposto saber, indica que o sujeito em questão é suposto pela 

articulação de um significante a outro significante. Mas adverte que se o analista nada 

sabe desse saber suposto, nem por isso pode dar-se por satisfeito, pois trata-se de saber 

do que ele tem de saber. O final da partida, o término da psicanálise é o que ele 

formula como passagem do psicanalisante a psicanalista. Assim, a divisão entre 

psicanalisante e psicanalista é a divisão do sujeito, cuja causa, o objeto a como resto, 

funciona como dobradiça entre eles (Lacan, 1968/2003).   

A partir dessa formalização de psicanálise em intensão e psicanálise em 

extensão, como pontos de junção de uma mesma topologia, apreendemos que não há 

uma sem a outra. Que o que se passa em uma sendo ao mesmo tempo consequência e 

causa do que se passa na outra.  

Nesse sentido, Viganò (2001) propõe que a aplicação a outras práticas se daria 

somente se essas se submetessem à causa do inconsciente e a Escola fundada por 
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Lacan estaria centrada sobre a psicanálise pura, na condição, no entanto, de considerar 

a relação dessa última com a psicanálise aplicada.    

Dentre os analistas engajados na convocação feita por Lacan de não recuar 

diante das psicoses, grande parte tem a inserção em instituições de saúde mental como 

condição para a psicanálise aplicada à terapêutica. Na transmissão dessas experiências 

recoloca-se insistentemente a questão acerca das relações da psicanálise pura com a 

psicanálise aplicada, que predomina na literatura mais recente.    

Esse debate tem como pano de fundo a concepção de que, entre o universal da 

lei – da cultura, da ciência – e o que temos de mais singular, permanece uma 

defasagem, um resto, diferença irredutível, a particularidade do sujeito residindo na 

forma como lida com esse resto, no modo como encaminha essa diferença. Quando o 

sujeito se encontra impedido de construir sua resposta particular ao universal, 

configura-se o impasse. Caberia ao analista em sua prática na instituição, fazer notar 

que, para um sujeito nessa condição de impedimento, todo universal corre o risco de 

ser tomado como imperativo superegóico, que deveria ser realizado a qualquer custo, o 

que inviabilizaria a singularidade que já se encontra ameaçada (Lambert, 2003).  

Portanto, na extensão da psicanálise à prática em instituição, trata-se de pôr em 

operação o discurso do analista, que se distingue por colocar o sujeito com que trata no 

lugar da alteridade, tendo por princípio e direção dar lugar à subjetivação (Ribeiro & 

Bastos, 2007).    

Outra perspectiva aborda o último ensino de Lacan e sua formalização do 

analista com parceiro-sintoma, como o que teria provocado uma revolução no campo 

da psicanálise aplicada, afirmando que “o objeto analista fazendo suplência onde a 

suplência do sujeito não funciona, dá uma versatilidade à clínica analítica, 

possibilitando-a sair dos consultórios” (Vicente, 2004, p. 3). Trata-se, portanto, de 
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abrir mão do standard, como modelo, restabelecendo os princípios que lhe serviram de 

fundamento, pois enquanto o standard é a repetição da invenção o princípio se refere à 

singularidade de um objeto ou de um ato.   

Podemos considerar que a psicanálise se põe à prova pela invenção de novos 

dispositivos frente às demandas contemporâneas. Essa invenção sendo função do 

praticante em sua relação ao campo da psicanálise, resta a cada um, a tarefa ética de 

recolher os achados de sua experiência e relatá-los, de modo a submetê-la aos 

princípios que a delimitam.
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Considerações finais 

Tendo como ponto de partida a experiência com os professores do NEI, a 

pesquisa que originou a tese visava a uma explicitação do que teria operado na escuta 

em grupo realizada ali. 

A construção de relatos clínicos, a partir dos registros da experiência, permitiu 

explicitar alguns efeitos recolhidos, articulados às intervenções realizadas. A 

literalização da experiência aí implicada responde pela exigência ética de nos 

responsabilizarmos por aquilo que escolhemos transmitir, mas também pelo que 

omitimos, ainda que sem o saber. 

Uma revisão da literatura permitiu delimitar algumas premissas e princípios que 

orientam as diferentes práticas com grupos no campo da psicanálise. Nessa perspectiva 

a implicação ética para uma experiência que, como a nossa, se propõe orientada pela 

psicanálise freudo-lacaniana é indicada pela questão de preservar as singularidades. 

Uma das condições propostas para a realização da experiência de escuta aos 

professores, sustentada de modo a garantir que participação dos professores no espaço 

de escuta se desse por livre escolha de cada um e a cada vez, contribui para suspender 

a consistência imaginária do grupo como entidade, favorecendo a produção de trabalho 

subjetivo singular por cada um dos participantes. 

Esse arranjo não impediu, contudo, que alguns ecos da dimensão institucional 

comparecessem como resistência a esse trabalho, na forma de uma exigência de que a 

participação fosse obrigatória para todos. Embora essa seja a lógica que vige nos e dá 

sentido aos ideais educacionais ela é avessa à prática analítica sustentada pela ética do 

desejo, que visa à produção subjetiva singular e só pode se articular na via do um por 
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um. Assim, conforme relatamos, houve ocasião em que tivemos de reafirmar a direção 

ética do trabalho, mediante a sustentação das condições de adesão voluntária e a cada 

vez para a participação dos professores. 

Quanto à condição formulada como convocação a que falassem do que lhes 

ocorresse a cada vez, constatamos que, por um lado favoreceu a implicação subjetiva 

singular, mas por outro contribuiu para a produção de uma demanda que se renova ad 

infinitu, configurando a maior dificuldade com que nos deparamos na experiência: a 

questão do seu fim. Como afirmamos mais acima, esse é um desafio que segue nos 

convocando ao trabalho. 

A direção da escuta, advertida do desejo que vige mais além da demanda, ao 

questionar as significações cristalizadas promoveu a circulação das falas e favoreceu a 

implicação subjetiva de cada um. Nesse sentido, os relatos clínicos testemunham a 

ocorrência de mudanças de posição subjetiva da parte de algumas professoras que se 

serviram do espaço de escuta para tratarem de questões que as afligiam. Essas 

mudanças implicam uma produção singular e se inscrevem como efeitos analíticos, 

análogos à retificação subjetiva.  

O reposicionamento subjetivo realizado por uma professora não é sem efeito 

para as crianças de quem ela se ocupa na ocasião, como se evidencia no primeiro relato 

clínico. A primeira mudança na posição de Ana consistiu em seu engajamento com a 

busca de estratégias para cada uma das meninas, repercutindo no manejo operado pelos 

demais adultos da escola, tendo por consequência a dissolução da aliança entre elas. 

Mas a mudança mais difícil realizada por Ana diz respeito às suas expectativas de que 

Priscila se alfabetizasse. Ainda que plenamente justificada e legítima, desde sua função 

de educadora, aquela demanda apontava para algo fora do alcance a menina na ocasião, 
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então às voltas com questões mais prementes relativas à relação com sua mãe e às 

condições de sua filiação. 

Evocamos também o trabalho realizado por Sandra e Laura. A posição inicial 

de cada uma delas era marcada por uma queixa dirigida ao outro – não sabem o que 

Ênio tem; as outras crianças não se interessam por nada – dá lugar a uma posição de 

reafirmação do desejo de cada uma delas. A posteriori dizem que mudou tudo, tanto no 

entusiasmado engajamento das crianças, que passam a compartilhar do intento de que 

Ênio possa se incluir nas atividades propostas por elas. 

Os efeitos produzidos pela escuta em grupo revelam-se análogos a uma 

retificação subjetiva, em consequência da implicação de cada professora com aquilo de 

que vinham se queixar. Efeitos analíticos, portanto, indicando que, em alguma 

dimensão, a função do analista operou na escuta. 

Na produção de alguns analistas lacanianos que têm realizado práticas com 

grupos, a questão da articulação entre a psicanálise pura e a psicanálise aplicada 

comparece como pano de fundo de suas reflexões. Da incursão ao tema, localizamos a 

formação do analista como cerne da questão sobre a aplicação da psicanálise.  

Portanto, ao propormos o trabalho com alguns seminários e escritos de Lacan 

visávamos extrair, a partir de suas formulações sobre essa função do analista, algumas 

indicações que nos permitissem discernir sobre a efetividade da orientação analítica em 

nossa experiência. 

Para o trabalho implicado nessa empreitada, a decisão de não recorrermos às 

contribuições de autores que trataram do percurso lacaniano em sua totalidade, 

significou bancar uma leitura por conta e risco. Como decorrência dessa escolha, na 

realização desse percurso não todo com Lacan, enveredamos por trilhas que nos 

levaram a pontos alhures que os de nossa pretensão.  
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No entanto, faz-se mister um esforço de extrair consequências do percurso 

realizado, mediante uma rota imprevista. 

Nessa perspectiva, aprendemos com Lacan que a formação do analista é uma 

questão iniludível, incontornável, sempre recolocada a partir das formulações rigorosas 

com que a cada vez ele fazia avançar a tarefa de delimitar o campo da experiência 

inaugurada por Freud. Essa formação não encontra garantia em delimitações externas, 

como as que condicionam uma formação universitária, posto que tais garantias não 

alcançam o cerne da função do analista, um desejo advertido acerca do impossível que 

responde por sua causa, cuja produção somente é possível no interior da própria 

análise.  

Mas quanto ao que se passaria no final de uma análise que tem como produto 

um analista, persiste a questão acerca da mudança implicada no passe, bem como da 

operação que lhe corresponderia.  

Abordada a partir da perspectiva do ato analítico, a formação do analista 

emerge, paradoxalmente, mais clara e mais enigmática. De uma parte, ilumina o 

momento do passe pela formulação de que a verdade em jogo na função do sujeito 

suposto saber é seu destino como dejeto, na forma à qual se reduz o objeto a para o 

analisando. Vista de outro ângulo, essa formulação deixa um resto enigmático, na 

medida em que o ato analítico é o ato pelo qual o analista banca essa destituição 

subjetiva sem saber. Do lado do analisando, o passe produz um saber acerca da 

verdade do sujeito suposto saber, que ele alcançou ao testemunhar o que se passou com 

seu analista no final. Assim, ao restaurar a função do sujeito suposto saber para 

conduzir a análise de outrem, o ato analítico consiste em bancar sua verdade, sabendo, 

desde o princípio, a destituição e queda a que ele está destinado.     
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A imersão no tema da formação do analista, mormente com o seminário sobre 

o ato analítico, produziu efeitos subjetivos que foram da ordem do inusitado, 

mobilizando angústias e inibições, mas também ocasionando a sua travessia.  

Efetivamente, essa dimensão subjetiva do trabalho resulta, a princípio, avessa à 

produção acadêmica. No entanto, a formação analítica, mormente no que diz respeito à 

própria análise, tem por consequência que o trabalho com os conceitos e formulações 

teóricas não seja sem efeito, pois o leitor-pesquisador é convocado a se inserir em sua 

particularidade nas extrações que faz dos textos. Nessa perspectiva, os achados que 

recolhemos dizem respeito a desarranjos e reposicionamentos subjetivos produzidos a 

partir da imersão em alguns dos textos lacanianos, cujas consequências haverão de ser 

recolhidos e elaborados no contexto de novos trabalhos.  
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