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Argumento  
O analista e o estilo
Graciela Bessa - Diretora de Biblioteca da Escola Brasileira de Psicanálise

Lacan inicia seu texto de apresentação dos Escritos com a frase do Conde de Buffon: “o estilo é o 
homem” para em seguida criticá-la, pois a noção de inconsciente não faz do homem uma referência tão 
segura assim. Acompanhando os desdobramentos dessa frase no texto, ele propõe que acrescentemos 
aí noção de Outro ao ligar o estilo ao endereçamento, ou seja, o estilo é o homem a quem nos endereça-
mos. Então, o estilo não é mais ligado ao homem cujo pensamento dá a certeza de seu ser tal qual a lógi-
ca cartesiana, mas articulado à alteridade, uma vez que é do Outro que recebemos nossa mensagem de 
forma invertida. Mas o endereçamento não esgota a questão do estilo e para chegar à definição de que “é 
o objeto que responde à pergunta sobre o estilo”1 se vale do conto de Edgar Alain Poe, A carta roubada, 
“pois deciframos aqui na ficção de Poe a divisão onde se verifica o sujeito pelo fato de um objeto o atra-
vessar sem que eles em nada se penetrem, divisão que se encontra no princípio do que se destaca, no 
fim desta coletânea sob o nome de objeto a”2. Portanto, ali onde Buffon coloca o homem, Lacan coloca o 
objeto a que na constituição do sujeito, efeito da cadeia significante, é o que cai como resto, inassimilável 
ao simbólico. Sabemos que o objeto a tanto é causa de desejo como também um resto de gozo. Como 
pensar o estilo articulado a essas duas vertentes do objeto? 

É importante precisar que Lacan não coloca o estilo no campo do sujeito dividido, esse que aparece 
no discurso do mestre como efeito do encadeamento do significante. Um sujeito evanescente, sem 
substância. O que responde ao estilo é esse objeto, heterogêneo ao sujeito, mas que não deixa de ter 
relação com ele, tal como se apresenta na fórmula da fantasia: $ <> a. Dessa forma, o que está em jogo 

1  Lacan, J. Abertura de coletânea. In: Lacan, J., Escritos, Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 1998, p. 11
2  Lacan, J. Abertura de coletânea. In: Lacan, J., Escritos, Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 1998, p. 10-11
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no estilo não é o sentido, e sim o real. Sob essa perspectiva é possível pensar o estilo como marca sin-
gular de um gozo. Seguindo essa linha de pensamento, podemos perguntar se num processo analítico a 
travessia da fantasia produz efeitos sobre o estilo?

Nos quatro discursos apresentados por Lacan, é no discurso do analista que encontramos uma re-
lação de impossibilidade entre S1 e S2, consequentemente não há produção de sentido, marcando, desse 
modo, um furo no campo da compreensão. Nele o objeto a ocupa o lugar de causa, A partir do discurso 
do analista, podemos dizer que o estilo não é a palavra, não se trata de uma retórica em busca de 
uma bela forma em enunciar um pensamento. É nesse discurso que fica muito bem representado 
que o estilo é o indecifrável que deslisa no discurso, e o analista ao fazer semblante de objeto a per-
mite que o real se faça presente. Como nos afirma Frederico Feu “quanto ao psicanalista, dizemos 
habitualmente, que seu estilo é decidido pelo objeto, sendo o semblante do objeto causa do desejo 
o agente do discurso do analista”3

Lacan em Proposição de 9 de outubro de 1967 sobre o psicanalista da Escola afirma que o 
psicanalista só se autoriza de si mesmo4, ou seja, a formação do analista não passa pela aquisi-
ção de um diploma, e sim de sua própria relação com o inconsciente, com o gozo, para além das 
identificações. Consequentemente, não há O analista, mas um analista. Não há um ideal para se 
identificar, mas a marca de um singular, a emergência de um estilo, tal como Lacan dizia: “Façam 
como eu, não me imitem”. Isto quer dizer que um analista se sustenta em seu ato, ato analítico, 
que resiste à ordem simbólica. É possível pensar a relação entre analista e estilo pela via do ato 
analítico? Ato impossível de ser imitado? 

No momento em que escreve o texto de Abertura dos Escritos, a teoria lacaniana apresenta 
como ponto central a concepção do sujeito como falta a ser, ou seja, um sujeito sem substância, 
uma vez que ele é efeito da articulação significante, S1 – S2. Trata-se da importância do Outro, do 
desejo do Outro na constituição subjetiva e com isso a problemática aí presente gira em torno 
do gozo como perda. O objeto a seria esse gozo a mais, um gozo que não é capturado pela lógica 
significante. Sob essa perspectiva, o corpo está afetado por uma subtração de gozo, é um corpo 
mortificado pela ação do significante, salvo pelas ilhas de gozo delimitadas pelas zonas erógenas. 

Ao articular estilo e objeto a, Lacan põe em jogo a letra uma vez que o objeto a não é signifi-
cante. Como nos diz Heloísa Caldas, o “estilo é uma marca na escrita que faz litoral entre o objeto 
a e o Outro (...) um modo de tratar a falta de sentido, a presença do real no simbólico”5. Trabalhar 
a relação entre estilo e letra é fundamental pois nos remete à função do escrito, do escrito como 
sinthoma em que está em jogo um fazer com a letra, letra como marca de gozo, cuja verdade está 
no real.  

Em seu último ensino, Lacan vai transformando cada vez mais o significante em letra a ponto 
de no Seminário Mais, ainda ele nos afirmar que o significante é causa de gozo. O primeiro estatuto 
do significante não se dá pela via de seu encadeamento com outro significante, e sim como enxa-
me, essaim de S1 que ele nomeará como lalíngua. O significante em sua dimensão de gozo. Desse 

3  Feu, Frederico. A via do estilo, a margem do discurso. 
4  Lacan, J. Proposição de 9 de outubro de 1967 sobre o psicanalista da Escola. In: Lacan, J. Outros Escritos. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 2003, p. 248
5  Caldas, H. Uma questão de estilo. In: Revista Latusa v. 6 n. 1



Escola Brasileira de Psicanálise O Analista e o Estilo

7

modo Lacan põe em cena o real da linguagem. A partir dessa mudança de perspectiva o conceito de 
falasser se sobrepõe ao de sujeito, uma vez que o choque do significante com o corpo cava sulcos 
que funcionarão como marcas de gozo cuja iteração escapará sempre ao sentido. É a iteração de 
um gozo totalmente fora do sentido que se constituirá o sinthome. Como podemos atualizar a frase 
de Lacan “o estilo é o objeto”, na clínica do sinthome? Seria pela via da letra? 

Essas são algumas questões que foram surgindo ao abordarmos o tema do estilo a partir da 
frase lacaniana “o estilo é o objeto a”. Convidamos a todos a avançarmos na pesquisa deste tema. 
A Conversação das Bibliotecas acontecerá em 07 de julho de 2022 às 20hs pela plataforma ZOOM. 
Até lá vocês poderão acompanhar pelo podcast Bibliô-Ecos ressonâncias da pesquisa que a Comis-
são de Biblioteca está realizando acerca do tema. 
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Estilo em 
Freud e Lacan
Ana Beatriz Freire 
Diretora de Biblioteca da EBP-Seção Rio de Janeiro

“É o objeto que responde à pergunta sobre o estilo que formulamos logo de saída”1. 

Se o estilo se constitui no endereçamento ao outro como leitor, ele não se reduz ao campo do 
Outro. Para além da articulação diacrítica entre os significantes, como na linguística (da hipótese do 
inconsciente estruturado como a linguagem), o estilo é homólogo ao objeto. O estilo corresponde ao ob-
jeto, disse Lacan na abertura de seus Escritos. E se o estilo está associado ao objeto, este está, por sua 
vez, articulado à materialidade (remetendo ao neologismo mais tardio que associa palavra e matéria, a 
saber, moterialisme) do significante, como mostrou Lacan na “Instancia da letra ou o inconsciente desde 
Freud’’. Trata-se da letra como aquilo que inscreve o sujeito com seu sinthoma, amarrando o Real, Sim-
bólico e Imaginário. 

O sinthoma para Freud, segundo Lacan, foi a Realidade Psíquica. Realidade psíquica que se opunha 
à realidade dita material e que Freud o demostrou, com seu estilo único, através do discurso inaugural 
da histeria. Sabemos que foi a histérica que questionou o corpo em sua divisão orgânica, anatômica, da 
ciência ideal da época. Se para a ciência, o real se demostra e transmite por fórmulas, letras sem enun-
ciação, letras inequívocas, Freud, ao contrário, teve um estilo que se transmitiu pela letra como impossí-
vel de tudo se demostrar, já que evidenciou no seu ato inaugural, um além do eu e de seus interlocutores 
especularizáveis. Por trás da fórmula da trimetilamina, no célebre sonho originário da Injeção de Irma, 
Freud, segundo Lacan, afirmou em ato:

1  LACAN, J. “Abertura desta coletânea”. In: Escritos. Rio de Janeiro: Zahar, 1998, p. 11. 
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Eu sou aquele que quer ser perdoado por ter ousado começar a tratar esses 
doentes, que até o presente não se queriam compreender e que proibiam 
mesmo de ser tratados. Eu sou aquele que quer ser perdoado disso. Eu sou 
aquele que quer não ser culpado, pois sempre se é culpado por ter trans-
gredido um limite até então imposto à atividade humana. Eu quero não ser 
esse. No lugar do eu, tem todos os outros. Eu não sou senão o representante 
desse vasto, vago movimento que está à procura da verdade onde, eu, como 
sujeito (je) se apaga. Eu não sou nada. Minha ambição foi muito maior do 
que o eu. A seringa estava suja sem dúvida. E justamente na medida onde 
eu desejei demasiadamente, onde eu participei dessa ação, onde eu quis 
ser, eu, o criador, eu não sou o criador. O criador é alguém bem maior do 
que eu. É o meu inconsciente, é a fala que fala em mim, para além do eu”2. 

Já o estilo de Lacan, sua resposta sintomática foi, segundo seus próprios termos, o real: “Eu inven-
tei o real”3, o real é seu sinthoma, o que o singulariza, e o objeto a sua álgebra, “álgebra lacaniana”4. Seu 
estilo não deixa de encarnar a presença desse real: sempre tendo como horizonte um ideal de ciência 
(seja Saussure, Jakobson, Cantor, Husserl, Koyré, Kojève, Hegel, Kant, Merleau Ponty, Lévi Strauss, o nú-
mero real, a topologia, dentre outros), ele sempre se separa da forma sem enunciação, puras fórmulas, 
das ciências ditas ideais. Através, por exemplo, da poesia, do estilo de escrita dita automática dos surre-
alistas, conseguia, segundo Lucia Grossi, “furar” o enunciado sem equívocos e sem estilo do discurso do 
mestre5 e impor sua enunciação. “Sendo a enunciação, o enigma trazido à potência da escritura”6. 

Parafraseando Caetano Veloso, onde queres um Lacan científico, do discurso do mestre, surge o 
devir surrealista, onde queres histeria, o discurso do analista, da diferença absoluta, da dissimetria entre 
enunciado e enunciação, onde queres o inconsciente estruturado como linguagem, o inconsciente real, 
onde queres sentido, encontras o estilo, sem sentido, não todo, ao estilo de Joyce, onde queres o Nome-
-do-Pai como único divisor das estruturas clínicas, o Lacan topológico, da estrutura continuista da banda 
de moebius. Não é por acaso que desde sempre o estilo de Lacan remete ao enigma, ao nãotodo saber 
e nos causa a elaboração como no mestre Zen. Desde sempre, já na abertura do seminário, livro 1, ele 
descreve a transmissão de seu estilo: 

O mestre interrompe o silêncio com qualquer coisa, um sarcasmo, um pontapé.  
É assim que procede, na procura, do sentido, um mestre budista, segundo 
a técnica zen. Cabe aos alunos, eles mesmos, procurar a resposta às suas 
próprias questões. O mestre não ensina ex-cathedra, uma ciência já pronta, 
dá a resposta quando os alunos estão a ponto de encontrá-la”7.

2  LACAN, J. O seminário, livro 2: o eu na teoria de Freud e na técnica da psicanálise. Rio de Janeiro: Zahar, 1985, p. 216-217.
3  LACAN, J. O seminário, livro 23: o sinthoma. Rio de Janeiro: Zahar, 2007, p.125.
4  LACAN, J. O seminário, livro 11: os quatro conceitos fundamentais da psicanálise. Rio de Janeiro: Zahar, 1979, p. 63).
5  Lucia Grossi dos Santos lembra em seu artigo que no texto para revista surrealista Minotauro, Lacan faz uma crítica marxista da ciência, 
uma crítica fenomenológica da psicologia e uma abordagem psicótica da linguística. Segundo ela, seus interlocutores são os artistas, e Lacan 
propõe abordar a realidade via uma abordagem “paranóica-crítica”. A experiência poderia ser expressa pela obra do artista, como vivida. “En-
tre todos os problemas, o do estilo requer para o artista, ele mesmo, uma solução teórica”. (Lacan, 1933 apud Grossi. “Estilo e transmissão”. 
Almanaque 8, p. 23-25). Assim, pensamos que no estilo do Lacan há uma mudança de discurso, uma passagem do discurso do mestre para o 
discurso do analista, propiciado pela arte do não sentido. 
6  LACAN, J., 2007, p.153.
7  LACAN, J. O seminário, livro 1: os escritos técnicos de Freud. Rio de Janeiro: Zahar, 1983, p. 9.
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Ainda para concluir, diria que seu estilo se transmite por apontar a impossibilidade no ato 
como um laps8. Cabe a nós, fazer ecoar o que essa transmissão nos causou. Fazer do estilo, uma 
possível maneira de tratar o gozo, o Unheimlich e produzir o nomear de cada um em sua singu-
laridade, se virando com o nosso sinthoma. 

8  LACAN, J. “Prefácio à edição inglesa do Seminário 11”. In: Outros Escritos. Rio de Janeiro: Zahar, 2003, p.571.
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O estilo, o objeto, 
a letra e o passe
Bartyra Ribeiro de Castro  
Diretora de Biblioteca da EBP-Seção Leste-oeste

“É o objeto que responde à pergunta sobre o estilo que formulamos logo de saída”1, nos diz Lacan 
na abertura da coletânea de seus Escritos. 

Ele parte do escrito de Buffon sobre o estilo e do Discurso de recepção à Academia, onde, em meio 
a inúmeras afirmações e, após questionar sobre a perfeição das obras da Natureza, deduz que elas assim 
o são porque são sem estilo. E acrescenta: 

São duráveis, inclusive eternas, as verdades. A quantidade, a singularida-
de, a novidade [...] essas coisas estão fora do homem, o estilo é o próprio 
homem2. [...] o estilo não pode, então, nem ser levado, ou transportado, ou 
alterado. Se é elevado, nobre, sublime, o autor será igualmente admirado 
em todos os tempos, posto que somente a verdade será durável, inclusive 
eterna. Portanto, um belo estilo não o é mais que pelo infinito número de 
verdades que apresenta3.

É ironizando o Conde de Buffon que Lacan nos apresenta seus Escritos para contrapor a 
fantasia do grande homem, propagada no escrito de Buffon, ao trazer a questão sobre “o traço 

1  LACAN, J. Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, Ed., 1998, p. 11.
2  BUFFON, C. “Del Estilo”. Referências na obra de Lacan. Biblioteca da Casa do Campo Freudiano, inscrita na Federação Internacional das 
Bibliotecas do Campo Freudiano (FIBCF), ano V, n°14, p. 34.
3  BUFFON, C. “Discurso de recepción a la Academia”. Referências na obra de Lacan. Biblioteca da Casa do Campo Freudiano, inscrita na 
Federação Internacional das Bibliotecas do Campo Freudiano (FIBCF), ano V, n°14, p. 35.
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secreto que está em jogo de sua derrisão”4. Para responder à questão do estilo, Lacan coloca o 
objeto enquanto sua queda “reveladora por isolá-lo, ao mesmo tempo, como causa do desejo 
em que o sujeito se eclipsa e como suporte do sujeito entre verdade e saber”5.

São exatamente estes elementos que contrapõem as posições de Lacan e Buffon. O Con-
de versa sobre os atributos imaginários de um sujeito impoluto, senhor de todas as virtudes e 
voz de todas as verdades. Para este, o estilo é o homem. Para Lacan, para se falar de estilo, há 
que ser atravessado por uma perda radical. O objeto incorporal, passível de ser articulado às 
pulsões, ao gozo e ao amor, mas não à Verdade como única e eterna. 

Para tentar entender esta afirmação de Lacan de que “é o objeto que responde à pergunta 
sobre o estilo”, encontrei uma pista em “Más allá de la condición de amor”6, de Jacques-Alain 
Miller, onde ele traz que, mais além da identificação, enquanto condição de amor – “tomar o ob-
jeto dentro do Eu, significantizar a perda como ideal e amar o pai e seus substitutos”7; a solução 
seria o passe: ao contrário da identificação, “o passe diz que fica, na perda de satisfação, um res-
to para cada sujeito, um mais de gozo permitido, e que nenhuma identificação pode substituir”8.

Dessa afirmação de Miller, depreende-se, na sequência do texto, a intenção de Lacan ao 
fundar a sua Escola como um contraponto ao grupo – uma estrutura regida pelo amor enquanto 
identificação ao líder. A Escola de Lacan tem como um de seus pilares o passe, e a questão sobre 
o estilo aparece nos relatos de finais de análise trazidos pelos AEs.

Conforme nos lembra Graciela Bessa, em seu argumento para esta conversação, o último 
ensino de Lacan nos abre a possibilidade de compreender esta afirmativa feita muitos anos an-
tes, na apresentação dos Escritos. 

Se tomamos as três possibilidades de pensarmos o S1 – enxame, letra e significante-mes-
tre articulado a S2; penso podermos aproximar a afirmativa de Lacan sobre o objeto e o estilo, ao 
destacamento da letra de gozo, no percurso de uma análise. 

Bernardino Horne, em Fragmentos de uma vida psicanalítica, nos fala que a queda do objeto se 
dá em três tempos, articulando ao seu passe: “Primeiramente, o momento do clarão: segundo 
encontro com das Ding; em segundo lugar, o nome do ser, um significante novo, o significante do 
passe: e, em terceiro lugar, a dedução lógica, o verdadeiro saber”9. 

E, mais adiante, nos aproxima do que Miller nos trouxe acima: “Depois de caído o signi-
ficante do mestre, da identificação, há lugar para um novo significante, o do passe, Sp, que diz 

4  LACAN, J., 1998, p. 10.
5  LACAN, J., 1998, p.11.
6  MILLER, J.-A. “Más allá de la condición de amor”. Introducción al método psicoanalítico. Nueva biblioteca psicoanalítica, Paidós, 1997.
7  MILLER, J.-A, 1997, p. 199.
8  MILLER, J.-A, 1997, P. 199.
9  HORNE, B. Fragmentos de uma vida psicanalítica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1999, p. 39.
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alguma coisa, mesmo que seja no não sentido do objeto. [...] o nome da causa do desejo de sa-
ber [...] perdem-se as identificações heroicas...”10. “A queda do objeto a não implica a sua perda, 
mas a perda do narcisismo através da limpeza de toda a consistência imaginária do objeto a e 
envolve um saber em ato, em ser assim”11.

Esse S1, letra, que se apresenta em alguns relatos de finais de análise, como este de Ber-
nardino, não designaria o estilo, por sua relação com o objeto que cai, depurando-a, e marcando 
o estilo do falasser?

De toda forma, andando um pouco mais no tema, encontro o próprio Bernardino Horne, 
no Editorial de Opção Lacaniana, nº77, a nos lembrar Lacan: “só podemos efetuar um ensino 
que mereça ser chamado de retorno a Freud, pela via de transmitir um estilo”12. 

Por mais que Lacan tenha ironizado Buffon em sua exaltação às virtudes do homem, ele nos dei-
xa alguns elementos importantes para nos ajudar a pensar o estilo: “certamente, todo sujeito é 
um”13, “É o corpo que fala ao corpo”14. Aqui, ele destaca algo da singularidade e, o mais impor-
tante, ele coloca o corpo na relação com o estilo. Se levarmos para a questão do corpo vivo, em 
Lacan, talvez possamos aproximá-los, quando Bernardino, neste mesmo Editorial, nos permite 
entrever que a transmissão do estilo se dá de falasser a falasser.

O que se transmite é algo que diz respeito ao corpo. Talvez seja interessante pensar algo 
da ordem de, sim, o estilo é o homem, enquanto aquele que aceita seu modo de gozar – ainda 
me ensinando Bernardino. Isto nos remete diretamente ao passe. Há algo que muda durante a 
análise, ou terminaríamos este longo caminho com passagens ao ato.

10  HORNE, B, 1999, p.49.
11  HORNE, B, 1999, p.25.
12  HORNE, B. “A psicanálise e seu ensino”. Opção Lacaniana, nº 77. São Paulo: Eolia, 2017, p. 4.
13  BUFFON, C. “Del Estilo”. Referências na obra de Lacan. Biblioteca da Casa do Campo Freudiano, inscrita na Federação Internacional das 
Bibliotecas do Campo Freudiano (FIBCF), ano V, n°14, p. 33.
14  DISCURSO SOBRE ESTILO (Pronunciado por Buffon no dia 25 de agosto de 1753), México: Universidade do México.
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O analista e o estilo 
Cassandra Dias Farias 
Diretora de Biblioteca da EBP-Seção Nordeste

Do argumento da Conversação das Bibliotecas da EBP, produzido por sua Diretora Geral, Graciela 
Bessa, extraio alguns pontos para trazer a essa elaboração coletiva: “o estilo enquanto marca singular 
de um gozo, é o indecifrável que desliza no discurso”1. Se “o estilo é o próprio homem”2 e se “é o objeto 
que responde à pergunta sobre o estilo”3, conforme nos indica Lacan, teremos que considerar a relação 
singular de cada um com o objeto enquanto aquela que define um estilo. 

Apoiado em Joyce, que lhe inspirou para formular a noção de sinthoma, Lacan introduz a lógica 
dos nós para dizer que “eles sustentam um osso”4, portanto, os “ossobjeto [osbjet]”5. O osso de cada um 
às voltas com a satisfação paradoxal extraída do sintoma, aquilo que nunca se decompõe, sendo o que 
resta do corpo vivo; o irredutível de uma letra que está escrita em um modo de gozar. Esse objeto, único, 
não coletivizável, em torno do qual se enlaça um modo de funcionamento. “O sujeito não sabe que aquilo 
a que ele visa e que o guia, é o objeto. É o objeto que projeta o lugar de endereçamento de cada um”6. 
Portanto, é a relação com o objeto que está na dianteira. 

É pela letra, impressão primária de lalíngua sobre o corpo vivo que constitui, pelo enodamento do 
sinthoma, o que há de mais singular no ser falante. Que se situa para além da lógica significante, por es-
capar ao campo do sentido e que coloca em relevo a dimensão do objeto. 

1  BESSA, G. “Argumento da Conversação das Bibliotecas”. Disponível em: https://open.spotify.com/episode/6rJpKGN7ss2o4zXOvhluq?-
si=xMVt5E1IQe2qda8p46GPEw
2  LACAN, J. “Abertura desta coletânea”. In: Escritos. Rio de Janeiro, 1998, p. 9.
3  LACAN, J., 1998, p. 11.
4  LACAN, J. O seminário, livro 23: o sinthoma. Rio de Janeiro: Zahar, 2007, p. 141.
5  LACAN, J., 2007, p.141.
6  ATTIÉ, J. Almanaque de Psicanálise e Saúde Mental, nº 8, Belo Horizonte: IPSM, 2002, p. 35.

https://open.spotify.com/episode/6rJpKGN7ss2o4zXOvhluq?si=xMVt5E1IQe2qda8p46GPEw
https://open.spotify.com/episode/6rJpKGN7ss2o4zXOvhluq?si=xMVt5E1IQe2qda8p46GPEw
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O analista é aquele que, ao ocupar o lugar de semblante, pode “fazer reinar o objeto a”7 e “inter-
rogar como saber o que é da verdade”8, para que o analisante – à maneira de um escriba – extraia da 
sua relação com a língua, uma escritura. Ressalta-se assim, o estilo de cada falasser nessa torção, nessa 
virada em que o saber sobre esse estranho objeto da satisfação pulsional “tome a frente em relação ao 
Outro e demonstre sua existência”9. Percurso de uma análise orientada pelo real do gozo, esse ineliminá-
vel como o osso, que não pode ser todo dito, mas que pode ser mostrado, manipulado, torcido, cingido, 
escrito. 

Um saber fazer com o incurável de cada um que aponta para “a sombra espessa”10 da passagem de 
analisante para analista, que precisa ser escrita sobre uma superfície, traduzindo o estilo, como nos diz 
Lacan: “Tal como é feita a língua, só se precisaria, em meu lugar, de uma caneta [stylo]. Quanto a mim, 
para sustentar esse lugar, preciso de um estilo [style]11. O lugar do analista, semblante de objeto.

Nesse sentido, podemos aproximar estilo e sinthome? A invenção particular do sujeito, levando em 
consideração aquilo que ele não pode se desembaraçar, a singularidade radical do modo de gozar des-
vinculado do sentido do sintoma? “Em suma, o nó do sintoma será uma letra que se repete no real. Aqui, 
a verdade não se fala, não se grita, ela se escreve”12.

Um saber fazer com (savoir-y-faire) a letra que traça uma borda frente ao que há de mais real para 
cada um, seu modo de gozar.  De acordo com o sinthoma, depreende-se o estilo. 

7  LACAN, J. O seminário, livro 20: mais, ainda. Rio de Janeiro: Zahar, 1985, p. 129.
8  LACAN, J., 1985, p.129.
9  ATTIÉ, J., 2002, p.35. 
10  LACAN, J., 1998, p. 258.
11  LACAN, J. Outros Escritos. Rio de Janeiro: Zahar, 2003, p. 500.
12  BELAGA, G. “Síntoma y sinthome”. Scilicet : semblantes y sinthome. Buenos Aires : Grama Ediciones, 2009, p. 346.
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Reflexões sobre a função 
do analista e o estilo 
Fabiola Ramon 
Diretora de Biblioteca da EBP-Seção São Paulo

A questão do estilo é inerente à psicanálise. Mas foi com Lacan que ela ganhou lugar e novas for-
mulações, articuladas principalmente com a função operativa do analista, visto que O analista não existe, 
mas há uma função que se opera a partir da instauração de um discurso. 

A problemática sobre o estilo advém do campo das artes, que tem objetos comuns com a psicaná-
lise: a linguagem, a língua e a letra. Uma das acepções do estilo extensamente trabalhada na literatura é 
o estilo enquanto inscrição e marca. 

A psicanálise fez um uso instrumental dessa acepção do estilo, enfatizando o que é da ordem da 
letra, como destaca Frederico Feu de Carvalho1. No entanto, a maneira como a psicanálise aborda a di-
mensão da letra difere da literatura. Há uma especificidade da psicanálise que se articula ao seu objeto. 

Estilo literário e psicanálise

Há algo presente no estilo literário de suas épocas, que tanto Freud quanto Lacan puderam ler para 
além das narrativas dos autores lidos por eles. Ambos se interessaram pela forma e, mais do que isso, no 
que se transmite para além do que se narra na literatura. 

1  CARVALHO, F. F. “O analista e o estilo”. Bibliô-Ecos. Podcast da Diretoria de Biblioteca da EBP, 2022. https://open.spotify.com/episo-
de/0FBhfH0SJ8AUDbhefLnHkk?si=717cf7ec56ec44be&fbclid=IwAR1QgfepCvlMHjm3spp7HPVgF1nBAGtPwwYUHtOw6qjiBv4qjD8RU-
D5XYE4&nd=1

https://open.spotify.com/episode/0FBhfH0SJ8AUDbhefLnHkk?si=717cf7ec56ec44be&fbclid=IwAR1QgfepCvlMHjm3spp7HPVgF1nBAGtPwwYUHtOw6qjiBv4qjD8RUD5XYE4&nd=1
https://open.spotify.com/episode/0FBhfH0SJ8AUDbhefLnHkk?si=717cf7ec56ec44be&fbclid=IwAR1QgfepCvlMHjm3spp7HPVgF1nBAGtPwwYUHtOw6qjiBv4qjD8RUD5XYE4&nd=1
https://open.spotify.com/episode/0FBhfH0SJ8AUDbhefLnHkk?si=717cf7ec56ec44be&fbclid=IwAR1QgfepCvlMHjm3spp7HPVgF1nBAGtPwwYUHtOw6qjiBv4qjD8RUD5XYE4&nd=1
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A questão da leitura se coloca e esse é um ponto central na psicanálise e na prática analítica. 

Se no estilo de Freud podemos identificar a incidência da ficção, principalmente do romance, em 
Lacan a poesia tem forte incidência. Mas, em que e como esses gêneros incidiram na psicanálise? 

Podemos ler nos casos de Freud a similaridade com os romances de formação, gênero criado por 
Goethe. 

Goethe está presente em Freud, não exatamente como influência direta, mas como tendo trans-
mitido a ele algo que inscreveu em seu tempo. Segundo a Profa. Patricia Mass2, tradutora de Goethe no 
Brasil, esse autor romântico alçado à categoria de gênio (no sentido de um indivíduo que inspira e tem o 
poder de reger o destino de pessoas), ajudou a transformar uma língua antiga em uma língua moderna. 
Língua na qual Freud se encontrava imerso quase cem anos depois, quando inventou a psicanálise. Go-
ethe estabeleceu uma nova estética e uma escrita inédita na língua alemã: a escrita do sujeito moderno, 
a qual dá lugar e voz à subjetividade a partir da “estetização da existência”.

Freud pôde ler o que Goethe incluía de novo no campo da linguagem. 

Isso que Goethe escreve aparece também na invenção de Freud, fazendo incidência no seu estilo 
de escrita, na sua narrativa e forma de transmitir a psicanálise, revelando algo novo e inesperado para 
uma comunicação científica. 

Esse estilo teria relação com Freud como sujeito, ou com o objeto pelo qual Freud se deixa tomar, 
o inconsciente? 

É a verdade do sujeito do inconsciente que desliza sob a cadeia significante, que faz assunção nas 
suas formações e que dão corpo, por meio da fantasia, ao romance construído por um sujeito. A partir 
da perspectiva da leitura, o objeto que está em jogo para Freud é o inconsciente na sua vertente de de-
cifração. 

Lacan faz avançar a psicanálise para além do inconsciente decifração e um dos pontos fundamen-
tais para isso foi a poesia, que dispensa o sentido e cujo cerne está na função da letra e no uso não ordi-
nário de lalíngua. Para Lacan, “há na letra uma insistência de violação” em relação à sintaxe, e a escrita 
poética demonstra essa violação, como afirma Laurent, citado por Fernanda Otoni na apresentação do 
EBCF3. Lacan percorreu um longo caminho na exploração do falasser habitado por lalngua e como pode-
mos, a partir do discurso da psicanálise, incidir sobre isso. Nesse caminho, o objeto a foi central. 

Objeto e estilo 

Na abertura dos Escritos (1966) Lacan articula objeto e estilo, o que nos ajuda a localizar, e não a 
definir, o que é do campo da psicanálise e da prática analítica. 

“É o objeto que responde à pergunta sobre o estilo”4.

2  MASS. P. O cânone mínimo: o Bildungsroman na história da literatura. Ed. Unesp, 2000. 
3  BRISSET, F. O. “A poética na fenda entre dois”. Boletim Punctum#1. http://encontrobrasileiroebp2022.com.br/a-poetica-na-fenda-entre-
-dois/
4  LACAN, J. “Abertura desta coletânea”. Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998, p.11.

http://encontrobrasileiroebp2022.com.br/a-poetica-na-fenda-entre-dois/
http://encontrobrasileiroebp2022.com.br/a-poetica-na-fenda-entre-dois/
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O analista faz funcionar um discurso, o analítico, na medida em que faz semblante de objeto e, a 
partir disso, encarna a falta. Trata-se de uma operação de furo do campo do Outro e separação do sujeito 
e o objeto da fantasia, tendo como produto, a queda desse objeto e a possibilidade do sujeito se dirigir 
ao objeto causa do desejo. 

Como destaca Frederico Feu, abre-se para um “dizer que ex-siste ao sujeito”5. O estilo se tece, 
acontece e faz marca a partir de um furo. Estamos aqui no campo da escrita de algo singular, uma marca 
própria a partir da extração e da recolocação de um modo de escrita que tem na letra sua potência cria-
dora e que se articula ao atravessamento da fantasia. 

A função do analista é fazer um uso instrumental do semblante para buscar sulcar, com os recursos 
do simbólico, o objeto causa de desejo. Nesse sentido, se podemos falar em estilo do analista, isso se dá 
a cada caso em que um praticante sustenta o semblante de objeto. 

Lacan e a poesia

Lacan não era um poeta e nem mesmo escrevia de forma poética. De que maneira ele se afetou 
pela poesia? 

Destaco uma frase do seu último texto dos Outros escritos, ao abordar sobre a função do analista. 
Lacan, ao opor-se à questão da hierarquia na formação, sustenta que a saída para essa questão não está 
na ideia de algo nato. Ele coloca: “Não sou um poeta, mas um poema. E que se escreve, apesar de ter 
jeito de ser sujeito”6. 

Há aí uma marcação importante em relação ao próprio estilo lacaniano e seu modo de abordar 
lalíngua e intervir sobre isso. 

Há algo em comum na psicanálise e na poesia, que é a matéria e o objeto em jogo, lalíngua. Mas, o 
que se faz como analista não é poesia, trata-se de uma outra coisa e que se relaciona com a leitura e com 
a escrita em uma experiência analítica. Para abrir para essa conversa, ao invés de concluir, finalizo com 
recortes de um trecho do seminário 25, momento de concluir: 

Dizer é diferente de falar. O analisante fala. Ele faz poesia. Ele faz poesia 
quando consegue – é pouco frequente – mas é arte. [..] O analista corta. O 
que ele diz é corte, quer dizer, participa da escrita, com a ressalva de que 
para ele, ele só produz equivocidade na ortografia. Ele escreve diferente-
mente, de modo que, por meio da ortografia, de uma forma diferente de 
escrever, ele soa algo diferente do que é dito, que é dito com a intenção de 
dizer, isto é, conscientemente [...]. É por isso que eu digo que, nem no que 
diz o analisante, nem no que diz o analista, há outra coisa além de escrita”7. 

5  CARVALHO, F. F., 2022. 
6  LACAN, J. “Prefácio à edição inglesa do seminário XI”. Outros Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar ed., 2003, p.568. 
7  LACAN, J. O seminário 25: o momento de concluir. Aula de 20/12/1977, inédito.
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A via do estilo, a margem do discurso: 
pontuações a partir da Psicanálise1
Frederico Zeymer Feu de Carvalho2 (EBP/AMP)

Em seu célebre texto A ordem do discurso, M. Foucault evoca a difícil posição do sujeito quando se 
trata de tomar a palavra em um universo habitado pelo discurso:

Ao invés de tomar a palavra, gostaria de ser envolvido por ela e levado bem 
além de todo começo possível. Gostaria de perceber que no momento de 
falar uma voz sem nome me precedia há muito tempo: bastaria então que 
eu encadeasse, prosseguisse a frase, me alojasse, sem ser percebido, em 
seus interstícios, como se ela me houvesse dado um sinal, mantendo-se 
por um instante suspensa.3 

De fato, a relação entre estilo e discurso evoca uma dificuldade que quisemos ressaltar com o título 
“A via do estilo, a margem do discurso”, se nos permitimos escutar aí o equívoco em sua vocalização. O 
estilo poderia alojar-se em um discurso, deitar-se à sua margem e ser por ele contido, bem como atra-
vessá-lo para além das margens que ele comporta. No primeiro caso, poderíamos dizer que as variantes 
estilísticas, tal como todo rio tende para o mar, se restringem à diferenças discursivas. Nesta acepção se 
compreende o desprestígio da estilística no campo dos estudos lingüísticos como um efeito do prestí-
gio crescente da noção de discurso, especialmente a partir da década de setenta, e à crítica da idéia de 
autoria que esta noção enseja. O estilo seria aí reduzido a uma espécie de ornamento do discurso. Entre 

1  Publicado em: O estilo na Contemporaneidade. Org.: Clark, Ana.. Belo Horizonte: Faculdade de LetraS – UFMG,2005.
2  Psicanalista, mestre em Filosofia pela UFMG, doutorando em Análise do Discurso pela UFMG, coordenador do Curso de Especialização em 
Fundamentos da Clínica Psicanalítica da FUMEC.
3  FOUCAULT. A ordem do discurso, p. 5.
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estilo e discurso, via e margem, prevaleceriam relações de adequação e orientação: sabe-se aonde se vai 
chegar mantendo-se no caminho, de forma que o discurso cumpriria sua função de enlaçamento. A teo-
ria lacaniana dos discursos participa, de certa maneira, desse contexto. Assim, o discurso do mestre tem 
como correlato de sua posição de domínio, de acordo com a teoria lacaniana dos discursos, a produção 
de um gozo suplementar, denegando-se a castração; o sintoma histérico, por sua vez, interroga o saber 
do mestre, deixando escapar a verdade de seu desejo, camuflada na impotência do saber que ela denun-
cia; quanto ao saber universitário, seu produto é a própria divisão do sujeito entre a paixão da ignorância 
e o fascínio do saber, na medida em que se desconhece o mestre a quem ele serve. Os discursos estão, 
portanto, orientados por sua finalidade, sendo o estilo uma variante dessa orientação.

Quanto ao psicanalista, dizemos habitualmente que seu estilo é decidido pelo objeto, sendo o sem-
blante do objeto causa do desejo o agente do discurso do analista. Esta também é sua dificuldade, pois 
ele deve alojar-se aí, neste lugar vazio de significantes e, não obstante, não reduzido ao silêncio que 
apenas redobra e faz ressoar esse vazio. Dizer, com Lacan, que é o objeto que responde à questão do 
estilo, implica que o analista responda deste lugar de objeto que o discurso designa. Segundo Antonia 
Soulez, trata-se de um objeto que “resiste à clarificação” e que teria levado Lacan a forjar uma “língua 
apropriada” à sua expressão.4 O estilo obscuro de Lacan seria, nesse sentido, o resultado de uma exi-
gência interna à expressão do objeto da psicanálise, uma vez que este seria inacessível aos métodos 
usuais de demonstração, mas não inefável, impondo a abertura de uma nova via para além das margens 
dos discursos estabelecidos. Tal condição demanda a inclusão forçada do analista na apresentação do 
objeto. É o que designa a sua posição no discurso do analista. O ato do analista depende, portanto, de 
um estilo, na medida mesma em que o analista não figura aí como sujeito. O estilo seria para ele tanto 
uma forma de suportar o seu discurso como uma vestimenta para se defender do real. De fato, o ofício do 
analista consiste em tomar o estilo como um instrumento com o qual ele busca sulcar, com os recursos 
do simbólico, o objeto causa do desejo, assinalando sua emergência ou provocando-o com a matéria de 
lalíngua, pela via do witz, da equivocação e de outras formas de linguagem nas quais reconhecemos a 
sintaxe do inconsciente.

Dizer, portanto, que o estilo é o objeto, segundo a fórmula lacaniana, abre uma nova possibilidade 
de se conceber a relação entre estilo e discurso. Mas, como poderíamos conceber tal relação de forma 
que a lâmina mantenha o seu corte anunciado de subversão e de passagem ao avesso do discurso do 
mestre? 

O interesse renovado e a nova perspectiva que a psicanálise inaugura sobre a questão do estilo 
depende desta condição: que o resultado de uma análise seja semelhante ao encontro de uma via que 
considere a margem do discurso do mestre como um limite do qual se possa sair sem se precipitar para 
fora do laço social que ele organiza. O estilo do analista é uma via régia para que esse resultado ocorra, 
na medida em que pretende suportar a causa de desejo para um analisante. O estilo seria, então, algo a 
ser cunhado – conforme a etimologia do termo, derivada de stylo, antigo instrumento de escrita – e não 
uma marca atemporal. Tais marcas atemporais é o que a psicanálise designa pelos significantes mestres 
com os quais o sujeito se identifica e cuja melhor expressão é a cunhagem mesma do nome-próprio. São 
esses significantes mestres que uma análise procura produzir, pela associação livre, e que se destacam 
na fala do analisante como pontos de retorno do discurso do inconsciente, espécie de estreitamento das 
margens que restringem as possibilidades do sujeito em relação à fala. 

4  SOULEZ. O nó no quadro ou O estilo de/em Lacan, p. 257.
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O final de uma análise é, nesse sentido, comparável à emergência de um estilo como efeito da 
dessubjetivação. É em torno desse esvaziamento – que se produz pela queda das identificações, onde 
o significante cravou o gozo que dá ao sujeito sua substância – que um estilo se decide pelo objeto. De 
certa maneira, o interesse da psicanálise pelo estilo deriva da oposição lacaniana à standartização da 
formação do analista, que conceberia a passagem de analisante a analista a partir de critérios a serem 
atingidos. A política do passe, na escola lacaniana, pressupõe que se transmita um estilo como um signo 
da entrada no discurso analítico. O que o dispositivo do passe verifica é a emergência de um estilo, que 
sinalize que o sujeito está sob uma nova perspectiva, e não tanto a elaboração refinada de um saber. A 
emergência de um estilo como signo dessa entrada se dá à margem do discurso do Outro e de seus efei-
tos de fascinação. É a sua maldição. Pois a invenção de um estilo responde à impossibilidade mesma de 
uma retranscrição da experiência analítica. De fato, a psicanálise evoca sempre o caso singular, o que faz 
dela uma experiência que resiste ao conceito. O acesso a um estilo não deixa de ser, assim, uma forma 
de mostração de uma experiência que resiste a um tratamento puramente conceitual.

No fundo, o trabalho de uma análise é semelhante ao trabalho requerido para o assentimento a 
uma forma de vida. Tomo aqui emprestado o termo de Wittgenstein, forma de vida, onde igualmente 
poderia dizer a identificação ao sinthoma, que pode ou não se produzir a partir de um atravessamento 
da fantasia. Devemos, pois, distinguir o objeto na fantasia, ligado a uma forma de gozo, do objeto que 
resulta de sua travessia, o objeto causa do desejo. A expressão queda do objeto caracteriza a mudança 
de perspectiva a ser alcançada no final de análise como um ponto de abertura para além da margem 
imposta pela fantasia fundamental, onde o sujeito seria tomado pelo objeto, para uma dimensão onde o 
objeto está perdido.

É dessa posição de objeto que o sujeito tem que advir. A fantasia é a moeda de troca pela qual o 
sujeito consentiu com a operação simbólica da interdição, mantendo-se ligado ao princípio do prazer. 
Nesse sentido, a fantasia é uma forma de recuperação de gozo, um véu que encobre a falta do objeto. A 
particularidade da fantasia é uma espécie de barreira à singularidade de um estilo: assentir a uma forma 
de vida é o avesso do gozo autista do fantasma. Mas como abordar essa travessia? Talvez evocando, ao 
mesmo tempo, a separação entre sujeito e objeto e a perda de gozo que ela comporta. Poderíamos consi-
derar o advento de um estilo como uma via de transposição nessa travessia ou, conforme uma definição 
de Jo Attié, como “o que constitui o lugar mesmo da conjunção entre o grande Outro e esse objeto a”,5 na 
medida em que nos endereçamos ao objeto no texto ou, conforme se exprime Eric Laurent, na medida 
em que somos levados pela psicanálise a “fazer poética da exigência do sintoma”.6 Para Vidal, “o estilo é 
o modo peculiar como o objeto a se faz letra, suportado pela escritura daquele que é nomeado autor”.7 
Em todas estas elaborações trata-se, enfim, de como se servir de lalíngua para esse fim de atravessa-
mento dos limites da linguagem, para além do silêncio mítico preconizado por Wittgenstein diante dos 
muros da linguagem.

Assentir a um estilo equivale, portanto, a um movimento de exteriorização, pois para assentir à 
lalíngua é preciso saber recebê-la de fora sem se colocar fora do discurso – é isso o que se sustenta com 
o discurso do analista. É como um movimento para fora que podemos ler o dito freudiano “onde isso era 
como sujeito devo advir”, movimento que se caracterizou com as metáforas da queda, do desenlace e da 

5  ATTIÉ. Resposta a Hugo Freda, p. 35.
6  LAURENT. Poética pulsional, p. 71.
7  VIDAL. O estilo é o objeto, p. 76. 
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dissolução no final de análise. É como efeito de separação entre sujeito e objeto da fantasia que advém 
a causa do desejo, sendo a causa o ponto limite do sentido ao qual se chega e de onde se faz apelo ao 
assentimento e a decisão ética de se fazer de um estilo uma resposta do real. 

Tomar o sujeito como resposta do real é distinto de pensá-lo como efeito do significante onde ele 
subsiste por se representar para outro significante, tal como no discurso do mestre. De fato, se toma-
mos o discurso do analista como o avesso do discurso do mestre, podemos assinalar nessa passagem 
uma dupla torção: em primeiro lugar, o objeto causa de desejo, ocupando o lugar de agenciamento na 
escrita do discurso do analista, dirige-se ao sujeito. Trata-se de uma nova topologia dessa relação, que 
buscamos aqui designar como um movimento de assentimento do sujeito ao objeto, a ser distinguido de 
seu assujeitamento na cena fantasmática. Em segundo lugar, o significante se separa do significado, ou 
seja, há quebra da cadeia significante, o que pode ser lido como a marca da incidência de lalíngua sobre 
a linguagem. 

Essa nova configuração discursiva, o discurso do analista, pode ser tomada tanto como a expres-
são da ação do analista como da torção que designa uma outra relação com a linguagem, implicando a 
possibilidade de se tirar proveito da astúcia de lalíngua para fazer disso um estilo que inclui o gozo da 
linguagem. Nesse sentido, assentir a uma forma de vida parece inseparável de uma transmissão, de um 
ato de enunciação. Podemos evocar o modelo do Witz como característico dessa relação com a lingua-
gem: o Witz comporta um ato inédito que atravessa a língua, impondo-se de forma irresistível ao sujeito, 
como um acontecimento que lhe é de certa forma exterior, como uma enunciação que o ultrapassa e se 
forma fora dele, discernível por seu efeito no Outro, na medida em que é o movimento vivaz de lalíngua 
o que se antecipa nele. O Witz mostra que não podemos separar a maneira de dizer do objeto a dizer que 
ele desvela.8 Trata-se de um dizer que ex-siste ao sujeito.

O termo ex-sistência é cunhado por Lacan em oposição à subsistência do sujeito no discurso do 
mestre que, como sabemos, caracteriza o discurso do inconsciente como repetição. Dizer que o estilo 
é o objeto remete o estilo a um elemento heterogêneo ao sujeito, ligado como tal à estranha intimidade 
da causa do desejo, marca nunca assimilável, a ser distinguida das identificações do sujeito, e que re-
quer seu assentimento para ex-sistir. Esta perspectiva se opõe ao sentido autárquico da noção de estilo, 
espécie de mitologia pessoal e secreta de um autor, como um movimento de encontro de si mesmo. A 
ex-sistência é o que designa o movimento de assentimento do sujeito ao objeto causa do desejo, ao qual 
ligamos o termo estilo, no sentido de um movimento para fora de si. Podemos designá-lo logicamente, 
como propõe Miller, pela escrita do significante da falta do Outro, capaz de sustentar essa falta enquanto 
tal.9 De fato, o estilo pressupõe a ex-sistência, para além do uso individual da língua, evocando por seu 
caráter único e exterior o franqueamento de um limite. A ex-sistência restabelece o real no texto, dirá 
Miller, frente ao uso intransitivo da linguagem desenlaçada de qualquer referência que o entusiasmo es-
truturalista teria autorizado, quando se estava assegurado do conceito de sistema. 

Podemos, então, dizer que no final de uma análise está o estilo e não o vazio, o nó do estilo e não a 
liberdade de expressão. O estilo é, assim, um eclipse do sujeito, mas também o instrumento com o qual 
se pode evocar o trabalho do escriba para quem o domínio atual do discurso do capitalista, como um 
novo estilo do discurso do mestre que tudo homogeniza, se tornou uma margem muito estreita.

8  SOULEZ. O nó no quadro ou O estilo de/em Lacan, p. 264
9  Cf. MILLER. A Ex-sistência.
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Uma questão 
de estilo 
Heloisa Caldas (EBP/AMP)

“Uma escola que mereça seu nome é algo 

onde se deve formar um estilo de vida”.

Jacques Lacan.

O termo estilo deriva do latim stilus, estilete ou vareta com que se entalhavam os caracteres ideo-
gráficos nas tábuas de cera. Posteriormente, indicava a forma como se esculpiam os sinais e, mais tarde, 
um certo aspecto da expressão. Estritamente, estilo pode significar um modo de expressar perfeito; em 
um sentido lato compreende qualquer modo de fazer e agir como quando se diz: estilo de vida, estilo de 
trabalho, estilo de jogo, estilo da moda. 

Os leitores de Lacan conhecem bem a frase de Georges Louis Leclerc, Conde de Buffon (1707-
1788), citada por ele na abertura de sua coletânea dos Escritos: “O estilo é o próprio homem”. Lacan 
questiona o que é o homem. Ele acrescenta, à frase imortal de Buffon, que o estilo é o homem em seu 
endereçamento. Dois significantes nomeiam o destino desse endereçamento: o leitor e o aluno. Trata-se 
do estilo na transmissão, o que dá importância à representação e ao sujeito que ela implica.

No entanto, Lacan não se detém na lógica da intersubjetividade, a despeito de seu convite ao lei-
tor/aluno que ponha de si na interpretação. Respondendo ao que é o estilo, diz: o objeto pequeno a. 
Posteriormente, sintetiza ainda mais e muda o aforismo buffonesco para: o estilo é o objeto. Objeto que, 
a princípio, na teoria, teve um lugar de destaque como  causa de desejo, mas que com a concepção de 
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falaser ganha valor como causa de gozo no que suporta um sujeito entre a verdade e o saber. Ou seja, não 
há verdade que não seja sustentada por um saber, embora não se possa dizer que o saber é a verdade. 
O saber é o dizer que vem em socorro à falta da verdade. Dessa disjunção entre o saber e a verdade, o 
objeto é a causa que se apresenta no efeito, isto é no trabalho inconsciente de tentar conectar o saber à 
verdade, fazer um laço no lugar onde há uma ruptura. O objeto é causa e o estilo seu efeito, o saber fazer 
nesse fluxo significante que, como Lacan diz, ladra atrás da coisa. 

Isso que fala não encontra resposta, mas não cessa de dialogar e de tentar estabelecer uma liga-
ção com o Outro. Um diálogo em parte de surdos, pela estrutura mesma da disjunção, mas que é indis-
pensável pelo que consente ao objeto, ao vivo nessa ligação. 

O estilo, portanto, mantém compromisso com o Outro, como indicam os traços do social, do ar-
mazém de onde a matéria prima é retirada. No entanto, também faz obstáculo ao Outro, pois guarda a 
condição do objeto, da disjunção entre verdade e saber. Está mais do lado da separação do que da alie-
nação. Não se domestica à lógica dos grupos, sob pena de perder sua razão. É próprio a cada um, sem 
que isto implique o silêncio do gozo autista e por isso comparece na via da transmissão, da transferência, 
do endereçamento. No sentido lato, o estilo pode ser pensado como a articulação entre o privado e o 
público na vida cotidiana; no sentido estrito que toma na arte, como na literatura, uma marca na escrita 
que possa fazer o litoral entre o objeto a e o Outro.  

 O estilo é o autor

O estilo é o autor. Mas o conceito de autor é controverso. Qual a distinção entre a obra individual e 
o tecido social de idéias do qual ela emerge? 

Embora as teorias literárias tradicionais vejam no estilo a manifestação da individualidade e iden-
tificação do autor na eleição de palavras, no manejo particular da linguagem, com freqüência, procuram 
agrupar estilos segundo a caracterização do espírito de época. Consideram assim que, ainda que o com-
promisso com a renovação seja essencial à arte, não se pode conceber uma arte pura, destacada dos po-
sicionamentos éticos e estéticos de uma época. Entretanto, o singular de cada estilo resiste e provoca a 
questão: como estabelecer critérios que sejam eminentemente literários para classificar núcleos de estilo? 

Outra posição recente reduz a identificação do autor à assinatura que acompanha a obra, pois todo 
texto pertence a todos. Uma universalização extrema na qual não há autoria, mas intertextualidade. O texto 
está em constante movimentação e renovação a cada momento, com predomínio da técnica e da lingua-
gem sobre o conteúdo extralinguístico. O chamado estilo pós-moderno dá margem a esta concepção. A 
literatura ocupa-se mais de si mesma, alude a outros textos continuamente, produz uma escrita fragmen-
tária, descontínua e polissêmica.  Se o autor toma textos de empréstimo e os recompõe em novo enquadre, 
onde podemos encontrar sua veia de criação? Nessa visão, considera-se a potência máxima da estrutura 
da linguagem e da produção semântica. Há uma semantofilia que tende ao infinito na produção do sentido, 
na qual o sujeito está sempre entre textos, sem um lugar em que se possa identificá-lo. Nessa perspectiva, 
todo texto é a desconstrução dos anteriores em um jogo ao infinito de deriva e mutação. 

Uma terceira maneira de pensar o autor e seu estilo é procurá-lo na tensão constante entre o que 
há de contínuo e descontínuo em sua produção. Há períodos da obra com características que se desta-
cam de outros períodos; há a presença ou influência de textos anteriores sobre posteriores. Mudança na 
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sua maneira de escrever, na escolha dos temas. Esse mesmo raciocínio serve para a análise dentro de 
uma mesma obra: na interrupção do sentido; na quebra da previsibilidade da seqüência; no surgimento 
de elementos dissonantes à estrutura da narrativa; nas epifanias. Cortes que apontam na composição do 
texto momentos de falência da linguagem e do sentido. Indicadores da presença do vazio significante, do 
real impossível de definir, o objeto a da teoria lacaniana.

Sob esse ponto de vista, o estilo é mais a forma como se trata a falta de sentido que inexoravel-
mente surge na própria fabricação deste. A presença do real no simbólico. Ele se depura à medida que 
seja possível identificar na variedade dessa produção uma constante: a varidade, neologismo lacaniano 
que indica a dimensão da verdade como variável. Dessa forma o estilo pode ser definido como o que dá 
a verdade sobre o autor, ainda que em nenhum momento essa verdade possa ser enunciada. Como não 
é o objeto da representação, mas o objeto para o qual não se tem nome, o estilo do objeto só se verifica 
pelos seus efeitos, em especial pela repetição: seja a repetição simbólica e automática do traço unário, 
seja a repetição paradoxal do próprio trauma – a tyché do encontro impossível. 

O que dizem os autores?

Segundo os depoimentos dos escritores, a autoria parece ser uma operação mais de inovação, de 
se separar do já dito, do lugar comum e da norma estabelecida. O escritor reconhece pares em suas ten-
dências, mas não admite a identificação que faça seu estilo desaparecer na igualdade. Aceita a influência 
de outros autores, mestres, mas seu esforço é o de marcar a singularidade de sua obra. 

Para Manoel de Barros, pode ser escrever um livro sobre o nada, idéia que lhe faz eco do que leu 
em Flaubert; para Raduam Nassar, pode ser a estética do bagaço extraído do apego à vida e injetado nas 
palavras da escrita; para Borges, o sonho da enciclopédia universal; para José Saramago, a ressonância 
da palavra escrita quando lida em voz alta. 

São exemplos de que há intertextualidade, de que antes de serem autores são leitores, auditores, 
pessoas de sua época, sujeitos nascidos do Outro. No entanto, cada um deles parece se deparar com 
uma questão própria, algo que da Babel lhes faz eco, constitui um problema. Nisso cada um é único, e o 
estilo menos uma escolha do que dar a isso um destino.

Saramago declara que o problema no fazer da literatura é o como, muito mais do que o quê:

“Eu tinha uma história para contar [...]. Mas me faltava alguma coisa, me 
faltava saber como contar isso. Então eu descobri que o como tem tanta 
importância quanto o quê. Não se pode contar como se não há o quê contar, 
mas pode acontecer que você ter o quê e ficar paralisado porque não tem 
o como”.

Não se trata, portanto, de contar algo como referência, ou mesmo de inventá-lo. Trata-se do objeto 
que escapa, que mente na descrição, inibe com sua presença, angustia com sua certeza. Esse depoimen-
to de Saramago refere-se a seus impasses antes da obra que ele próprio considera marco de seu nasci-
mento como autor de estilo próprio. Já havia escrito e publicado. Porém, quando estava escrevendo seu 
romance Levantado do chão achou uma solução à sua pergunta sobre o como. Abandonou as convenções 
da escritura e procurou na palavra escrita a oralidade, o que soa da palavra. 
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Podemos dizer que Saramago deixa ver um vislumbre do objeto tocado pelo fazer do escritor – a 
letra como objeto de ressonância. Ele marca, assim, o próprio equívoco entre som e sentido, material 
por excelência do witz. Com a voz universal da fala humana, ele produz um texto para ser lido, melhor se 
puder ressoar, o que não limita o infinito do que a ressonância pode forjar. Nesse circuito, a ressonância 
ganha corpo, disjunta da significação aberta e indefinida.

O estilo é esse como e não o quê, justamente o saber fazer que cada um inventa, cuja lógica não 
pode ser reduzida ao que vale para todos. Não sustenta a tradição do Outro, ao contrário, modifica o 
Outro. A obra de arte apresenta uma forma nova de como fazer com o objeto e o vazio da significação. 
Subverte e revoluciona o Outro da tradição  e da cultura. 

O estilo é o objeto. No entanto, entre o objeto como causa e seu efeito, o estilo, não há relação. O 
estilo é a própria solução de continuidade ao tratar essa ruptura. Um aspecto da continuidade é retomar 
o dizer, retornar ao desencontro significante, não ceder. Outro aspecto é como esse retorno acontece, 
como são manejadas as marcas da fantasia que defende do real. É neste sentido que se pode falar da 
escrita como sintoma, repetição do traço unário como defesa, ou escrita como sinthoma a partir do uso 
do engano próprio ao inconsciente e que pode produzir mudança. A escrita como sinthoma não pretende 
alcançar a verdade de sua marca, ela é o uso da marca. Como fazer com a marca sem importar o quê  é a 
marca. A marca é do vazio, não há resposta ao seu por quê. Seu valor de verdade não está no simbólico, 
mas no real. Toda enunciação  é sobre a aparência, e necessariamente falsa, mas aponta esta verdade 
que o real diz, ainda que não fale: que o ser é feito de aparência – o pareser/ falaser como joga Lacan. 

A verdade, segundo esse ponto de vista, não corresponde nem à realidade nem à representação. 
Qual o risco que corre o laço social quando se toma a verdade nessa posição tão à deriva? Por exemplo, 
na tendência pragmática americana atual, quando propõe: todo e qualquer sentido vale, desde que seja 
útil. O critério para a verdade é a utilidade. Cabe perguntar: úteis para quê? Eles não produzem uma res-
posta. Em vez de  pensar o semblante como na psicanálise: modo singular de gozo – inútil, apegado ao 
mesmo, mortífero – a perspectiva dessa pragmática acena com a produção e oferta múltipla de estilos 
de vida, prontos para comprar e usar. Úteis, provavelmente, ao mercado. Esta fabricação da verdade pro-
voca ceticismo, pois revela uma face cínica ao propor  semblantes descartáveis.

O estilo de um autor não obedece nem aos cânones que pretendem valer para todos de uma época 
e nem a variedade frívola do consumo do mercado. Ainda que haja um mercado para a obra literária, o 
que caracteriza a arte é sua forma nova e revolucionária de produzir cultura, operação nada simples. Se-
gundo Lacan a arte está além do simbólico. O simbólico está no princípio do fazer, a arte é um saber-fazer 
que eleva o fazer à segunda potência.   

O estilo é o analista

Lacan articula o estilo à transmissão em um escrito que trata, justamente, do ensino da psicanálise. 
Este escrito parte de duas questões: O quê e como a psicanálise ensina. Á pergunta sobre o quê ele nos 
responde: “que no inconsciente isso fala”. Quanto ao como ele conclui nesse escrito que é pela via do 
um estilo. 

Os analistas tornam-se analistas pela via da formação e dependem de uma transmissão. Essa for-
mação está intimamente vinculada ao que a psicanálise ensina: o fazer do inconsciente. Transmitir isso 



Escola Brasileira de Psicanálise O Analista e o Estilo

28

não prescinde da experiência desse fazer inconsciente e suas mudanças contra a força do mesmo no 
sintoma. Portanto, é necessário lidar com as formações próprias ao sujeito. O que se ensina na psicaná-
lise consiste nesse saber fazer com o inconsciente. Porém, como transmitir esse saber fazer tão privado 
da análise de cada um? Como possibilitar que esse saber tenha lugar na comunidade analítica? Nesse 
ponto o estilo intervém como resposta, aparecendo na produção e na invenção daqueles que concluem 
suas análises e que fazem a teoria avançar. São estilos singulares que revelam um saber fazer com isso 
do inconsciente, como viver a não relação sexual e, em especial, como a análise interferiu nisso; ou seja, 
quais as mudanças que a psicanálise pôde operar sobre o fazer inconsciente.

No ensino dos AE, daqueles que no passe dão testemunho dos efeitos da análise sobre sua causa, 
vemos que se trata de uma história. Entretanto, o que mais importa, assim como na literatura, não é a 
história propriamente dita, mas o tratamento dado a ela. Como se fazia e se faz agora com o objeto de 
causa e de gozo. A incidência da vida analítica nessa mudança do sintoma ao sinthoma. 

O estilo dos AE ensina como a causa impossível de nomear pelo simbólico continua a produzir 
efeitos, que não são mais a repetição sintomática da defesa. O estilo é, então, como dizer de forma nova 
o objeto causa.  

A Escola sustenta o passe e nomeia o analista privilegiadamente por essa transmissão, apostando 
no estilo, muito mais do que nas verificações tradicionais: a prova teórica pela qual se observa a produ-
ção conceitual; a prova prática dada pelas evidências do exercício da psicanálise. 

O estilo da Escola

Em sua Teoria de Turim, Jacques-Alain Miller propõe que a Escola é um sujeito. Um sujeito como 
efeito de discurso dos vários momentos de fato e de direito na vida da Escola: nos encontros, nos esta-
tutos, nas publicações, nas nomeações.  

O estilo na via nobre da transmissão, em sua acepção de perfeito, é o do AE. No entanto, dado que a 
Escola não se compõe só destes, ouve-se nela o eco do estilo no sentido lato: dos que mantêm acesa na 
análise a pergunta sobre seus sintomas, das supervisões e seus efeitos na prática clínica, dos caminhos 
da transferência de trabalho, da verdade conseqüente aos atos. 

Não há como pensar o estilo isolado da Escola como lugar do Outro. O estilo faz o Outro, como a 
arte faz e modifica o Outro da cultura. Se a Escola não é a igreja do saber dogmático, nem o lugar do vale 
tudo, o estilo é o que a faz e a constrói. É o efeito da transferência – do laço tecido de material significante 
que constitui um topos, um lugar, para usar os termos de Miller. A insistência na formação tem, portanto, 
efeitos sobre os sujeitos, seus estilos, mas tem efeitos também sobre o Outro. Se tratar o sujeito pela 
formação do inconsciente produz uma mudança no Outro, a formação dos sujeitos na Escola tem efeitos 
na própria Escola.

Neste sentido, cabe também à Escola, como lugar e laço, um estilo. Estilo que não pretende anular 
o sujeito da diferença com a identificação de massa, nem com a proliferação utilitarista do sentido; que 
acolhe as mudanças dos sujeitos que fazem o sujeito Escola; que permite a mudança no real e na verda-
de pela criação de fatos dignos de crença na vida pública e privada destes sujeitos. 
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O Analista  
e o Estilo
Késia Ramos 
Comissão da Diretoria de Biblioteca da Escola Brasileira de Psicanálise

“Se não posso subjugar os deuses, 
revolucionarei os infernos”1 
Virgílio

Em 1899, Sigmund Freud publica A interpretação dos Sonhos, obra considerada como estrada real 
que leva a fonte de conhecimento do inconsciente. Nada ilustra melhor o espírito conquistador de Freud 
do que a frase retirada do Eneida de Virgílio e escolhida para ser a epígrafe de Die Traumdeutung2: Flecte-
re si nequeo Superos, Acheronta movebor (Se não posso subjugar os deuses, revolucionarei os infernos). 
Sem esse espírito “faustiano” Freud dificilmente poderia ter feito a descoberta da Psicanálise.

Nessa esteira, percebe-se por que o movimento cultural barroco, muito influenciado pelo pensa-
mento clássico, “preparou” o tempo de um Freud dionisíaco, que veio perturbar o sono da Humanidade. 
Um capítulo da História da Arte3 caracterizado, principalmente, por um gosto pela liberdade, desdém 
pelas regras e fruição pela contradição, contrastes e oposições.

Ademais, Jacques Lacan irá exercer um papel primordial na história do século de Freud. O encontro 
dos dois se deu pela via do discurso e foi tão profundo que alterou, de modo radical, a história da psica-
nálise até hoje.

1 DIAS, L.D. In: Metamorfoses, Ovídio: Editora 34 Ed. 2017.
2 FREUD, S. Prefácio. In: A Interpretação Dos Sonhos [1900]: Companhia das Letras Ed. 2019.
3 HUIZINGA, J. In: O outono da Idade Média: Cosacnaify Ed. 2010.
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A erudição de Lacan, assim como a de Freud, é efeito de um desejo de saber sobre as questões im-
prescindíveis ao homem. Lacan articulou o saber psicanalítico com as disciplinas contemporâneas, como 
a linguística e a antropologia estrutural. Além disso, seu interesse pela filosofia, matemática e pela lógica 
o levou a produzir uma articulação desses campos do saber com a psicanálise.

A frase de Buffon “O estilo é o homem” inicia o texto de abertura do Escritos4, onde duas questões 
são privilegiadas: “o estilo que seu endereçamento impõe” e a convocação do leitor para dar “algo de si”. 
Lacan insere: “É o objeto que responde à pergunta sobre o estilo, que formulamos logo de saída. A esse 
lugar que, para Buffon, era marcado pelo homem, chamamos de queda desse objeto, reveladora por 
isolá-lo, ao mesmo tempo, como causa do desejo em que o sujeito se eclipsa e como suporte do sujeito 
entre verdade e saber. Queremos, com o percurso de que estes textos são os marcos e com o estilo que 
seu endereçamento impõe, levar o leitor a uma consequência em que ele precise colocar algo de si”.

Em consonância com Lacan, entendemos que o estilo é concebido como uma questão endereçada 
à qual o objeto, em sua queda, responde como um enigma. Demonstra-se duas operações por onde o 
sujeito transcorre: inscrever-se na relação com o Outro, por um lado, e, por outro, como sujeito do desejo 
na causa perdida deste. O estilo trabalha a divisão do sujeito, entre os significantes que o representam 
na forma de um saber, e o que há de mais singular de seu ser de gozo. Sendo assim, o estilo não é então 
uma particularidade ou uma forma com que o sujeito se veste, mas um modo pelo qual ele se manifesta.

Ao retomar a questão do barroco, Freud já notava em 1899: “Há, escondido em algum lugar de 
mim, um certo sentimento da forma, uma apreciação da beleza, isto é, de uma espécie de perfeição e as 
frases retorcidas que, no meu livro sobre os sonhos, se espalham com suas circunlocuções mal ajustadas 
ao pensamento, feriram seriamente um de meus ideais”. O estilo barroco se impõe àquele que quer dizer 
o inconsciente, comandado por aquele a quem se endereça.

 “Cabe a vocês serem lacanianos; quanto a mim, sou freudiano”, exclama Lacan, em 12 de julho 
de 1980, em Caracas. Lacan denomina de “retorno a Freud” visando a reconquista do campo freudiano, 
inscrevendo-se na história da psicanálise como grande freudiano.

Assim, a psicanálise se constitui, portanto, no encontro de duas instâncias íntimas, distintas e com-
plementares, tal como o são as mãos direita e esquerda, duas topologias, dois charutos. A invenção cus-
ta o gozo de escrever, um gozo que fica contido no traço. Escrever o saber é passar o gozo à letra e o estilo 
é, então, um modo de transmissão, uma confissão produzida pela revolução também da fala.

4 LACAN, J. In: Lacan, J., Escritos: Jorge Zahar Ed. 1998.
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O estilo 
e o ato
Ludmilla Féres Faria 
Diretora de Biblioteca da EBP-Minas Gerais

No preâmbulo da “Ata de fundação da Escola freudiana de Paris” (LACAN 2003/1964), Lacan exa-
mina o termo Escola destacando que ele “deve ser tomado no sentido em que, nos tempos antigos, 
queria dizer certos lugares de refúgio e até mesmo bases de operação contra o que já se podia chamar 
de mal-estar na civilização. Ao nos atermos ao mal-estar na psicanálise, a Escola pretende oferecer seu 
campo não apenas a um trabalho de crítica, mas à abertura do fundamento da experiência, ao questio-
namento do estilo de vida no qual ela desemboca” (p. 238). Nesse sentido, a própria definição de Escola 
de Lacan implica um papel decisivo do estilo na transmissão do discurso analítico.    

Diz-se do estilo como o que coloca em jogo um traço absolutamente singular do ser falante, com o 
qual ele pode produzir uma obra artística ou a escritura de uma experiência analítica. Mas, enquanto na 
primeira, o artista busca encontrar um estilo a partir de sua relação com a palavra, na psicanálise, o estilo 
se apresenta como um efeito da passagem de analisante a analista. 

Nesse sentido, Lacan (1998/1966) busca assegurar que estilo como resultado de uma análise não 
se assemelha ao modismo nem “às premissas cegas a que se fiam tantas terapêuticas” (p. 245). Ele 
pensa o estilo para além da norma, do universal e do sentido. No ponto da queda do objeto do fantasma, 
ali onde o falasser mais que encontrar o sentido de sua vida, se “eclipsa”.

Para que isso ocorra, é necessário que o analista opere no discurso como objeto a, ou seja, faça 
semblante de a. Entende-se fazer semblante de a como instituir uma ordem do bem dizer, permitindo, 
pela via do estilo, que algo da dimensão do real apareça na cena. Como um estilete, o analista fura, pe-
netra, corta, rompe com a repetição da cadeia, trazendo o inusitado e provocando assim novas torções. 
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O analista, ao sustentar esse lugar do que escapa à ordem simbólica, através de seu ato, passa a ser 
incluído na cadeia significante, via transferência. 

Seu discurso faz enigma e invoca o falasser a dizer algo de si, a se tornar responsável por sua fala. 
Ou seja, o analista, na posição de objeto causa do desejo, ao se articular com o sujeito, faz girar a cadeia 
significante do analisante em torno da sua fantasia ($ ◊ a). A travessia da fantasia é, no entanto, a condi-
ção para o final de análise. É nesse momento, em que o falasser se depara com a inconsistência do Outro, 
com esse Outro que não existe, momento de solidão em que se esgota o apelo, que o sintoma deixa de 
se endereçar ao Outro e se reduz a uma peça solta, a um pedaço de real.

Essa passagem de um Outro consistente para Outro que não existe, corolário da travessia da fanta-
sia, é que coloca em questão o estilo como o que provém do Outro. Daí leva Lacan a afirmar, na abertura 
de seus Escritos que o estilo não é o próprio homem. O estilo não é o Outro. O estilo é o objeto a, causa 
de desejo. Ou seja, é isso que advém no encontro com o furo no Outro, um saber fazer ali onde o Outro 
não responde.

Tem-se uma passagem de um discurso que tenta escamotear a falta criando um sentido a mais 
para o sintoma para um “saber fazer” (savoir y faire) com o sintoma. Essa operação de decantação do 
sintoma, que vai do enigma a um “saber fazer”, apresenta-se como a passagem do sintoma, como um 
semi-dizer a um bem dizer o sintoma, apesar de não todo. A experiência radical do falasser, ao se deparar 
com essa falta, é o que opera essa mudança no estilo.

Mas, como já foi dito, esse giro é sustentado pelo ato analítico. O analista, ao ocupar esse lugar, 
conclama o falasser a produzir seu próprio saber, não ficar refém do significante do Outro. O que se trans-
mite do estilo é a maneira pela qual o x do desejo do analista toma corpo, isso que, por não ser ancorado 
no significante, não se presta à identificação. Daí a impossibilidade de imitar o estilo. Cada analista é, 
portanto, único para seu analisante, posição que Lacan traduz com sua frase: “façam como eu, não me 
imitem”.

Esthela Solano-Suarez escolheu essa frase como título do artigo sobre sua análise, escrito para o 
livro Lacan hispano (2021) — comemorativo dos quarenta anos da morte de Lacan. Com esse dito, “Fa-
çam como eu, não me imitem”, segundo Solano, Lacan enfatiza a singularidade, isso que se traduz em 
um estilo, como objetivo na formação do analista. Ela destaca que “Lacan, o analista operava de modo 
inimitável desde sua singularidade radical”, por isso um outro analisante pode não estar de acordo com 
o que ela apresenta: “cada analisante pode esboçar um retrato diferente, em função do analista que foi 
seu partenaire”. 

Para Solano (2021, p. 171), o retrato que pode traçar é de um analista 

“que nunca se tornou habitual, sendo sempre estranho e íntimo, desconcertante e surpreendente. 
Se posicionava em oposição ao analista silencioso e inerte. A cada sessão dava uma resposta, pondo em 
ato um discurso sem palavras, ou proferindo um enunciado preciso, curto, que percutia e repercutia com 
efeito de deflagração a nível das crenças e fabulas que tecem a trama da constelação neurótica”. 

O tempo fulgurante no manejo das sessões, a “elisão do olhar objetando os efeitos de fascinação”, 
a “destituição sem piedade do corpo como imagem especular” tornavam cada sessão diferente e única. 
Sua política desvelava um estilo que se conjugava com a política do despertar, desatando nós, praticando 
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cortes, separando embrolhos, até circunscrever o mais singular de um gozo que não se dissipa, mas com 
o qual se pode fazer um uso diferente.  

Solano aponta que o resultado desse processo apaixonante foi “um saldo de satisfação aparelhado 
a uma leveza em sua relação com o corpo, conjugada em uma aposta pelo real da vida e uma tenacidade 
persistente e consistente em sua relação com a psicanálise” (2021, p.175)  Vê-se que tais efeitos podem 
se sentir não apenas no ser falante, mas também em sua relação com laço social. O que significa que, em 
um dado momento, a transmissão cessa de não se escrever e algo do estilo se transmite. A Escola está 
implicada nesse laço, nos dizeres de Lacan (1964/2003): “isto é da alçada tão somente daqueles que, 
psicanalista ou não, interessam-se pela psicanálise em ato. É para eles que se abre a Escola, para que 
eles ponham a prova seu interesse, não lhes sendo proibido elaborar sua lógica” (p. 246). 

Referências: 
LACAN, J. Ato de Fundação (1964). Outros escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor. 2003.
______. Abertura desta coletânea (1966). Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor. 1998
SOLANO-SUAREZ, E. Hagan como yo, no me imiten. Lacan hispano. Grama ediciones. 2021.
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Notas sobre a 
letra e o estilo
Luiz Felipe Monteiro 
Diretor de Biblioteca da EBP-Seção Bahia

Seu charuto torto é um sintoma de seu real?

Certamente. Meu charuto torto está estritamente relacionado com a ques-
tão que coloquei sobre a reta, igual e nomeadamente torta.

Não é certo que o que digo do real seja mais do que falar a torto e a direito1.

O ensejo de uma escrita sobre o estilo suscitou uma espécie de rememoração de um percurso feito 
em outro momento de minha formação. Lembrava de uma pesquisa em torno do tema da escrita e da 
leitura em textos de Freud e Lacan. 

Fiquei surpreso ao ler uma frase de Lacan na aula “A função do escrito” de O seminário 20 onde ele 
contava que o “inconsciente é o que se lê”. Achei curioso cogitar o inconsciente como uma escrita e ao 
mesmo tempo como um leitor de si próprio.

No rastro daquilo que se escreve fui descobrindo como, desde Freud, a escrita, a máquina de es-
crever, a marca, o traço, a inscrição... eram caminhos escolhidos para tratar de uma intuição clínica e hi-
pótese teórica de que no aparelho psíquico há elementos que se fixam e há elementos que não se fixam. 
Há algo que se escreve, deixa marca mnêmica e repete e há algo que escoa, flui. 

1  LACAN, J. “Do inconsciente ao real”. O seminário, livro 23: O sinthoma. Rio de Janeiro: Zahar, 2007, p. 127.
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Memória, fixação e repetição eram termos que se superpunham nessa espécie de metáfora escre-
vente que Freud utilizou e não abriu mão desde a Carta 52 até o seu texto sobre o “Bloco Mágico”. 

Na esteira dessa intuição em torno do par fixação-fluidez, fui conhecendo o tratamento que Lacan 
foi fazendo desde o início ao fim do seu ensino do termo letra. Carta, letra, lixo. A letter, a litter. Referência 
forte de Joyce está nos Escritos e também no seu seminário sobre o autor irlandês.

Mais uma vez, a dualidade entre um elemento que deixa marca, registro, inscrição e algo que se 
apaga, algo fugidio, pouco afável às palavras, tampouco ao sentido. Algo se lê e algo passa sem ser lido. 

Aos poucos essa aparente dicotomia foi tornando-se mais opaca, mais porosa, menos certeira. A 
letra/carta, a letra/lixo passou a ser letra litoral. “Não é a letra... litoral [...] a borda do furo no saber, não 
é isso que ela desenha?”2

O furo no saber conclama a presença de um gozo desarticulado da cadeia significante. A letra será 
nesse momento o nome para uma emergência de uma espécie de corpo pulsional sem o arcabouço da 
fantasia para aglutinar sentido. A urgência subjetiva é uma de suas ocasiões.

A letra - furo no saber - marca o que pode ser reconhecido como escrito (mesmo que não seja lido) 
ao mesmo tempo em que marca que algo não se escreve. 

Lembro-me aqui da referência que Lacan faz em “Radiofonia” da sepultura onde encontram-se 
os “instrumentos de gozo”3 daquele corpo outrora vivo. Ali estão os marcadores enumeráveis do modo 
de gozo daquele específico ser falante: colares, copos, armas – suas letras. Contudo, o que faz com que 
estes mesmos colares, copos e armas sejam próprios àquele corpo morto não são o fato deles estarem 
“escritos” ali simplesmente, mas sim por evocarem o modo de gozar que aqueles instrumentos propor-
cionavam àquele que antes vivia. O que morre com o ser falante é o modo de gozar daqueles objetos – 
seu estilo evocado pelos objetos que antes eram ocasiões de um modo de gozar.

Quando Lacan lembra que a letra é também seu próprio desenhar, ele realça o aspecto caligráfico 
da letra como esse elemento opaco – uma espécie de perda que não se inscreve como perda porque não 
é elemento contável.

Esse acento ao gesto caligráfico, forte na apreciação em especial da escrita chinesa é um detalhe 
importante para deslocarmo-nos da escrita pensada como impressão. O ravinamento da letra que faz 
escrita não é exatamente uma tipografia. Trata-se mais de um gozar que se não pode ser contraído de 
todo mesmo por um significante sem sentido isolado. Um gozar que não é enumerável de todo.

A letra como esse elemento opaco, mais que um registro é uma “ocasião”. Faz ressoar reiterada-
mente um corpo vivo que não foi capturado pela malha do sentido do Outro, mas ao mesmo tempo é 
presença do que nesse Outro é mais opaco – o desejo. 

A presença do Outro produz mais corpos do que o simbólico e imaginário. Há uma presença real do 
Outro enquanto desejo, mas sempre um desejo particular e definitivamente opaco mesmo para quem os 
transmite. Essa opacidade é também uma espécie de vida que não encontra lugar na malha da fantasia, 

2  LACAN, J. “Lituraterra”. In: Outros escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2004, p. 18.
3  LACAN, J. “Radiofonia”. In: Outros escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2004, p. 407.
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mas que brilha aqui, acolá entre urgências, paixões, sintomas, angústias, sonhos e pesadelos. Essa pre-
sença viva e opaca das incidências de um real através do desejo particular que nos causou e nos marcou 
ressoa na letra, no desenhar de cada um e em cada vez. Poderíamos assim acompanhar a leitura de Mar-
cus André Vieira nesse ponto: 

a letra interessa no que encerra e transmite desse gesto singular que a tra-
çou; seu estilo. A série de traços de uma escrita passa a permitir, então, vis-
lumbrar o gozo singular nela encerrado [...] a letra tanto se apresenta com 
sulco que define e estipula – traço – quanto vida que vibra – corda, como de 
um instrumento musical -, produzindo ressonância4. 

O estilo e a letra são uma espécie de “ocasião” para ressoar uma certa presença - um vivo desalo-
jado da vida corrente e que tem a chance de se fazer presente não apenas via o gozo do sintoma, mas do 
sintoma como estilo impróprio a cada um e que faz ressoar o vivo sem sentido de um desejo. Essa impro-
priedade do estilo talvez seja uma maneira interessante de captar aquilo quem em mim me desconstitui 
como unidade imaginária e amparada no sentido fantasmático e por isso mesmo atesta uma presença 
insuspeita de uma pulsão deslocalizada do Outro. 

seguindo esta trilha, o estilo não é a reiteração de um modo de dizer, mas 
sim de um impossível de dizer, e sem que este seja o signo de um fracasso, 
pois ele é a presença reiterada, em nosso modo de ser, daquilo que este 
modo não poderá nunca ser ou dizer. É preciso, porém que este impossível 
se torne protagonista do dizer. De fato, se não há sentido original do desejo, 
nada impede que a vida, aninhada na inscrição de seu impossível, tenha 
outro destino5.

Tendo a letra como suporte para um ressoar da presença de um real, de um desejo, o Outro muda 
de estatuto - deixa de ser apenas o agente de uma subtração, mortificação; passa a ser o suporte sem o 
qual o estilo não encontra eco e, portanto, lugar na vida. O Outro proporciona um enlace possível àquilo 
que há em mim de impossível enlaçamento. Um dizer para um impossível. 

O analista não se presta como esse suporte para a escrita de um estilo que possa ressoar e assim 
encontrar um novo destino?

Para terminar, gostaria de lembrar uma passagem que a meu ver diz bem desse “indizer” do estilo. 
Em seu testemunho de passe, Marie Helene Blancard fala sobre ele como um dizer silencioso: 

Se o inconsciente inscreve termos sobre os quais não há nada de dizível, 
é inútil pensar em absorvê-lo pela interpretação. O ato analítico afronta, 
portanto, esse “novo silêncio”, aquele que se produz após a queda do sujei-
to suposto saber, em relação ao que não se pode dizer, e que, no entanto, 
está no cerne de tudo o que se pode dizer. O ato consiste, em resposta ao 
inconsciente, a validar, a designar o lugar do não-dizível no dizer. Trata-se 

4  VIEIRA, M. A. “Do objeto à letra”. A arte da escrita cega: Jacques Lacan e a letra. Marcus André Vieira, Thereza de Felice (orgs.). Rio de 
Janeiro: Subversos, 2018, p. 156.
5  VIEIRA, M. A, 2018, p. 157.
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de elevar o indizível ao dizer silencioso. Isto faz do fim da experiência uma 
‘mostração’ atual do que não se pode dizer”6.

6  BLANCARD, M.-H. “O real como impossível de dizer”. Opção Lacaniana online nova série
Ano 4, Número 12, novembro 2013.
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A pergunta pelo estilo
Marcela Antelo 
Diretora Geral da EBP-Seção Bahia

Lacan desenvolve suas ideias sobre estilo a partir de duas fontes principais: Georges Louis LeClerc, 
conde de Buffon e Alexander Pope e, como é próprio do seu estilo de trabalho com referências, os pro-
longa, os deforma, os interpreta, em soma, se serve deles. As duas referências aparecem na primeira e 
segunda página dos Escritos de 1966, na “Abertura desta coletânea”.

A pergunta pelo estilo de Lacan referenciar é fundamental para os bibliófilos que somos. A inicia-
tiva da diretoria de Bibliotecas da EBP de levantar essa pergunta sobre o estilo é magnífica pois estilo 
é assunto de leitura. O estilo se endereça ao Outro que somos, os lacanianos de hoje em dia. Somos o 
resultado desse endereçamento. Somos os leitores e Lacan que nos leva à consequência de colocar algo 
de nós.

A palavra estilo provem do punção chamado stilus/stylo, que os antigos utilizavam para escrever 
em tabuas de cera e é com essa origem que o nosso mock heroico Haroldo de Campos brinca no seu 
clássico artigo O afreudisiaco Lacan na Galáxia de Lalingua. Ele conta como por uma espécie de passe 
metonímico “o instrumento manual da escritura passou a designar a marca escritural mesma: o estilo”1. 
Escritura e leitura, assunto de bibliotecas analíticas.

Lacan se serve desses autores para chegar à conclusão de que é o objeto que responde à pergunta 
sobre o estilo. 

E o objeto que responde à pergunta sobre o estilo que formulamos logo de 
saída. A esse lugar que, para Buffon, era marcado pelo homem, chamamos 
de queda desse objeto, reveladora por isolá-lo, ao mesmo tempo, como 

1  Campos, Haroldo de. O afreudisíaco Lacan na galáxia de la língua (Freud, Lacan e a escritura). Exu, Salvador, p. 1-20, 1990.
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causa do desejo em que o sujeito se eclipsa e como suporte do sujeito entre 
verdade e saber2. 

Para Buffon o estilo é um lugar de chegada e não um inatismo. Autor da frase que repetimos à 
exaustão: “O estilo é o próprio homem”, necessita do contexto em que foi pronunciada, o lugar e o laço 
que tecia Buffon, em agosto de 1753, em seu discurso à Academia Francesa que sancionaria sua no-
meação como membro. Fantasia do grande homem que se expande e toma a casa inteira, diz Lacan, ao 
tempo que evoca a malicia de Voltaire sobre essa generalização.

O estilo é o próprio homem porque ele não pode ser transferido, não poder ser roubado, não poder 
ser imitado nem alterado pelo outro. Nesse sentido que Buffon lhe outorga, o estilo é um nome da própria 
singularidade, ou com palavras de Buffon: onde o homem encontra sua inalterável identidade, não trans-
misível. Os conhecimentos, os saberes, os fatos e as descobertas sim, podem passar de mão em mão, 
podem ir a parar a mãos mais habilidosas e astutas que as do seu criador ou inventor, mas, o estilo não, 
porque é o próprio homem. O estilo é o inimitável. 

Para o Buffon grande homem, membro da Academia das ciências desde 1733 quando tinha 26 
anos, na ocasião do discurso passa a ser reconhecido como autor imortal e é a esses outros, os imortais, 
que Buffon endereça seu discurso, um retorno que encontra destinatário: “Não lhes oferecei senhores, 
senão sua própria riqueza, algumas ideias sobre o estilo que eu tomei das suas obras”3. O estilo garante 
a glória e a imortalidade quando a eloquência verdadeira se distingue da eloquência mecânica onde so-
mente “É o corpo que fala ao corpo”4, sacodindo os sentidos e paixões pelo tom, o gesto, e a sonoridade 
das palavras. 

A essência do homem, o próprio homem, é a diferença pela qual se distin-
gue do lote comum. E essa diferença reside no estilo. Todo mundo fala, mas 
somente poucos acedem ao estilo, que lhes assegura a imortalidade. Imor-
talidade, isto é, o gozo que um homem que se criasse a se próprio poderia 
conhecer.5

A referência ao poeta inglês Alexander Pope (1688 – 1744) se concentra no poema O roubo da 
mecha. (The rape of the lock, an heroi-comical poem)6. Poema em 5 cantos que figura o estilo moque-hé-
roique:  “Evoca-se aqui o título do poema no qual Pope, pela graça da paródia, arrebata -ele, da epopeia- 
o traço secreto do que está em jogo de sua derrisão”7. Miller já apresentou o enredo “é uma das coisas 
mais deliciosas da literatura”, no seminário acontecido na Bahia, em 1991, “O desejo de Lacan”.

Há uma linda senhora chamada Belinda. Há alguém que a segue, alguém que a quer e, num mo-
mento em que ela se encontra frente ao espelho, este alguém aparece para cortar uma mecha de seu 
cabelo e a rouba.8

2  Lacan, Jacques. “Abertura desta coletânea”. IN: Escritos, Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998. p.11.
3  LeClerc, Georges Louis (Conde de Buffon), Discurso sobre el estilo. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2004. p. 18.
4  Ibid. p. 19
5  Miller, Judith. Style is the man himself. IN: Lacan and the subject of language. New York: Routledge, 1991. p. 146.
6  Pope, Alexander (1712): “The Rape of the Lock, an heroi-comical poem”, disponível em http://eserver.org/poetry/rape-of-the-lock.html
7  Lacan, Ibid. p. 10.
8  Miller, Jacques-Alain. O desejo de Lacan. Salvador: Iniciativa Escola, 1995. p.55.
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Apoiada em um objeto insignificante para montar uma burla contra os heróis românticos e uma 
ironia sobre o amor cortês, essa parodia ridiculariza um simples objeto, uma mecha roubada, e faz girar 
ao redor dela a epopeia de várias vidas. “Pope nos faz ver a derrisão fundamental de tudo que move a 
história humana”.

Na realidade, tudo gira em torno de uma mecha e, através disso, Lacan 
introduziu o objeto a que nada mais é do que essa pequena coisa que move 
ao redor do que mobiliza todo o imaginário e o simbólico do homem.

Este é um gênero de literatura chamado estilo moque-héroique ou moque-
-épique. Significa fazer uma derrisão da epopeia, ou fazer uma derrisão do 
heroico, moque heroico, moque épico.

Creio que Lacan se reconheceu no moque heroico, se reconheceu no moque 
épico.

Segundo Miller, Lacan demonstra com essa escolha que preside os Escritos que não foi 
enganado pelo seu fantasma. Qualquer epopeia, seja de um grande ou um pequeno homem é 
irrisória.

Uma referência anterior ao estilo, de 1957, aparece no último parágrafo de A psicanálise seu ensi-
no. Não por acaso ‘estilo’ é a última palavra do texto, e é também a última palavra, podemos dizer, sobre 
a formação em psicanálise. Que o leitor tocado pela escrita deverá pôr da sua parte é a pista. 

Qualquer retorno a Freud que dê ensejo a um ensino digno desse nome só 
se produzirá pela via mediante a qual a verdade mais oculta manifesta-se 
nas revoluções da cultura. Essa via é a única formação que podemos pre-
tender transmitir àqueles que nos seguem. Ela se chama: um estilo.9

Transmitir, só um estilo. Um estilo de leitura da verdade oculta nas revoluções da cultura, do que se 
lê nas entrelinhas da cultura que, como Lacan disse no seminário 20, é aquilo que nos pega. 

A cultura – assinala – enquanto distinta da sociedade, isto não existe. A cul-
tura é, justamente, aquilo que nos pega. Só a temos agora em nossas cos-
tas, como pulgas, porque não sabemos o que fazer com ela, senão catá-la.10

Quando Lacan diz: “o estilo é o próprio homem” não é sem malicia que ele o faz, diz Anaelle Lebo-
vits. 11  Lacan serviu-se do mesmo significante. Malicia é o que não se lê na afirmação “o estilo é o homem 
mesmo” e, na ignorância, se a repete. 

Lacan ironiza acima da frase, dizem os colegas editores da divina coleção Referencias en la obra de 
Lacan, número 14, onde podemos ler um fragmento do discurso de Buffon. Ironiza para modificar ela em 
consonância com seu conceito de que a mensagem nos vem do Outro sob uma forma invertida.

9  Lacan, Jacques. A psicanálise seu ensino. IN: Escritos, Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998. p.460.
10 Lacan, Jacques. O Seminário. Livro 20 – mais ainda. Rio de Janeiro: Zahar, 1985, p. 73.
11 Lebovits-Quenehen, Anaëlle, “D’un Diable au diable”. IN: La Cause freudienne, n.79. 2011, p. 210.
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Lacan altera a definição de Buffon em duas ocasiões dentro das duas páginas que abrem os Escri-
tos. A primeira vez, a prolonga: “O estilo é o próprio homem” ... a quem nos endereçamos”.12 A segunda 
vez, quando Lacan faz o objeto ocupar o lugar do homem, ilustra a preocupação de Buffon com o seu 
próprio estilo. A ideia de Judith Miller é que quando Buffon fala de estilo revela sem sabe-lo, ou tentando 
formular o que seria a causa do seu desejo, o objeto que o sustenta como sujeito dividido entre o saber e 
a verdade. Com sua frase “O estilo é o próprio homem Buffon se diz a si mesmo, sua fantasia de ser um 
grande homem, um dizer que é irredutível ao saber que ele comunica”13.

Quando Lacan prolonga a fórmula subtrai do homem a autoria da diferença que lhe outorga iden-
tidade segundo Buffon, já que é a lei da linguagem que se está submetido. “É no discurso do Outro que 
encontra aquilo pelo qual ele existe. Está situado e designado pela sua relação com o Outro, com a 
estrutura dividida entre saber e verdade”14. Na proximidade dessa divisão que o estilo pode assignar o 
diferencial. Judith menciona Freud e a sacodida a identidade como unitária que a descoberta do incons-
ciente produz. Lacan troca o próprio homem por aquele ao qual nos endereçamos introduzindo assim a 
divisão subjetiva.

No jogo de espelhos entre Buffon e os imortais encontra sua razão de ser no olhar do rei, o um e 
único Luis XV que acabará nomeando Buffon de conde. Judith fala do loop do desejo de Buffon, garantir 
a imortalidade do Outro ao qual nos endereçamos para obter a própria. Em definitiva, é o próprio Buffon 
que ilustra a extensão feita por Lacan à sua famosa frase.

Nesse número de Referencias en la obra de Lacan também podemos ler o texto de Hérault de Sé-
chelles Viagem a Montbard15 no qual o autor relata a visita feita ao já então Conde de Buffon em 1785, o 
anfitrião com 78 anos. A entrevista do jovem advogado Hérault, de 25 anos, “recoloca o próprio comen-
tário em um contexto de impertinência no qual o anfitrião nada fica a dever a seu visitante”16. Judith o 
chama “master of the whole”, mestre do todo, nada lhe escapa. A feitura do estilo segundo Buffon é o 
momento do gênio de um prazer intenso que o levava a estudar durante 14 horas. Um gozo e sua con-
sequência, a glória. O objeto que responde à pergunta pelo estilo só pode ser lhe dado pelo Outro e não 
pelo “próprio homem”. “O estilo é a forma que o discurso deve tomar, se possível, em função de executar 
sua função paradoxal: apagar o que o faz possível”17.

Quanto ao estilo de Lacan, — “sua arte de ser paradoxal como diz Anaelle—, “Seu estilo é isso mes-
mo que seduz a uns, mas também, e ainda mais, é insuportável aos outros”18.

O estilo não é operador, é operação. 

12 Lacan, J. p.9.
13  Miller, Judith. Ibid. p. 148
14  Ibid. 147.
15  De Séchelles, Hérault, “Viaje a Montbard”. Referencias en la obra de Lacan, 1995, p.33-34.
16  Lacan, Jacques. Abertura desta coletânea. IN: Escritos, Rio de Janeiro: Jorge Zahar, p. 9.
17  Miller, Judith. Ibid. p. 150.
18  Lebovits-Quenehen, Anaëlle. Ibid. p. 210.
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As jaculações místicas de 
Lacan ou um estilo que fere, que fura 
Márcia Rosa (EBP/AMP)

Depois de ter dito que o estilo é o objeto pequeno a, na “Abertura” de seus Escritos, Lacan propõe 
ainda que o estilo é o homem... a quem nos endereçamos. Carta/letra que sempre chega a seu destino, 
o estilo convoca aquele que lê a colocar algo de si. 

Muita água, ou melhor, muita saliva e tinta já rolou, e ainda rola, sobre o estilo hermético, incom-
preensível e, até mesmo, barroco dos escritos de Lacan. Impossível dizer que eles não façam jus a esses 
comentários, embora, a isso, seja possível acrescentar que Lacan faz da ilegibilidade e incompreensibili-
dade um convite para que o leitor lhes atribua, ao colocar de si, alguma legibilidade e compreensibilida-
de. No entanto, neste breve apontamento sobre o psicanalista e seu estilo, interessa-me especialmente 
um outro momento no qual, ao se dirigir àqueles a quem endereça seus escritos, Lacan lhes solicita que 
os leiam como jaculações místicas, as jaculações místicas dos escritos de Lacan. 

Ao introduzir o gozo nãotodo fálico em O seminário 20: mais, ainda, através do recurso à mística 
cristã, em especial a de Santa Tereza de Ávila, Lacan propõe que “Essas jaculações místicas, não é loro-
ta nem só falação, é em suma o que se pode ler de melhor - Acrescentar os Escritos de Jacques Lacan, 
porque é da mesma ordem”1. 

No Dicionário Houaiss da Língua Portugues2a no verbete “jaculação” lemos “franca expansão do 
primeiro ímpeto, ao falar”; “emissão de sêmen ou pólen”; “arremesso de algo a distância (disco, dardo, 
seta, projétil)”. Sob o verbo “jacular”, temos “arremessar”; “ferir com arma de arremesso”; “dardejar” 
etc. Já o verbete “jaculatória” nos diz de uma “oração breve, pronunciada ou rezada mentalmente, fre-

1  LACAN, J. O seminário, livro 20: mais, ainda. Rio de Janeiro: Zahar, 1985, p. 103.
2  HOUAISS, A. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2004.
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quentemente em uma única frase, em que o fiel invoca a Deus com humilde confiança (por ex. “meu 
Senhor e meu Deus”). 

Eis-nos então em Roma, diante da estátua de Bernini, capa de O seminário 20: mais, ainda, e da 
flecha com o qual o querubim mira como alvo o coração da mística. Nas palavras de Tereza: 

vi que trazia nas mãos um comprido dardo de ouro, em cuja ponta de ferro 
julguei que havia um pouco de fogo. Eu tinha a impressão de que ele me 
perfurava o coração com o dardo algumas vezes, atingindo-me as entra-
nhas. Quando o tirava, parecia-me que as entranhas eram retiradas, e eu 
ficava toda abrasada num imenso amor a Deus”. (...) “A dor era tão grande 
que eu soltava gemidos, e era tão excessiva a suavidade produzida por essa 
dor imensa que a alma não desejava que tivesse fim nem se contentava 
senão com a presença de Deus”. (...) “Não se trata de dor corporal; é espiri-
tual, se bem que o corpo também participe, às vezes muito”3.

 À essa vivência espiritual mística de ser transpassado no coração, transpasse que fere, que fura, 
denomina-se “transverberação”. Teríamos aí o que Frei Beto denomina “a sedução de Tereza”, posto que 
nos seus escritos Deus deixou de ser um conceito “para se tornar uma experiência vivida como intensa 
paixão amorosa”; eles, esses escritos, testemunham “a força abrasadora do amor”. Ela escrevia “mais 
com a pele que com a cabeça”, sem se preocupar com a fundamentação teológica, “assim como a aman-
te luta com as palavras para balbuciar o indizível, a relação inefável com o Amado”4.

Segundo Santiago (2022), “o querubim é um nome do real (...) a flecha do anjo, ao perfurar o corpo, 
delimita e circunscreve o êxtase proveniente do amor místico que Lacan correlaciona ao (...) furo próprio 
do gozo do Outro barrado, S(Ⱥ), (...) o mais genuíno furo com o qual a prática analítica lida...”5. A trans-
missão do indizível e inefável, a serem lidos agora com o matema S(Ⱥ), flechada que fere e fura o sentido, 
nos leva de volta às jaculações místicas dos Escritos de Lacan.

Lacan propõe que o real do efeito de sentido não resulta do emprego da palavra, mas de sua jacu-
lação6. Se é assim, “a interpretação abandona o deciframento das formações do inconsciente para incidir 
nas vicissitudes pulsionais (...), particularmente na zona erógena do ouvido, (...) [gerando o que] passa a 
ser sentido como gozo (sens joui ou jouis-sens) no corpo”7. Com isso, a interpretação é algo que “ressoa 
no corpo através do efeito de sentido isolado pela jaculação da palavra”8. 

Posto isso, podemos supor que ao se referir, em 1973, ao seu Escritos, publicado em 1966, como 
“jaculações místicas”, Lacan propõe que se os (re)leia não em função do deciframento daquilo seu estilo 
barroco deixa escapar de incompreensível, mas que se os (re)leia com paixão, no sentido do pathos, ou 
seja, que nos deixemos afetar por eles, que eles nos ressoem no corpo, que nos deixemos furar e ferir pelo 
que neles nos é lançado, arremessado. Que façamos aí a experiência do que não cessa de não se escrever! 

3  D´AVILA, T. Livro da Vida. São Paulo: Penguin Classics. Cia das Letras, 2010, p. 267-268.
4  BETO, F. “A sedução de Teresa”. In: Livro da vida, 2010, p. 10-11.  
5  SANTIAGO, J. “Acontecimento de corpo, gozo místico e jaculação”. Extraído de http://wwwinstututopsicanalise-mg.com.br em maio de 
2022. 
6  LACAN, J. Le séminaire, livre XXII: R.S.I. Séance du 11 février 1975. Ornicar?, Paris, nº4, 1975, p. 93-100. 
7  MARTINHO, J. “Z-z-z-z-z-z!”. Desassossegos. Revista de Psicanálise de Orientação Lacaniana, n.01, 2018, p. 37-38.
8  MARTINHO, J., 2018, p.37-38.

http://wwwinstututopsicanalise-mg.com.br
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Essa dimensão de afetação da transmissão de Lacan não vai sem a sua voz, sem a sua vocifera-
ção (da qual testemunham os registros orais), condição mesmo para que a sua lalangue ressoe. Que a 
lalangue lacaniana dos anos setenta nos afete   - e muito! -, é vero, mas seríamos ainda tão afetados pelo 
estilo dos escritos dos anos sessenta? 
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Lacan: um estilo de transmissão
Teresa Pavone  
Diretora de Biblioteca da EBP-Seção Sul         

Desejo neste trabalho trazer algumas breves reflexões e levantar questões que muito me 
interessam colocar na roda da Conversação das Bibliotecas da EBP, que ocorrerá no dia 07 de 
julho de 2022. Recolhi premissas e trechos de textos de Lacan, em diferentes tempos de seu 
ensino, onde ele trata da questão do estilo para poder alcançar algo do conceito, tal como pen-
sado na psicanálise lacaniana. 

Pensar no estilo em Psicanálise remete, de imediato, à estética da palavra, do que cada um 
pode fazer com seu modo próprio de falar, de escrever, de clinicar. Haveria também um estilo da 
psicanálise lacaniana, assim como há estilos de uma época, na   pintura, na escultura ou mesmo 
na nomeação dos tempos históricos?

Até que ponto as marcas de lalíngua delineiam o estilo do analista praticante? O estilo 
pensado em sua estrita relação com o mais íntimo e singular do sujeito, o seu gozo. As marcas 
de lalíngua abrangeriam a totalidade do que podemos pensar como determinante de um estilo 
único de cada analista em sua prática, em sua escrita, na construção de seus casos, na trans-
missão da psicanálise?    

Já em seu início de carreira como psiquiatra, Lacan publica na revista francesa surrealista Revue 
Minotaure, em seu primeiro número, um texto que se encontra em sua tese de doutorado: “O problema 
do estilo e a concepção psiquiátrica das formas paranoicas de existência” (1933), ligando a loucura à 
criação artística. Lacan faz aí um uso especial do conceito de estilo, influenciado pelos filósofos estetas, 
e pelos estilos dos movimentos artísticos de sua época. Mas no decorrer de sua obra, a conceituação de 
estilo ganha contornos mais singulares e característicos ao longo de seu ensino. 
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Na tradição literária, a estilística busca, nos estilos dos autores, identificar unidades intrínsecas aos 
modos de escrita, que permitam uma identificação das unidades internas à obra com determinado autor. 
Mas, essa mesma estilística literária, tenta alcançar dentro de um período histórico ou de um movimento 
artístico, algo que indique um sentido comum entre os autores e que se filie a um movimento universal. 

Assim, em 1958, sobre a questão do estilo, Lacan faz menção à Freud: 

Qualquer retorno a Freud que dê ensejo a um ensino digno desse nome só 
se produzirá pela via mediante a qual a verdade mais oculta manifesta-se 
nas revoluções da cultura. Essa via é a única formação que podemos pre-
tender transmitir àqueles que nos seguem. Ela se chama: um estilo1. 

Já em no seminário, livro 5: as formações do inconsciente (1954), ele se refere ao próprio estilo: 

Lamento, não há nada que eu possa fazer – meu estilo é o que é. Quanto a 
este ponto, peço a eles que façam um esforço. E acrescento simplesmen-
te que, sejam quais forem as deficiências de minha lavra que possam aí 
intervir, há também, nas dificuldades desse estilo – talvez eles o possam 
vislumbrar – algo que corresponde ao próprio objeto que está em questão. 
Uma vez que se trata, com efeito, de falar de maneira válida das funções 
criadoras que o significante exerce sobre o significado, ou seja, não sim-
plesmente de falar da fala, mas de falar no fio da fala, por assim dizer, para 
evocar suas próprias funções, talvez haja necessidades internas de estilo 
que se impõem2.

Como ele mesmo diz, sua transmissão se dá “no fio da fala”, na linha onde o significante toca o 
objeto. É uma verdade que se revela na transmissão da falta. Os chistes, os atos falhos, as formações do 
inconsciente, os sintomas são formas que fazem furo no saber constituído. 

A importante contribuição de Lacan com a invenção do objeto a recaí também sobre a concepção 
do conceito de estilo. O objeto a é o que vai impulsionar o movimento de seu ensino. A escrita da le-
tra “a” irá receber diferentes significações ao longo de seus seminários. Ao formular e introduzir o objeto 
a na psicanálise, Lacan apresenta-se com seu estilo próprio de transmissão. O estilo passa a ser um 
agente de transmissão. 

Em sua “Abertura” de seus Escritos, publicada em 1966, no mesmo período em que expunha em 
seus seminários a invenção do objeto a, Lacan fala das dificuldades de seu estilo e das dificuldades da 
própria transmissão da psicanálise. Ali, Lacan adverte o leitor que, para se aventurar em seus escritos, 
ele deve se implicar em seu estilo enquanto sujeito: “Queremos, com o percurso de que estes textos são 
os marcos e com o estilo que seu endereçamento impõe, levar o leitor a uma consequência em que ele 
precise colocar algo de si”3. 

Lacan convoca seus ouvintes e seus leitores a colocar algo de si e leva o significante ao seu limite 
para ultrapassar a dimensão da função de comunicação e do sentido, chegando a reduzi-lo a uma escrita 

1  LACAN, J. “A psicanálise e seu ensino”. In: Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1998, p.460.       
2  LACAN. J. “O Fátuo Milionário”. O seminário, livro 5: as formações do Inconsciente. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1999, p.33.  
3  LACAN, J., 1998, p.11.       
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real, a escritura de uma letra de gozo. Efeito de um estilo que leva em conta o real, a impossibilidade de 
tudo dizer, a impossibilidade de que o significante coincida com o objeto. Assim o estilo revela o impos-
sível do encontro com o objeto, reatualizando uma certa dimensão de gozo perdido.

Na relação do sujeito com o Outro, um estilo marca um endereçamento. Por isso, Lacan retoma a fa-
mosa frase de George-Louis Buffon: “o estilo é o próprio homem”. Mas nesta máxima, Lacan acrescenta 
uma interrogação: “o estilo é o homem, vamos aderir a essa fórmula, somente ao estendê-la: o homem 
a quem nos endereçamos?” (1998e, p. 9). Sabemos que a relação do Sujeito com o Outro é mediada 
pelos objetos pulsionais que atravessam o corpo em um movimento pulsional que não cessa de buscar 
satisfação. A transmissão passaria assim necessariamente pelo corpo? A transmissão coloca uma certa 
dimensão do gozo no laço social.

É o objeto que responde à pergunta sobre o estilo que formulamos logo de 
saída. A esse lugar que, para Buffon, era marcado pelo homem, chamamos 
de queda desse objeto, reveladora por isolá-lo, ao mesmo tempo, como 
causa do desejo em que o sujeito se eclipsa e como suporte do sujeito entre 
verdade e saber4. 

“O estilo não é o homem”. O estilo é o objeto, na medida em que materializa na fala, na falha da 
fala, uma letra, objeto a.  O estilo de Lacan, portanto, convoca-nos à posição de sujeito, na medida em 
que renunciamos a uma certa condição de gozo. 

No seminário, livro 20: mais, ainda (1972/73), adentrando em seu último ensino, ele coloca em 
pauta o corpo, o amor e o gozo feminino. No Capítulo “Do Barroco”, ele anuncia que seu estilo é o barro-
co, coloca a interrogação se ele se alinha ou se foi alinhado ao estilo barroco: “Como alguém percebeu 
recentemente, eu me alinho – quem me alinha? Será que é ele ou será que sou eu? Finura da alíngua – eu 
me alinho mais do lado do barroco”5.

E por quê, o estilo barroco se aproximaria do estilo da transmissão em Psicanálise? Poderíamos 
pensar que ele trabalha, neste momento, uma reorientação em direção ao real e que há até mesmo uma 
retomada e um avanço do seminário, livro 11: os quatro conceitos fundamentais da psicanálise para uma 
inscrição definitiva do gozo e da sua relação com o Outro? Assim, a aporia que se anuncia no mesmo tex-
to: “O barroco é a regulação da alma pela escopia corporal”6, poderia ser tomada como algo que cunha 
a relação entre sujeito e corpo, entre saber e gozo, onde o imaginário é tratado como produzindo efeito de 
real? 

Tendo em conta essas considerações, poderíamos dizer que o estilo da psicanálise é aquele que se 
dirige ao sujeito, que toca o objeto como causa de desejo e implica o corpo, no sentido de tocar o sujeito 
no mais estranho e ao mesmo tempo o mais íntimo de seu ser e de sua imagem real?

4  LACAN, J., 1998, p.11.        
5  LACAN, J. “Do barroco”, capítulo IX, tomo 2. In: O seminário, livro 20: mais, ainda. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1982, p.145. 
6  LACAN, J., 1982, p.158. 
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EPISÓDIO: O ANALISTA E O ESTILO - FREDERICO FEU DE CARVALHO EBP/AMP 
https://open.spotify.com/episode/0FBhfH0SJ8AUDbhefLnHkk?si=08d9332e5a854d16

EPISÓDIO: O ANALISTA, O ESTILO E O ENSINO - GUSTAVO OLIVEIRA MENEZES EBP/AMP 
https://open.spotify.com/episode/6hbdICct1QZFGryokmLyzm?si=162b68e6e8284ac3

EPISÓDIO: O ANALISTA E O ESTILO – MARCUS ANDRÉ VIEIRA AME EBP/AMP 
https://open.spotify.com/episode/2jiNooqECUSdCHMTQyoITQ?si=ec43e0bdfb8f4fe4

https://open.spotify.com/episode/0FBhfH0SJ8AUDbhefLnHkk?si=08d9332e5a854d16
https://open.spotify.com/episode/6hbdICct1QZFGryokmLyzm?si=162b68e6e8284ac3
https://open.spotify.com/episode/2jiNooqECUSdCHMTQyoITQ?si=ec43e0bdfb8f4fe4
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