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Desde a fundação, o Cartel foi concebido como um lugar para acolher o analista na susten-

tação de sua relação solitária com a causa analítica, privilegiando o produto próprio de cada um. 
Como órgão de base da Escola, será um lugar onde o cartelizante poderá testemunhar também 
suas mutações na transferência, as modifi cações ocorridas nas relações com o amor e o saber 
que marcam o percurso de analisante a analista. O desejo do analista, como um desejo inédito, 
não estava escrito na história do sujeito, ele será nomeado no caminho da formação do psicana-
lista.

Trabalhamos sobre o tema do amor e vimos também a partir dos relatos dos AE que algo 
acontece com o amor durante a análise e também ao seu fi nal. A transferência que se apresenta 
inicialmente como amor que se dirige ao saber adquire sua face de transferência de trabalho. Ao 
fi nal da análise, com a destituição do Sujeito Suposto Saber, ocorrerá uma mudança da relação do 
sujeito com seu saber inconsciente. Segundo Hélène Bonnaud , ao fi nal da análise o sujeito não 
estará mais dirigido ao saber, mas aos restos, ao que resta de indizível na experiência psicanalítica.

Lacan diz no Seminário 20: “A letra lê-se como uma carta”. O Cartel poderá ser pensado como 
esta carta, endereçada à Escola, ao analista e sua formação, um lugar onde o discurso analítico 
mostra sua vocação para ser lido, para além das palavras. Lacan diz que o amor é um signo, é o 
que faz girar os discursos.  

Continuamos com a retomada dos princípios da Escola e do Cartel e trazemos neste Dobra-
diça n.9 mais registros da escrita cartelizante e trabalhos apresentados nas Jornadas de Cartéis 
realizadas pelo Brasil. Confi ram as notícias e nossa Agenda, testemunhos dos “trabalhadores de-
cididos” que constituem  a comunidade analítica  da EBP

Abril 2014
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Escrita cartelizante 
Produtos dos cartéis da EBP

Não recuar frente ao amor: refl exões sobre o amor de transferência
Gustavo Rodrigues Borges de Araújo

De acordo com Jacques Lacan (1953), os artigos técnicos de Freud não visam outra coisa 
senão a singularidade do sujeito. O texto Observações sobre o amor de transferência, particular-
mente, nos instiga a questionar a relação entre a técnica e a ética da psicanálise, tal como Lacan 
formulou, no que concerne à esfera do amor. Tal texto clama pela noção de desejo do analista ao 
tocar em algo próximo disso com a noção de técnica.

O caso citado por Freud no texto citado acima é o de uma mulher que ama seus analistas e, 
por isso, saltava de um para outro colecionando uma série deles. Certamente, o tratamento se 
interrompia antes que alguma coisa pudesse ser tratada ali. Neste contexto, Freud nos atenta para 
a função de resistência que este amor desempenha, suscitada pela própria transferência. Pode-
mos dizer que Freud nos adverte das consequências de se tomar o caminho de Breuer (da fuga) e 
de Jung (da desmedida realização do impulso amoroso da paciente) no tocante à emergência do 
amor na experiência analítica.

Não é o amor em si, entretanto, o problema da inquietação de Freud, mas o que fazer com 
ele e como interpretá-lo. O criador da psicanálise tem o cuidado de não qualifi cá-lo como uma 
espécie de amor charlatão e resgata a sua autenticidade. O que este amor tem de legítimo é o fato 
dele fazer série, de não minguar, isto é, de insistir à cada autorização da transferência. Além disso, 
na situação analítica de tal texto de Freud, encontra-se a experiência original da psicanálise. De 
um lado, um analista (homem) na poltrona e, do outro, uma analisante (mulher) no divã. Através 
dos impasses provenientes desta experiência, a psicanálise entra em movimento. Logo, deve-se 
compreender que ela comporta algo de estrutural da psicanálise. O amor suscitado ali é natural, 
mas complexo.

Freud diz que a única alternativa para o tratamento de sua paciente que ama os analistas é 
“aceitar como um destino inescapável que se apaixone pelo médico” (FREUD, 2010[1915], p. 213). 
Tal reconhecimento marca o início do tratamento, pois expressa não só a ideia de que há algo de 
irremediável, isto é, que há algo de trágico neste amor, mas também se refere à necessidade de 
dar lugar à singularidade do sujeito no tratamento analítico. Tomar a repetição incessante e frus-
trada em sua busca de satisfação como um destino é, antes de tudo, compreender que aquele 
amor é mais do que vivências afetivas isoladas e arbitrárias. Neste sentido, revelar a dimensão do 
destino na experiência analítica comporta uma dimensão ética.

Podemos dizer que o amor de transferência é o mais legítimo da psicanálise, pois é uma res-
posta ao discurso do analista que comporta uma certa perversão, como nos lembra Miller (2010). 
Através deste discurso, o analista fala em nome do objeto a e produz um sujeito divido (a<>$). Ao 
visar uma mulher, tal discurso vai ao encontro da fantasia. Tem-se um confl ito entre a<>$ e $<>a. 
Ao analista que não sabe lidar com o amor, o encontro dessas duas fórmulas acaba por fazer fra-
cassar o tratamento, a fantasia tem a capacidade de proscrever o discurso do analista.

A mensagem de Freud é simples: não se deve recuar frente ao amor. Algo o suscitou e, diante 
disso, deve-se procurar sua causa. Entretanto, o amor do qual nos fala Freud não é um amor qual-
quer, mas aquele que faz série. Em última instância, é um amor que demanda ao analista escutar 
o que Lacan formulou sob a frase: “eu lhe peço que você recuse o que lhe ofereço porque não é 
isso” (Lacan, 1982, p.152). Há no amor de transferência um engano, diz Miller (2010).

Por outro lado, Lacan também nos faz pensar na resistência que aparece do lado do analista, 
que solicita a emergência de um desejo capaz de ser ético. Freud já indicava que atender ao amor 
de transferência leva à derrota do tratamento uma vez que os doentes querem “transformar em 
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ato, repetir na vida o que devem somente recordar” (FREUD, 2010[1915], p. 220). Podemos dizer 
com Lacan, que na falta do desejo do analista o sujeito atua. Neste sentido, a técnica que Freud 
procurava transmitir comporta algo da ética da psicanálise.

No cerne da questão do amor está, antes de tudo, a impossibilidade de satisfazer completa-
mente a pulsão. A relação com o objeto de amor, tanto em sua vertente afetiva quanto na sensual, 
é sempre marcada pela incompletude. Freud (1912) formula uma hipótese no texto Sobre a tendên-
cia universal à depreciação na esfera do amor na qual a pulsão sexual comporta em sua natureza 
algo desfavorável à satisfação completa. Neste sentido, tanto a depreciação do amor por parte 
dos homens, quanto a proibição por parte das mulheres, estariam relacionados a este impossível 
de satisfazer. Apesar de identifi car isto, há de se ressaltar que Freud apostava na existência de 
uma pulsão sexual. Pensa-se que esta ideia obstrui uma compreensão mais precisa do amor. Com 
Lacan, vemos que através da dimensão da linguagem e sua relação com a sexualidade, a pulsão 
sexual é impensável, pois tal concepção levaria ao inverso do aforismo “não há relação sexual”. A 
partir disso, o amor adquire outro sentido. Lacan (1982[1975]) irá apontar mais tarde em seu ensino 
a dimensão de suplência que o amor tem quando correlacionado à relação sexual. Tendo isto em 
vista, a ideia de resistência se torna insufi ciente para dar conta do amor de transferência.

Mas será este amor do qual Freud nos fala, o mesmo que irromperá na clínica do século XXI? 
Este amor da Viena fi n-de-siècle – voltado para o médico que dá lugar às mais escondidas fanta-
sias de suas paciente – é marcado, como diz Stefan Zweig (1935), não pela disseminada moral de 
Kant, mas pelo can’t  da moral civilizada. Não podemos falar que o mesmo ocorre no mundo do 
amor líquido, dos infi ndáveis gadgets, da oferta vulgar do gozo e da cultura capitalista da ciência. 
O amor do século XXI é, mais, ainda, um amor que vai além da resistência.

O resgate que Miller faz do conceito de defesa em O real no século XXI, talvez nos permita ter 
uma dimensão mais precisa do amor deste século. Se na época de Freud se estava diante de uma 
resistência, hoje podemos dizer que se trata de uma defesa. Há algo do amor de transferência que 
acompanha a desordem do real. Ainda assim, esta defesa não destitui o sujeito de sua respon-
sabilidade frente a seu desejo ou de sua própria condição. Frente ao real da desordem resta uma 
pergunta ao sujeito: “Agiste conforme o desejo que te habita?” (LACAN, 1982[1975], p. 376). Ao 
analista cabe reforçar que frente ao “ato de covardia moral”, como Freud dizia em outros tempos, 
pode-se oferecer algo à altura, a saber, um ato de coragem ética, coragem para não recuar frente 
ao amor mais legítimo da psicanálise.
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Produtos apresentados nas Jornadas de Cartéis da EBP

JORNADA DE CARTÉIS DA SEÇÃO PARANÁ 
Posição do analista
Rodrigo Camilotti Rodrigues

Este trabalho, produto do Cartel intitulado: “Sobre o gozo feminino e a posição feminina”, tem 
por objetivo discutir a posição do analista trabalhada na clínica lacaniana. Indagamos: que posição 
o analista ocupa no decorrer de um trabalho analítico? De que lugar o analista deve responder ao 
analisante de uma forma adequada? Esta posição será determinante na direção de uma análise.

No Seminário 19, ... ou pior, Lacan diz:
Falamos do analista, é ele o objeto a, como muitas vezes sublinhei. Isso não lhe torna natural-

mente mais fácil aprender bem qual é sua posição. Mas por outro lado, ela é de absoluto repouso, 
já que é a do semblante [...].

É aí que se estabelece o ponto de partida deste trabalho de Cartel. Trata-se de saber a que 
tipo de problemas isto responde, pois a posição que o analista ocupa é algo que condiciona uma 
autêntica busca do que se pode esperar do analista.

Lacan afi rma que a psicanálise não opera com a questão do ser do analista; não é com o seu 
ser que ele irá sustentar o trabalho de análise. Nesse sentido, sua própria posição no dispositivo 
analítico manifesta essa subtração de seu ser, deve desaparecer enquanto eu (moi), uma vez que 
a análise não é pautada na intersubjetividade. O saber do analista não dá conta do saber do anali-
sante, saber do seu próprio desejo. Trata-se de uma extração de si mesmo; o analista jamais entra 
com os seus valores, caso contrário, ele estaria na posição do mestre.

O desejo do analisante poderá advir onde o lugar do sujeito analista estiver vazio, sendo as-
sim, enquanto analista, não há nenhuma pretensão de sujeito. Assim, se o analista não é sujeito, 
ele fi ca na posição de objeto, para que o sujeito possa ir além da relação imaginária e da sugestão. 
A partir disso, deduzimos a posição de onde opera o analista: produzindo-se como objeto a, como 
causa de desejo, desempenhando a função de pura condição desejante. Lacan, no Seminário 19, 
... ou pior, diz que “[...] o analista ocupa a posição de semblante, para o analista, o semblante é 
uma posição, a única sustentável na transferência [...]”. Diante desta posição, o analista interroga 
o sujeito na sua divisão, precisamente naqueles pontos onde o inconsciente aparece: atos falhos, 
lapsos, sonhos. O analista escuta o sujeito no desejo que fl ui através do signifi cante que ele emite.

O Sujeito Suposto Saber é o pivô no qual se articula tudo o que se relaciona com a transfe-
rência, com o qual o analista não deve identifi car-se. Segundo Lacan, a estrutura de abertura da 
partida, da entrada em análise, é um efeito da estrutura da situação analítica. A roupa do Sujeito 
Suposto Saber terá que fi car capenga, o analista não deverá ocupar o lugar de uma maneira com-
pleta, mas sim de uma maneira manca, não tão seguro, vacilante e, em determinados momentos, 
será preciso justamente o contrário. Sabemos que o analista não deverá se colocar na posição do 
A completo, já que ele é faltante.

O analista não reponde à demanda e tenta, assim, situar-se e interpretar ao nível do desejo. 
A maneira analítica de responder não é outra que a interpretação. Há uma demanda do paciente 
enquanto tal, assim como há um desejo do analista como tal. No ensino de Lacan, a função do 
analista seria a de garantir a experiência analítica; é o analisante quem realiza um trabalho, uma 
tarefa que leva tempo. O ato, enquanto simbólico, corresponde ao analista e consiste em aludir 
que no discurso do analisando “tudo tem uma causa”. Porém, o trabalho e a produção estarão do 
lado do analisante.

Para Lacan, o analista paga também um preço neste vínculo analítico. No texto “A direção do 
tratamento e os princípios do seu poder” afi rma: “Haja o que houver, ele, o analista, a sua pes-
soa, empresta como suporte aos fenômenos singulares que a análise descobre na transferência”. 
Lacan destaca também três pontos: primeiro ponto, o analista tem que pagar com palavras, não 
se pode falar qualquer coisa; o segundo, é que o analista tem que pagar com sua pessoa, tem de 
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estar presente na sessão, não pode terceirizar o atendimento; e, fi nalmente, ele paga com o que 
há de essencial, em seu juízo mais íntimo, para intervir numa ação que vai “ao cerne do ser”, no 
sentido de que terá de anular seu julgamento mais íntimo, caso contrário, estaríamos no discurso 
do mestre. Sem abandonar estas perspectivas, o comprometimento do analista não seria como 
pessoa, mas em palavras.

No decorrer do trabalho do Cartel, cada vez mais fi cou claro que nenhuma fi gura do analista 
aparece aqui, nenhuma imagem, nenhuma representação que defi ne o analista como universal ou 
como um conjunto de elementos que se valeriam aos quais se identifi car, o que leva a pensar que 
o analista não existe enquanto conceito, não há uma defi nição referencial que fecharia o conjunto 
dos analistas e permitiria contar os elementos. Lacan afi rma, em diversos momentos de seu en-
sino, que a posição do analista é por excelência uma posição feminina, e é por isso também que 
não há o psicanalista, assim como não existe “A mulher”. “Existem analistas um a um, como teste-
munha a experiência do passe”. Há a necessidade de partir do um por um para cada analista, não 
existe uma fi gura que determine “O” analista, sendo assim, a posição do analista será verifi cada 
no particular de cada caso.

No percurso de uma análise, o analista leva o sujeito a se responsabilizar por seu gozo, a re-
conciliar o sujeito com seu gozo e não mais atribuído à demanda e nem ao gozo do grande Outro, 
um modo singular de gozo, produzindo assim, sua própria verdade, e isso condicionará um vínculo 
muito particular.
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Relação mãe e fi lha e o percurso de tornar-se mulher
Liciene Maria Batista Garcia da Silva 

Este escrito tem por objetivo apontar algumas refl exões acerca da relação mãe e fi lha como 
parte no processo de construção do feminino.

Ao retomar as formulações freudianas acerca do Complexo de Édipo, em A sexualidade femi-
nina, de 1931, nota-se que a intervenção paterna é fundamental para a construção da identidade 
da menina, considerada enquanto sujeito. Para Freud, a troca do investimento objetal feito na mãe 
para o pai, nunca se realiza por completo, ou seja, ela não é resolutiva para o Édipo na menina, já 
que ele não lhe fornece um modelo de uma identifi cação feminina, identifi cação esta que deve ser 
buscada em sua relação com a mãe. Assim, no caso da menina sempre fi cará um resto. E é a partir 
deste resto que se dá a particularidade feminina.

Lacan ressalta a importância deste resto, pois nele reside a especifi cidade da relação mãe e 
fi lha enquanto um “para além do Édipo”. (RINALDI, 2003). O que quer dizer que a lógica fálica não 
é capaz de dar conta das particularidades da sexualidade feminina.

A ausência de um símbolo que represente a especifi cidade feminina signifi ca que não há um 
conceito unívoco do que seja a mulher, ou seja, não há uma essência da feminilidade, daí a má-
xima: “A mulher não existe”. Se a mulher não existe, pois não há nenhum signifi cante primordial 
feminino, ser mulher é um tornar-se a partir de um real inominável.

A difi culdade de separar-se da mãe, que marca o destino da mulher, reside no fato de que 
“a fi lha, como mulher, esperar mais substância de sua mãe, do que seu pai”. (ZALCBERG, 2003, 
p.119). Signifi ca que ao falarmos de substância apontamos para o que fi ca fora da simbolização, 
ou seja, para a ausência de um signifi cante específi co para seu sexo.
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Por isso, tanto a mãe quanto a fi lha passarão pelo luto da separação no que se refere à questão 
da feminilidade, ou seja, não há quem detenha um signifi cante que seja específi co da feminilidade. 
À mãe cabe renunciar à relação que elas mantiveram na infância e em processo de compensação 
da fi lha pela falta de uma identifi cação feminina, criar artifícios que possibilitem o acolhimento 
desta, ou seja, ajudá-la a suportar a falta desta identifi cação que nunca poderá ser preenchida. 
No caso da fi lha, esta deverá separar seu corpo, seu desejo e seu gozo dos de sua mãe, para que 
possa continuar seu percurso no desenvolvimento do tornar-se mulher. (RANGEL, 2008, p.34-35)

Apesar da relação entre a mãe e a fi lha ser uma relação tensa, nem sempre ela precisa ser 
de estrago, pois da mesma maneira, cada mulher deve ser tomada uma a uma, como nos trouxe 
Lacan. O mesmo ocorrerá nas relações mãe e fi lha: cada par que surge exige uma elaboração 
singular.

 O signifi cante “mulher” existe, mas não é específi co de uma feminilidade, ou seja, não há 
um síbolo da especifi cidade feminina, não há como inserir as mulheres em um conjunto da mesma 
maneira que ocorre do lado do homem. As mulheres só existem no singular e só podem ser toma-
das no uma a uma. Pode-se dizer que há um “saber fazer” com a feminilidade já que não há um 
saber pronto sobre o sexo feminino. É um porvir, como já alertava Freud.

Encerro meu escrito com uma frase de Malvine Zalcberg que traduz o que pude construir com 
a experiência do Cartel e que venho construindo em minha análise: “É nisso que se diz que as 
mulheres são artesãs de sua feminilidade” (ZALCBERG, 2007, p.118)
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JORNADA DE CARTÉIS DA SEÇÃO MINAS GERAIS
A angústia na mulher
Claudinéia da Cruz Bento 

O que é uma mulher? Pergunta estranha e embaraçosa. Freud, desde o início de seus traba-
lhos, declarou sua difi culdade em abordar a vida sexual das mulheres. Após um longo percurso de 
todo desenvolvimento teórico que faz sobre o tema da feminilidade, permanece a ideia de que não 
foi capaz de decifrar o enigma do feminino.

A sexualidade humana não se inscreve em nenhum regime de saber, e ninguém melhor que 
Lacan para defi nir a estrutura do mal-entendido entre os sexos. Homens e mulheres têm maneiras 
distintas de situar-se frente ao gozo sobre o corpo. Questões que passam pela relação ao falo e a 
castração: ter/ser o falo. Como consequência, a relação entre os sexos não se dá. A partir daí, que 
se pode enunciar o que vem, a essa relação como suplência.

Ser homem ou mulher não é uma questão de anatomia, mas de discurso, dirá Lacan. A respos-
ta em relação àquilo que pode ser feito como homem ou mulher deve ser buscada na linguagem.

Freud (1925) no texto Algumas consequências psíquicas da distinção anatômica entre os se-
xos, indica que a diferença sexual, ser menina ou menino, não se inscreve no psíquico. Não se 
trata somente do real do órgão anatômico: no psiquismo só se inscreve aquilo que é a causa dessa 
diferença, ou seja, o Complexo de Castração. A partir da castração, do menino ou da menina que 
se estruturarão os modos de posicionamento masculino e feminino.

No inconsciente, o sexo feminino só pode ser concebido enquanto ausência, enquanto corte 
ao sexo masculino. Lacan no Seminário 10 destaca que a função da angústia se encontra entre o 
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real opaco do gozo e a dimensão signifi cante. A angústia conota o que não se deixa signifi cantizar, 
por isso é um afeto que não engana.

Ainda no Seminário 10, Lacan situa que homens e mulheres se posicionam de maneira dife-
rente diante da angústia. Evidencia que na mulher o vínculo com o nó do desejo é bem mais frouxo 
que o homem. Na mulher, a presença do objeto a não está ligada ao - φ, objeto causa do desejo 
no homem, mas se constitui na dependência da demanda, ou seja, é anterior à percepção da cas-
tração. Lacan põe em relevo o difícil problema da relação da mulher com o objeto a.

Nesse mesmo Seminário Lacan, coloca que o objeto a é resultado de uma separação, de uma 
perda.

[...] o objeto a é o que resta de irredutível na operação total do advento do sujeito no lugar do 
Outro na medida em que ele é a sobra, por assim dizer, da operação subjetiva e é com isso (com o 
objeto) que lidamos, por um lado, no desejo, por outro na angústia. Lidamos com isso, na angús-
tia, num momento anterior ao momento em que lidamos com isso no desejo. 

Lacan demonstra como a angústia pode ser pensada como um paradigma da presença do 
objeto. Ressalta que o objeto de gozo é que se presentifi ca e não o objeto como causa de desejo. 
Logo, não é a falta da presença, mas seu excesso que desencadeará a angústia. Para Lacan, na 
mulher não falta nada. A presença do objeto encontra-se ali. Esta presença não está ligada a falta 
do objeto, causa de desejo.

Lacan, no Seminário 20: mais ainda, escreve que, do lado da mulher há um gozo, sobre o qual, 
ela mesma não sabe nada a não ser que o experimenta. Há uma dimensão estrangeira do gozo 
feminino. Gozo misterioso, alheio, incompreensível que é interpretado pelo fantasma do homem 
como gozo perigoso e castrador. Gozo sobre a qual, ela mesma desconhece.

Laurent em Posições femininas do ser, diz que uma mulher se põe em uma posição de ser 
tudo para um homem ou para uma causa, não importando qual seja a indignidade deste ou desta.

Assim, do ponto de vista de uma mulher, existe uma zona que se apresenta como uma espé-
cie de placa giratória, onde o sujeito avança sempre mais longe na via do ser amado. Via onde o 
sujeito tenta, em nome do amor, transformar todo o “ter” em “ser”. Jacques-Alain Miller retoma o 
termo erotomania para abordar a forma feminina de amar.

Primeiramente, é importante demarcar as fronteiras existentes entre histeria e feminilidade. 
Eric Laurent, em Posições femininas do ser, comenta que a histérica poderia ser vista como ho-
mossexual. A histérica não está situada do lado mulher, e sim, fantasmaticamente do lado homem. 
A histérica se faz de homem, tem identifi cações viris, pois o feminino na histeria é rechaçado. Por-
tanto, o que a histérica não quer saber é de sua angústia.

Do lado feminino, para além da histeria, a mulher pode tentar fazer rodeios, contornar e inter-
pretar o falo como signifi cante do corpo de seu parceiro. Lacan, no Seminário 20: mais ainda, diz 
que a mulher só se pode escrever barrando-se o A. Não há “A mulher” para designar o universal, 
isto porque, em sua essência, ela não é toda. Na mulher há um não-saber. É neste ponto que po-
demos falar que a vertente não falicizada da feminilidade, leva a mulher a estabelecer uma relação 
mais além do princípio do prazer com o Outro, ou com seu parceiro-sintoma, forma esta que a leva 
ao encontro com a angústia.

Do lado feminino, o sujeito é não-todo comandado pela lógica fálica. O que implica dizer que 
a mulher, diferentemente do homem, possui uma forma própria de gozo, uma forma de unir o sig-
nifi cante ao corpo, ou de encarnar o signifi cante, que não é toda regulada pelo falo, como o é para 
os homens. Nesse caso, seu objeto é erotomaníaco, ou seja, a mulher quer um objeto que a ame 
e que fale com ela, de preferência dela.

Frente ao axioma Lacaniano “A mulher não existe”, a feminilidade ganha estatuto de enigma, 
encobre um mistério. É desse mistério que vem a pergunta dos homens, assim como a das mu-
lheres: O que é uma mulher? O desejo de uma mulher permanece sempre uma questão. Nesse 
sentido, a falta de uma resposta a essa questão funciona como uma indução ao desejo.
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JORNADA DE CARTÉIS DA SEÇÃO SÃO PAULO
A queda e a angústia: articulações acerca do nascimento do Outro
Carolina Andrade de Santana Lima 

Este trabalho foi apresentado na Jornada de Cartéis da EBP-SP 2013, e refere-se ao primeiro 
tempo de elaboração das questões referentes ao Cartel “Corpo e angústia”, acrescido de algumas 
considerações em trabalho posterior.

Considero esse momento como um esboço de algo que, para mim, vai se delineando à me-
dida em que penso sobre o tema. Ao sentir-me convocada a escrever sobre minha questão de 
trabalho, confesso, encontrei-me perdida. Como endereçar uma questão de trabalho a um Cartel? 
Na dor e na delícia dessa posição, pude repensar que de fato há uma questão que me acompanha, 
acompanha minha escrita e minha experiência clínica. Sempre que convocada a escrever – inicial-
mente pela via acadêmica, e agora pela via da minha formação como analista –, a primeira coisa 
que me vem é a questão da constituição subjetiva e suas vicissitudes. E é, diante disso, que não 
recuo. Assim, o que retornou na forma de uma questão foi: a incidência do gozo do Outro no bebê: 
como ler seus efeitos?

Retomei esta questão a partir da nomeação deste trabalho. Ao introduzir o signifi cante “que-
da” no título da minha elaboração, parece-me fi car evidente (pelo menos por enquanto) que o que 
procuro esclarecer nesse momento relaciona-se ao tempo em que o Outro se constitui para uma 
criança, não sem sua relação com o(s) objeto(s). Penso que uma via possível de verifi cação dessa 
operação dá-se pela observação de seus efeitos e, é como um deles, que pretendo tomar a temá-
tica da angústia.

Outro ponto fundamental para a elaboração dessa questão foi o trabalho do qual tive a opor-
tunidade de participar no Núcleo de Pesquisa Ciranda/Ribeirão Preto, no qual, percorrendo o caso 
Nádia na obra dos Lefort, pudemos levantar diversos pontos de impasse teóricos referentes à 
temática do nascimento do Outro. Decidi assim retomá-los no trabalho deste Cartel.

A releitura do caso Nádia foi interessante na medida em que provocou o desejo de debru-
çar-me nesse texto, pois nele há vários pontos que dizem respeito a passagem do sujeito de um 
tempo do “Real dos corpos” ao corpo signifi cantizado.

Destaco uma fala de Lacan (1962-1963) no Seminário 10, a angústia, na tentativa de localiza-
ção e costura disso que estou chamando de esboço de uma questão. Ele diz assim:

No primeiro nível, a realidade do Outro faz-se presente pela necessidade, como fi ca muito cla-
ro na impotência original do lactente. Somente no segundo nível, com a incidência da demanda do 
Outro, é que alguma coisa propriamente se destaca e nos permite articular de maneira complexa 
a constituição do a em relação à função do Outro, como lugar de cadeia signifi cante. 

Neste trecho, Lacan aponta para uma operação de passagem, transição do que ele mesmo 
chama de nível no tempo de constituição subjetiva, privilegiando a relação do bebê com o Outro e 
o objeto. Em outro ponto desse Seminário, Lacan, também fazendo referência a essa transição, re-
vela ser possível identifi car miticamente – atestando a impossibilidade de que alguém possa teste-
munhar essa posição – a existência de um sujeito anterior ao “jogo da operação” (LACAN, p.192), 
nomeado por ele como “sujeito do gozo”. Ao retomar essa questão lacaniana, Miller (2013), para 
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se referir a essa primeira operação de constituição do sujeito e seus efeitos de linguagem mesmo 
sem a instauração da dialética sujeito-Outro, menciona o termo “mônada” primitiva do gozo. De 
acordo com Vorcaro e Lucero, nesse ponto 

Lacan nos lembra que, entre o sujeito do gozo e o sujeito do desejo, a angústia localiza o 
tempo de impasse que só se ultrapassa quando produz um resto inassimilável ao signifi cante, 
permitindo a travessia.   

Tratando-se assim de uma condição mítica, nossa questão se esboça frente à possibilidade 
de decifrar no sujeito os efeitos dessa transição. Como lê-los na nossa prática clínica, em especial 
na clínica com crianças? Seria a angústia uma via possível de localização dos impasses dessa 
transição?

Para desenvolver tais indagações, tomarei o caso Nádia, publicado pelos Lefort na década de 
80. Tal escolha se deve pelas minuciosas observações da analista no decorrer do tratamento, o 
que nos permitiu tomar o caso como paradigmático no campo das questões acerca do processo 
de constituição da subjetividade e suas vicissitudes.

Nádia é uma criança com idade de pouco mais de um ano e foi separada de sua mãe tuber-
culosa desde seu nascimento. Chega ao hospital no qual Rosine trabalha devido a uma série de 
afecções que incluem crises intensas de otites e diarréias. Cito a descrição inicial que a analista 
faz dessa criança: “O aspecto de Nádia é miserável e o agravamento de seu estado geral se acen-
tua em poucos dias, em razão de octorréia e de diarréia permanente.” No entanto, apesar de um 
corpo que padece, Nádia mantém uma vivacidade no olhar que chama a atenção da analista e, a 
meu ver, é através dele que algo se enodará num laço que permitiu a saída de Nádia de tal estado 
de miserabilidade.

A transição de um corpo imerso nessa condição de gozo em que não há a articulação do cir-
cuito pulsional (mônada primitiva de gozo), porém afetado pelo banho de linguagem e, por isso, 
sofrendo seus efeitos, também parece ser uma questão para Rosine produzida no encontro com 
Nádia. Ela aponta para a ausência do campo da satisfação na relação de Nádia com o próprio cor-
po e, consequentemente, com o corpo do Outro e dos objetos. Interroga-se sobre o que falta ser 
inscrito numa relação ao Outro inexistente para que Nádia encontre uma satisfação.

Seguindo a pista deixada por Rosine Lefort destaco uma cena que parece portar essa transi-
ção da qual estamos tratando. O enigma é apresentado pela seguinte afi rmação: “É pelo pequeno 
outro que eu começo a existir” (LEFORT, p.18). Tal constatação aparece pela percepção da própria 
analista que deixa de ser alguém indiferente para Nádia, na medida em que é a presença de uma 
outra criança que conduz o olhar de Nádia para a analista – olhar destacado por Rosine como 
portador de certa vivacidade num corpo morto no qual poderíamos assim, identifi car algo do gozo 
prévio ao nascimento do Outro. Nas cenas descritas, Nádia reage, em geral, de forma violenta, 
quando alguma outra criança não só se aproxima de Rosine como também toma um objeto por ela 
oferecido, objeto que, na sua forma maciça, não simbolizável, já foi introduzido nas sessões com 
“um intermediário necessário para aceitar” o contato da analista e “gozar dele” (ibid., p.17). Assim, 
na medida em que o outro pode tomar o objeto oferecido pelo Outro, é que podemos constatar 
uma primeira operação de separação sobre o corpo da analista, tendo como efeito a possibilidade 
que ela se insira na relação com Nádia como um Outro na sua dimensão de barrado, por uma via 
de localização do objeto, ou seja, é via objeto, na sua função de mediador de gozo que o Outro 
pode existir enquanto furado. Dando sequência a essa suposição, Rosine afi rma ter encarnado 
para Nádia o Outro, pois a relação das duas se instaurou a partir da separação da analista da mar-
ca da presença de uma outra criança, indicando seu caráter simbólico e o atravessamento da falta, 
descolando assim, o outro do grande Outro.

O que Rosine observa então, como efeito de tal operação, é a instauração do auto-erotismo 
em Nádia fazendo do objeto dedo fonte de prazer, uma vez que, como já é sabido, este só pode 
tornar-se erótico se é separável tornando-se assim objeto causa de desejo.

Outro efeito que não passou despercebido a nossa leitura é que os momentos de tensão nas 
sessões puderam ser nomeados como angústia, o que antes não ocorria. Chamou-nos a atenção 
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o fato de que vários outros signifi cantes são usados para nomearem as expressões de Nádia: tris-
teza, feliz, ansiosa, emocionada, entre outros. Mas, nesse primeiro tempo, o signifi cante “angús-
tia” não foi usado e, por notar que ele aparece posteriormente, atentamos à possibilidade de que 
a analista insista em marcar uma diferença radical na forma de manifestação desse afeto. Assim, 
destacando que é pelo objeto que a analista encarna para Nádia o estatuto de Outro, retomamos 
a assertiva lacaniana de que “a angústia não é desprovida de objeto” , para esclarecer que, tendo 
uma relação direta com o objeto a e o real, de fato, ela só pode aparecer posteriormente à divisão 
do sujeito e a consequente produção de um resto desta operação, assumindo uma função me-
diana entre o gozo e o desejo. Cito Lacan: “A angústia, portanto, é um termo intermediário entre 
o gozo e o desejo, uma vez que é depois de superada a angústia, e fundamentado no tempo da 
angústia, que o desejo se constitui”. 

O presente recorte visa tratar das questões referentes a um determinado ponto por nós extraí-
do como enigmático no que se refere à transição de uma posição do sujeito frente à linguagem an-
terior ao estabelecimento signifi cante. O verdadeiro “salto” dado por Nádia em direção ao acesso 
a sua condição de sujeito do desejo se dá posteriormente, incluindo suas várias passagens pelo 
espelho que podem ser lidas como tratamento de sua angústia por resultarem em um reconheci-
mento de si e do Outro, a partir da extração da imagem própria destacada da imagem do Outro 
(Gallo e Sato, 2012). A importância dessas elucubrações se revelam não somente para a clínica 
com crianças pequenas, mas também para uma prática clínica na qual a demanda ao Outro não 
pode ser localizada na sua dimensão signifi cante, deixando emergir o caráter real dos sintomas 
atuais.

Assim, encerro este trabalho para esse momento, sem nenhuma pretensão de esgotá-lo, mas 
sim, fazê-lo avançar a partir daquilo que se possamos produzir nas discussões que ele suscitar.
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Notícias dos Cartéis na EBP
EBP-Minas Gerais 
Diretora de Intercâmbio e Cartéis: Lúcia Grossi

Na noite de 17 de março de 2014, promovemos o encontro daqueles que desejam e procuram 
formar Cartéis. Participaram dessa noite a Equipe de Cartéis e o próximo diretor de Cartéis da 
Seção Minas, Wellerson Alkmin. Fizemos uma chamada para a lista dos inscritos no Procura-se 
Cartel do site da EBP, assim como para os alunos do Instituto e os participantes das atividades da 
Escola e do Instituto que deixam registrados seus e-mails.

Lúcia Grossi fez uma primeira exposição retomando as origens do Cartel, apoiada no texto 
“Novas refl exões sobre o Cartel” de Jacques-Alain Miller, publicado no Manual de Cartéis. Mil-
ler retoma aí a origem anti-autoritária dos Cartéis em 1964. Lúcia falou também sobre a relação 
do Cartel com a Escola e o Instituto, a partir do belo texto de Maria do Rosário Collier do Rêgo 
Barros que encontra-se no Dobradiça 8. A partir disso, os presentes levantaram questões sobre 
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o funcionamento, que foram discutidas com a equipe de Cartéis. Formaram-se 5 grupos a partir 
de temas comuns e, acompanhados por um membro da equipe, os participantes falaram do seu 
interesse pela psicanálise, de sua inserção profi ssional e também das possibilidades a propósito 
do Mais-um.

Esperamos colher em breve os frutos deste encontro.

DELEGAÇÃO ESPÍRITO SANTO 
Responsável pelos Cartéis: Tânia Martins

 
Manhã de Cartéis na Delegação Espírito Santo
No dia 15 de março de 2014, a Delegação Espírito Santo da Escola Brasileira de Psicanálise 

retomou suas manhãs de Cartéis – atividade que busca investigar o dispositivo criado por Lacan, 
peça fundamental na formação do analista. Este primeiro encontro do ano objetivou discutir o 
Mais-um, signifi cante forjado por Lacan e que ainda é causa de várias questões. Para iniciar as 
discussões, a Comissão de Cartéis apresentou três textos: “Del grupo al cartel, del líder ao más-u-
no”, de Guy Trobas (maio de 1996); “Função dos Cartéis”, (transcrição das discussões das Jorna-
das sobre Cartéis de abril de 1975); e “Qu’attendre du plus-un” (dezembro de 1996).

 Foi interessante observar que, desde a discussão empreendida por Lacan em 1975, passan-
do pela década de 90 e chegando aos dias de hoje, o Mais-um tem algo que resiste à compreen-
são. Como o órgão de trabalho de sua Escola, o Cartel gira em torno de um pequeno número de 
pessoas que, durante um tempo determinado, resolve trabalhar, ao fi nal do qual cada um realiza 
um produto com seu traço. O Mais-um é aquele que garantirá que o Cartel não se transforme em 
um grupo, ou seja, é da sua responsabilidade minimizar os efeitos imaginários e fazer aparecer 
o real da empreitada. O Mais-um provoca o trabalho do Cartel quando promove sua articulação 
com a Escola.  Daí a ênfase que Lacan dá nas discussões de 1975 sobre o Mais-um: ele deve ser 
encarnado, anulando aí qualquer noção de Mais-um como uma ausência ou mesmo uma presença 
muda.

Quando um Cartel faz um endereçamento à Escola por meio da inscrição, isto necessariamen-
te traz como consequência um testemunho do desejo dos cartelizantes de realizar um trabalho de 
Cartel.

Outro ponto que gerou grandes discussões foi a respeito da escolha dos membros de um 
Cartel: devem escolher-se ou serem sorteados? Em ambos os casos, trata-se de evidenciar que 
no trabalho em Cartel, como bem nos indicou Jacques Alain-Miller, trata-se da transferência de 
trabalho. De antemão deve-se evitar qualquer miragem de sucesso. Assim, como indica Lacan em 
Decolage, a função do Mais-um é também a de colocar a céu aberto as produções do Cartel bem 
como suas crises.

A importância das Noites de Cartéis também foi mencionada, como um espaço que permite 
aos cartelizantes exporem seus trabalhos a um Outro que não está a par dessa empreitada, permi-
tindo, muitas vezes, indagações que provocam o cartelizante a um novo caminho do saber.

(Comissão de Cartéis: Tânia Martins, Lucas Fraga Gomes, Hitala Campos Gomes)

Agenda dos Cartéis na EBP
EBP-PERNAMBUCO
Diretora de Intercâmbio e Cartéis: Eliane Batista

Encontros de Cartéis sobre o amor
Data: 1O  de abril (todas as primeiras terças-feiras do mês)
Hora: 19h30
Local: Sede da EBP-PE.
Temas destes encontros:
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- O relacionamento amoroso
- O amor cortês
- O amor ao saber
- O amor transferencial
- O amor nas psicoses
- O amor e o feminino no século XXI 
- O amor entre repetição e invenção 
- O amor atravessado pela pulsão de morte
- O amor como semblante
- O amódio
- O novo amor
- O amor ao real

EBP-MINAS GERAIS 
Diretora de Intercâmbio e Cartéis: Lucia Grossi

Jornada de Cartéis
Data: 31 de maio 
Hora: Das 9h às 17h
Local: Sede da EBP-MG
Convidado: Bernardino Horne. 
Os trabalhos devem ser enviados até 27 de abril de 2014, para o e-mail: lgrossi.bhe@terra.

com.br.

DELEGAÇÃO ESPÍRITO SANTO 
Responsáveis pelos Cartéis: Tânia Martins

Noite de Cartéis
Local: Sede da Delegação Espírito Santo
Data: 21 de maio
Hora: às 20h30
Apresentação dos trabalhos dos cartelizantes: Lucas Fraga Gomes, sobre a “Política Lacania-

na”, e André Luís de Oliveira Garcia, sobre “O objeto a e a mais valia”, ambos membros do Cartel 
“Leitura do Seminário de um Outro ao outro de Jacques Lacan”

Delegação Santa Catarina 
Diretora de Intercâmbio e Cartéis: Cinthia Busato

Noite de Cartéis
Data: 17 de abril
Apresentação do trabalho do Cartel “Transexualidade e psicanálise”, com Jussara Jovita na 

função de Mais-um.

COMISSÃO EDITORIAL DO DOBRA-
DIÇA DE CARTÉIS

Comissão Nacional dos Cartéis da EBP: Paola Salinas (Coordenadora), Inês Seabra, Cristia-
na Gallo, Cristiane Barreto e Maria Josefi na Fuentes (Diretora Secretária da EBP)

Logomarca: Luiz Felipe Monteiro sobre obra de Escher 
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