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EDITORIAL

Luiz Fernando C. Cunha
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Caro leitor,
Dois anos nos separam de nosso último número, o 17, da ENTREVÁRIOS. Um intervalo que, no aprés-coup, se deu não sem razão. Verificamos, neste espaço de tempo, a necessidade de avançarmos. Uma
necessidade que não se restringe à edição semestral da Revista, mas
que se estendeu sobre todo o campo de ação do CLIN-a.
O trabalho e o empenho de cada um dos responsáveis pelas atividades até então em curso no Instituto não parou. Ele foi delineando
um novo e necessário percurso diante da exigência que nos impomos,
tanto no que diz respeito à parte do ensino, da pesquisa, quanto da face
assistencial do CLIN-a. Nossa clínica, que já sofrera uma necessária
transformação desde sua constituição, regida pelo mesmo significante
que dá nome à Revista, passou recentemente por uma nova configuração de trabalho e seus frutos puderam ser recolhidos em um livro
recentemente publicado. Manteve-se, ademais, a mesma política que
determinara sua origem. “Entrevários” fixou-se como um significante
mestre que orientou e ainda orienta a clínica e – por que não o dizer –
todo o trabalho empreendido no CLIN-a. As devidas transformações se
deram por razões de tática e de estratégia necessárias à contingência,
incontestável, dos tempos que correm.
Do mesmo modo, no que diz respeito ao ensino, passamos, há
alguns anos, por uma modificação também necessária respondendo às
nossas próprias exigências e condições. Antes, o ensino e a pesquisa,
limitados pela oferta de um curso e núcleos de pesquisa, foram repensados e estendidos ao que hoje chamamos de “Ciclos de ensino”, “Núcleos temáticos de pesquisas” e o surgimento dos “Ateliês de leitura”,
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cujo fator orientador é o de transmitir os conceitos que sustentam a
prática analítica e seus avanços, em relação ao que o Campo Freudiano
e a civilização contemporânea nos apresentam como pontos de ancoragem clínica, teórica e política. O exemplo mais recente desse farol
que nos orienta foi o que J-A. Miller nomeou de “Campo Freudiano ano
Zero”, em 2017, trazendo para o interior da psicanálise de Orientação
Lacaniana uma reflexão sobre seus limites no campo coberto pelo mal-estar contemporâneo, culminando no campo político. Dali extraímos,
ainda, o que diz Miller: “Tudo recomeça sem ser destruído, para elevá-lo a um nível superior [...]”. Deste modo, seguimos com o trabalho em
torno de um debate constante, renovado, sem perder o que nos deu
sustentação.
“A psicanálise, o que ela nos ensina... como ensiná-lo?”. Tal pergunta, que dá subtítulo ao texto de Lacan “A psicanálise e seu ensino”,
motivou-nos a propor, em novembro último, uma Conversação em torno do ensino do CLIN-a. Ali, alguns colegas se encarregaram de formular questões sustentadas e levá-las ao publico para um debate amplo,
cujo resultado foi o de levantar perguntas chaves que orientam, hoje,
o trabalho de uma comissão constituída, que formulará uma proposta
de renovação no conteúdo dos ciclos, assim como dos núcleos e ateliês
de leitura para o ano de 2021. Os textos e as questões produzidos por
esta comissão poderão ser lidos no interior deste número. A Conversação contou, ainda, com a presença de Anaëlle Lebovitz-Quenehen,
AME da ECF, cujas contribuições foram inestimáveis ao trabalho que
sucede. O leitor terá o prazer de acompanhá-la em suas elaborações a
respeito dos sonhos – tema escolhido para o Congresso da AMP-2020
–, a partir de sua conferência proferida também em novembro último,
em nosso curso avançado de 2019.
10
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Não poderíamos deixar de mencionar aqui o que no momento
nos atravessa: a crise sanitária mundial e suas consequências no plano
dos laços sociais que nos sustentam. Este é um desafio que nos coloca
à prova, dia após dia, no sentido de dar continuidade ao trabalho, tanto
no nível das comissões que se constituíram, quanto ao que concerne
ao cotidiano com suas vicissitudes, mas que são indispensáveis para
o bom funcionamento do Instituto. Criamos um curso online com oito
aulas, de março a junho deste ano, para que o vazio imposto pela contingência não cedesse à ruína. Além disso, neste segundo semestre,
reiniciamos os ciclos de ensino também online e mais próximo de sua
estrutura original, até que possamos estar com nossos corpos, ao vivo(s), juntos reunidos numa outra etapa desse trabalho.
Por fim, meus caros leitores e colegas, a ENTREVÁRIOS está novamente em circulação. De cara nova, com conteúdo trabalhado pela
Comissão Editorial com a proposta de colocar a “céu aberto” o que se
passa e o que se transmite no seio do CLIN-a. Encontramos, nela, o nó
que enlaça a existência deste Instituto em suas vertentes clínica, epistêmica e política, sem perder sua vocação original para a psicanálise
aplicada e no que esta transmissão pode servir aos efeitos de formação.
Agosto de 2020
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CONFERÊNCIA
SOBRE OS SONHOS

(São Paulo)
SONHO, UMBIGO, DESPERTAR: PARA
QUAL USO CLÍNICO DO SONHO ELES
NOS CONDUZEM?
Anaelle Lebovits-Quenehen*
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Resumo: Este texto pretende extrair consequências clínicas de duas teses sobre os
sonhos. A primeira encontrada na obra de Freud se refere ao limite da interpretação
dos sonhos em um lugar denominado umbigo dos sonhos. A segunda, que encontramos na obra de Lacan, afirma que o falasser, fundamentalmente, sonha, esteja desperto ou dormindo. A ideia central do texto consiste em propor que o mesmo ponto
é visado por essas duas teses: despertar e umbigo como sendo duas modalidades da
relação com o furo.
Palavras-chave: sonho; umbigo; despertar.
CONFERENCE ON DREAMS (SÃO PAULO)
DREAM, NAVEL, AWAKENING: DO THEY LEAD US FOR WHICH CLINICAL USE OF
THE DREAM?
Abstract: This text aims to extract clinical consequences of two theses on dreams.
The first is found in Freud’s work and refers to the limit of the interpretation of dreams in a place called the navel of dreams. The second, which we find in Lacan’s work,
states that the parlêtre essentially, dreams, being awake or asleep. The main idea of
the text is to propose that the same point is addressed by these two theses: awakening and navel as being two modalities of the relationship with the hole.
Keywords: dream; navel; awakening.

Parece-me que há duas grandes teses sobre o sonho, uma de
Freud e outra de Lacan. A de Freud diz que, em um lugar preciso, a
interpretação do sonho encontra seu limite, este lugar ele o chama de
umbigo do sonho. Quanto à tese lacaniana, ela afirma que nós sonhamos, fundamentalmente, estando nós despertos ou não.
Sendo assim, minha pergunta é a seguinte: há alguma relação entre essas duas teses? E quais indicações clínicas elas nos dão?
A ideia central do que eu gostaria de defender consiste em propor
que o mesmo ponto é visado por essas duas teses: despertar e umbigo como sendo duas modalidades da relação com o furo. O desper13
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tar seria considerado como um cara a cara com este furo, cara a cara
constantemente evitado, especialmente quando sonhamos, dormindo
ou despertos. Quanto ao umbigo, ele seria tudo o que a fala pode nos
dar como acesso a este furo, seja em uma certa confusão quando ao
sentido se acrescenta sentido, ou fazendo a lalíngua ressoar quando a
operação analítica não acrescenta sentido ao sentido. Nós iremos ver
isso em detalhes.
O umbigo do sonho
Vamos começar com a primeira tese que é afirmada por Freud
em uma passagem do capítulo 7 da Traumdeutung. Ele observa que
mesmo os sonhos mais bem interpretados nos forçam a deixar certas
passagens na sombra, porque à medida que nos aproximamos de certos lugares, o pensamento se torna como um novelo de pensamentos,
um nó de pensamentos que não conseguimos desatar. Este nó é o que
Freud considera “o umbigo do sonho”1. E acrescenta que esse nó, este
umbigo, também é “o lugar onde [o sonho] é colocado (aufsitz) sobre o
não-conhecido (Unerkannt)”2. Freud também afirma que quando a interpretação chega a essa confusão: “os pensamentos do sonho que temos
acesso [...] deve permanecer inconclusos, e desembocar de todos os
lados para a rede emaranhada do nosso universo mental”3.
O umbigo do sonho não é, portanto, o ponto onde a interpretação
do sonho encontra seu limite no silêncio. A palavra não se esgota. Pelo

1 FREUD, S. L’interprétation du rêve (1900). Trad. de J.-P. Lefebvre. Paris: Point Essais, 2013, p. 568.
2 Ibidem, p. 568.
3 Ibidem, p. 568.
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contrário, sem se esgotar, ela atola. O umbigo do sonho, Freud primeiro o captura como este ponto onde a articulação significante, seja ela
pensamento ou fala, vê o sentido fracassar, e por esse fracasso atinge
um limite.
Há sobre este assunto um ponto muito esclarecedor em Lacan.
Trata-se da sua “resposta a uma pergunta de Marcel Ritter” quando Lacan, em 1975, deu uma conferência4 em Estrasburgo.
Tendo chegado neste momento tardio de seu ensino, Lacan retoma este tema do umbigo do sonho, como um ponto insondável, exatamente como o umbigo onde o sonho acaba sendo uma porta de entrada para o Unerkannt. O Unerkannt, o não reconhecido, acena para o
Urverdrängt, ou seja, o recalcado primordial, “a saber, algo que se especifica por não poder ser dito de modo algum, seja qual for a abordagem,
por estar, como se diz, na raiz da linguagem [...]”5.
Temos, portanto, um ponto impossível de dizer6 que constitui a
raiz da linguagem e para a qual a fala parece retornar, especialmente
na interpretação do sonho, quando a fala atola. É a razão pela qual o
umbigo do sonho é considerado por Lacan como o ponto onde «não
há nenhum modo de esticar mais o fio [da associação livre], a não ser

4 Como nos lembra Laura Sokolowsky na revista La Cause du Désir, n. 102, p. 33-34.
5 LACAN, J. “O umbigo do sonho é um furo – Resposta a uma pergunta de Marcel Ritter”. In: Opção Lacaniana - Revista Brasileira Internacional de Psicanálise. São Paulo, Eolia, n. 82, 2020, p. 14.
6 Ibidem, p. 15. Segundo Lacan, esse é o significado do Un no termo que designa em alemão o impossível. “É do Unmöglich que se trata. Isto não pode ser dito nem escrito. Isto não cessa de não se escrever. É
uma espécie de negação duplicada, que é aquela pela qual podemos aproximar esse emprego absolutamente radical da negação”.
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arrebentando-o”7. Temos acesso, então, a este umbigo quando o pensamento ou a fala fica atolada, mas o fato de ficar atolada mostra que um
impossível de se dizer faz furo na palavra. Não é que faltem as palavras,
não, elas estão presentes, mas a forma como se ordenam leva-nos ao
ponto em que “perdemos nosso latim”. Então chegamos ao ponto em
que o que ocorre é que a fala se depara com seu ponto de chegada ao
atolar naquilo que consiste seu ponto de partida, ou seja, um impossível
de dizer.
O furo designado pelo umbigo, portanto, aponta para o Urverdrängt e o Unerkännt como o ponto central em torno do qual a fala
gira. Encontramos aqui o umbigo em sua dimensão central do corpo.
Mas Lacan também o considera em sua dimensão de cicatriz, ou seja,
como um furo fechado, pelo qual o petit d’homme atesta que ele não é
sem relação com o ventre de onde vem. Claro, não se trata aqui do ventre biológico, vamos ver isso, mas sim do ventre como o lugar de onde
viemos, desde um certo desejo que precede nossa chegada ao mundo.
Cito Lacan sobre este ponto - ele nos diz do falasser:
É pelo fato de ter nascido […] de um ser que o desejou
ou não, mas que, exatamente por isso, se situa, de certo modo,
na linguagem, que ocorre de um falasser encontrar-se excluído
de sua própria origem. E a audácia de Freud nessa ocasião, foi
simplesmente de dizer que a marca disto está em algum lugar
no próprio sonho […] pois o umbigo do sonho é uma cicatriz8.

7 Ibidem, p. 15.
8 Ibidem, p. 14-15.
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No sonho, o umbigo é, portanto, tanto a marca da condição de
possibilidade e do ponto de conclusão da fala e do pensamento sobre
o sonho, quanto o lugar onde há uma marca do modo pelo qual um
desejo singularizado situa um falasser na linguagem, da qual ele adveio.
É precisamente neste ponto que o inconsciente se encontra
excluído de sua própria origem. O umbigo é, portanto, também um nó
entre o fato de nascermos falantes com o que isso implica de furo na
origem da menor representação, pensamento, fala e o fato de que se
nasce dos seus pais e «não dos vizinhos», como nos diz Lacan9 em uma
outra ocasião. Os pais sendo in fine definidos ao mesmo tempo como
aqueles que “veiculam” e “orientam” o falasser, ou seja, nada menos do
que o inconsciente. Isso deixa marcas decisivas análogas às cicatrizes,
uma vez furos, mas que agora estão fechados:
[...] que o ser humano esteja em um campo já constituído
pelos pais em relação à linguagem, é a partir daí que é preciso
ver sua relação com o inconsciente. E acerca desta, […] há um
umbigo, à saber, que há coisas que estão fechadas para sempre
em seu inconsciente, não deixa de ser verdade que, mesmo
assim, [e que isto] se designa como um furo, não reconhecido,
Unerkannt10.

9 LACAN, J. “Conférences et entretiens dans les universités nord-américaines”. In:
Scilicet. Paris, Le Seuil, 6-7, 1976, p. 45.
10 LACAN, J. (2020). Op. Cit., p. 18.
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Se eu resumir nosso percurso, o sonho, por sua interpretação
freudiana, apresenta um furo no saber sob a espécie de uma certa confusão nos ditos que concernem ao sonho. Esse furo no saber, podemos indexá-lo pelo modo como um falasser é veiculado e orientado
no mundo onde ele adveio pelo desejo de seus pais. Disso, não restam
lembranças, no entanto, restam as marcas, embora o que as causou
esteja “para sempre fechado” no inconsciente, e é deste modo que as
marcas fazem furos.
Agora que vemos mais claramente sobre o umbigo do sonho e o
que ele indexa, como chegamos a encontrar com a segunda tese que
nos interessa aqui e que é a do sonho permanente ao qual o falasser
estaria submetido? Estamos nos aproximando agora dessa questão e a
transição me foi servida de bandeja por Lacan nessas mesmas respostas dadas à Marcel Ritter, quando ele diz:
a noção de impossível me parece que deve ser situada
de um modo central […] [o que nos permite considerar o ser
humano como sendo], não a obra-prima da criação, o ponto
de despertar do conhecimento, mas, pelo contrário, a base de
uma outra especial Unerkennung11.

Assim, longe de ser o ponto de despertar do conhecimento, longe
de ser a obra-prima da criação, o “ser humano” revela-se mais, neste
ponto designado por Freud como o umbigo do sonho, como o rébus da
criação e envolvido pelo sono do conhecimento. É porque o impossível está no coração do saber, do conhecimento, da verdade, por causa

11 LACAN, J. (2020). Op. Cit., p. 18.
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desse Urverdrängt, que o ser falante parece condenado às miragens do
saber.
Como não sonhar sobre o sonho?
O falasser, portanto, parece condenado a sonhar não apenas quando
dorme, mas a sonhar mesmo acordado. É o que ele atesta de muitas maneiras, a mais paradoxal delas sendo aquela pela qual ele pretende sair do
sonho para saber algo que seja certo. É precisamente isso o que se propõe
a fazer um Descartes inaugurando as “Meditações Metafísicas”, através da
recusa de tudo o que ele sabe, na esperança louca de apreender algo certo, uma certeza que possa servir de base para o conhecimento. Portanto,
Descartes sabe que ele poderia estar sonhando12, e essa é uma das razões
que ele invoca para colocar em dúvida o que acreditava saber até então. Se
confiamos em Lacan, a questão que se coloca é a de saber se não é precisamente quando ele se percebe potencialmente sonhando, rejeitando isso
tudo o que ele acredita saber, que ele está mais desperto! Isso é exatamente o que Lacan parece nos indicar no ano do Seminário 20 - estamos
dois anos antes de sua resposta a Marcel Ritter - quando ele se refere ao
conhecimento como sendo da ordem do sonho: “Há apenas corpos falantes, eu disse, que fazem para si uma ideia do mundo como tal. O mundo do
ser cheio de saber, é apenas um sonho, um sonho do corpo enquanto falante, pois não existe sujeito conhecedor”13. Então, não há saída do sonho
desde que o furo se fechou para dar lugar ao fechamento cicatricial. Estamos, assim, condenados a sonhar mais do que gostaríamos. Lacan chega

12 DESCARTES, R. Les Méditations métaphysiques. Paris: Livre de Poche, 1990, p. 35.

LACAN, J. O Seminário, livro 20: mais, ainda (1972-1973). Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 1985, p. 171.
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ao ponto de afirmar radicalmente que o inconsciente é a hipótese de que
não sonhamos apenas quando dormimos14.
Dito isso, uma questão se impõe sobre a análise: como não prosseguir nosso sonho? Como podemos arrancar, nem que seja por um instante, o falasser do sono em que ele está mergulhado desde que o furo
de onde sai o fio de suas associações se fechou, condenando o dizível a
não levar em consideração o indizível que se está em seu âmago? Lacan
observa a este respeito que a psicanálise coloca em jogo o pensamento
que exprimimos com a “lalíngua” que temos15 – a referência à lalíngua
em uma única palavra nos leva de volta aos traços deixados pelas palavras que caíram como chuva em nossos corpos quando éramos crianças e já, desde sempre, tomadas no banho da linguagem, marcadas por
essas palavras que choveram e que nos regojizaram. Assim, elas estão
o mais próximo possível do fechamento do furo umbilical e à essas palavras nós temos acesso. Estas palavras de lalíngua são as palavras da
língua materna “e não por nada dita assim”,16 como diz Lacan quando
traz essa noção para seu seminário.
Essas palavras são, portanto, “maternas” no sentido em que, como
o ventre de onde viemos, elas indexam o desejo a partir do qual advimos. O que parece decisivo no que é dito na análise não é tanto se
nós trazemos um sonho, pensamentos ou outra coisa, mas que nós os
expressamos em uma língua que certamente é ordenada pelas leis da
linguagem, mas que primeiro e mais fundamentalmente, é dita nesta

14 LACAN, J. Seminário 25. Lição de 15 novembro de 1977. (Inédito).
15 Ibidem. Lição de 11 de abril de 1978.
16 LACAN, J. (1985[1972-1973]). Op. Cit., p. 188.
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lalíngua que é nossa, singularmente nossa, ao mesmo tempo em que toma
emprestada estas palavras que nos marcaram. Essa linguagem é a matéria
com a qual temos que lidar na análise, aquela com a qual contamos nossos
sonhos como qualquer outra coisa. Lacan diz isso precisamente aqui: “Que
são esses sonhos, senão sonhos relatados? É no processo do sua narrativa
que se lê o que Freud chama o sentido deles. Como sustentar uma hipótese como a do inconsciente? - se não se vê que é a maneira que encontrou
o sujeito [...] de estar impregnado [...] pela linguagem”17. Dito isso, o que
se faz destes relatos então? Como podemos evidenciar lalíngua que nos
impregna cada um de modo singular?
Lacan nos barra a via da interpretação freudiana quando traz de
volta a associação livre sobre o sonho, à um sonho sobre o sonho18.
Ele continua sua reflexão sobre o assunto levando em consideração
não apenas o Freud da interpretação dos sonhos, mas também a ele
mesmo, numa época em que dava muita importância à linguística19. Lacan, assim, leva em consideração seus desacertos compartilhados com
Freud, mas é para evidenciar o aparecimento de um outro Lacan e de
um outro Freud, ou seja, o Lacan do despertar e o Freud do umbigo.
Então, temos aqui: Freud e Lacan contra Freud e Lacan!
Dito isto, vamos prosseguir nos apoiando em uma tese essencial de Jacques-Alain Miller20 que é retomada no argumento do nosso

17 LACAN, J. “Conferência em Genebra sobre o sintoma” (1975). In: Opção Lacaniana - Revista Brasileira Internacional de Psicanálise. São Paulo, Eolia, n. 23, 1998, p. 9.
18 LACAN, J. Seminário 25. Lição de 11 de abril de 1978. (Inédito).
19 Ibidem. Lição de 11 de abril de 1978.
20 MILLER, J-A. La ponencia del ventrilocuo. XIII Jornadas do Campo Freudiano na
Espanha, 3 de março de 1996.
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próximo Congresso da AMP. Ele sustenta que o analista deve produzir
uma interpretação que tenha valor de pesadelo. Entendamos bem este
ponto: não se trata de mergulhar o analisante em um pesadelo, o fato
de ser angustiante não faz do pesadelo menos sonho do que o sonho
agradável. Mas o pesadelo desperta, assim como a interpretação desperta no melhor dos casos. Lacan, se apoiando em algumas valiosas
indicações de Freud, afirma precisamente isso: “[...] que só acordamos
para continuar sonhando - sonhando no real, ou, para ser mais exato,
na realidade”21. Então, o despertar é esse estado entre dois sonhos.
Ele faz furo no tecido do sonho diurno ou noturno, dependendo do
momento do dia em que nos encontramos, furo do mesmo modo que
o umbigo, e assim como o umbigo, furo condenado a se fechar a partir
do momento em que foi aberto. O impossível de saber e o despertar
parecem, assim, ter a mesma consistência do furo, exceto pelo fato de
que se o umbigo é acessível apenas no lado onde este furo está definitivamente fechado, o despertar é algo que podemos fazer a experiência, mesmo que furtivamente, em um Augenblick, no momento em que,
como diz Lacan muito mais cedo em seu ensino, mas quando ele já está
à procura de especificar o despertar como o lugar do esquize do sujeito,
nós estamos: “entre [...] a representação do mundo afinal posta outra
vez de pé, os braços levantados [...] e a consciência que se retrama, que
sabe que vive tudo aquilo como um pesadelo, mas que, assim mesmo,
se agarra a si mesma [...]”22.

21 LACAN, J. O Seminário, livro 17: o avesso da psicanálise (1969). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1992, p.
54.
22 LACAN, J. O Seminário, livro 11: os quatro conceitos fundamentais da psicanálise (1964). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998, p. 72.
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Então, esta é a minha proposta, a partir do que diz Jacques-Alain
Miller no texto mencionado anteriormente: a interpretação, ou melhor
dizendo, o ato analítico deve visar o despertar ao mesmo tempo que
o impossível de dizer, no mesmo gesto. Ora, o que mais se aproxima
de nós são as marcas de gozo as quais lalíngua deixou acessíveis. Elas
certamente não são acessíveis às lembranças, mas se manifestam com
a mesma lalíngua que usamos para falar no dispositivo analítico e fora
dele. São, portanto, esses marcas que devem ressoar na medida em
que nos levam ao mais real em jogo para o sujeito. Aqui, está minha
proposta condensada em uma fórmula: o despertar produzido na análise
faz vibrar o umbigo, curto-circuitando o sonho sobre o sonho.
O despertar e a barra
A este respeito, lembremo-nos que três anos após suas respostas
a Marcel Ritter, Lacan define o analista não apenas como sujeito-suposto-saber, mas precisamente como “sujeito-suposto-saber-ler”23. De
fato, “um sonho, isso não introduz a nenhuma experiência insondável,
a nenhuma mística, isso se lê do que dele se diz”24. Então, nossa única
possibilidade de escutar um sonho é ‘tomar seus equívocos no sentido
mais anagramático do termo”.25
Em outras palavras, se convém ler o sonho, certamente ele não
deve ser lido acrescentando sentido ao sentido, mas sim lê-lo ao pé da
letra para fazer emergir, não qualquer palavra equívoca – não se trata

23 LACAN, J. Seminário 25. Lição de 10 janeiro 1978. (Inédito).
24 LACAN, J. (1985[1972-1973]). Op. Cit., p. 129.
25 Ibidem, p. 129.
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de fazer equivocar as palavras em todas as direções – mas de fazer
ressoar os signos de lalíngua indexando o gozo singular do sujeito, este
que nos leva ao mais próximo do umbigo do sonho e do despertar cuja
via era barrada quando se tomava a forma do novelo, do nó, da confusão do sentido.
Assim, o ato do analista fazendo equivocar uma fala, revela que
quando nós falamos, fracassamos em alcançar o real, mas precisamente, ele nos faz fracassar de outro modo, permitindo-nos ver o fracasso constitutivo de cada palavra, por um lado, mas também, do mesmo
movimento de fracassá-la de um modo outro de quem quer que seja26,
quer dizer, a partir da singularidade absoluta de cada lalíngua.
Então, eu não acho que qualquer equívoco deva ser apontado,
que temos que frisá-los constantemente. Parece-me que o ato de fazer
emergir um equívoco é mais delicado, até mesmo contraproducente,
com certos sujeitos para os quais o equívoco já ocorre espontaneamente. Mas há alguns que devem ser - o que só é verificado à posteriori,
após o ato do analista, mesmo que este seja calculado a partir do que
o sujeito pode nos dizer nas entrevistas preliminares ou em outros momentos. Estes equívocos, fossem eles ressaltados pelo analisante na
presença do analista silencioso, o que exatamente eles permitiriam?
E não devemos ver uma objeção no fato de que os equívocos abrem
para um novo sentido, de modo que passamos inevitavelmente de um
sentido a outro e que, assim, retornamos pela leitura àquilo que a associação livre fazia muito espontaneamente por conta própria? Não,

26 LACAN, J. Seminário 25. Lição de 10 janeiro de 1978. (Inédito).
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pois se passamos facilmente de um sentido a outro, passando de um
significado para outro, entre esses dois sentidos precisamente, é também a barra entre o significante e o significado que vibra e ressoa. Esta
barra que diz da relação arbitrária entre o significante e o significado
no primeiro ensino de Lacan até o Seminário Mais Ainda, mas também a
barra que designa a não-relação entre significante e significado, neste
mesmo seminário. Precisamente este que nos permite ler de outra forma – que é, a partir desse momento, colocado em evidência. Portanto,
o sonho, tanto quanto tudo o que pode ser dito no dispositivo analítico
é lido, então, com os equívocos que o dito contém. Nesse sentido, o
sonho talvez não seja mais a via régia do inconsciente, mas incontestavelmente é uma dessas vias, nos conduzindo ao despertar entre dois
sonos como no momento de suspensão entre os dois sentidos que uma
equivocação, e nos permite alcançar, neste fora de sentido, conduzindo
ao litoral entre simbólico-imaginário e real, este ponto onde, em suma,
alucinamos, sem alucinarmos absolutamente nada.

* Psicanalista, Analista Membro da Escola (AME) da Escola da Causa Freudiana (ECF) e Membro da Associação Mundial de Psicanálise (AMP).
Tradução: André Antunes da Costa - Psicanalista, associado ao CLIN-a.
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Partamos, portanto, dessa constatação: o psicanalista,
quando tenta “ensinar o que a psicanálise lhe ensina”, desordena os modos de ensinar admitidos, desordena-os nos reagrupamentos de saber operados pela universidade e os desordena
perante o modo como esta última os transmite1.
(Éric Laurent)
Resumo: O texto propõe traçar um caminho possível sobre o ato de ensinar. Para isso,
parte-se do ponto de congruência sobre a dificuldade ou a impossibilidade de educar
afirmados por Kant, Freud e Lacan. A contradição na arte de educar está, justamente,
na condição de levar em conta aquilo que não se sabe para transmitir algo.
Palavra chave: Ensino; saber; conhecimento; discurso e transmissão.
The possible on the impossibility of educating: Kant, Freud and Lacan
Abstract: This article suggests creating a feasible way over the act of teaching. In
order to do that, it begins from the converging point over the difficulties or impossibility of teaching as stated by Kant, Freud and Lacan. This contradiction in the art of
teaching lies precisely on the condition of considering that which one does not know
in order to pass it forward.
Keywords: Teaching; knowledge; speech; transmission.

Para a psicanálise, o ensino tangencia o impossível, enquanto a
aposta na transmissão parece ser a via pela qual se pode ter acesso a
algum saber. No avesso das demandas do discurso do mestre, a psicanálise questiona, desde Freud, depois com Lacan, o ensino baseado
na verdade categórica. Trata-se de um jogo complexo: aquele que en-

1 LAURENT, É. “Reflexões sobre a forma atual do impossível de ensinar”. In: Correio Express - Revista
Eletrônica da Escola Brasileira de Psicanálise, n. 4, 2004. Disponível em: < https://www.ebp.org.br/correio_express/004/texto1_EricLaurent.html>. Acesso em: 02 jun. 2020.

27
REVISTA DE PSICANÁLISE

sina abrir mão do conhecimento como verdade única e, assim, deixa o
caminho aberto ao desejo de saber daquele que apre(e)nde.
A necessidade da transmissão de conceitos e disciplinas para o saber da psicanálise é evidente. Mas essa transmissão “tem necessidade
do aporte de cada um de seus praticantes para encontrar seu devido
lugar no mundo”2. A mera transmissão de um conceito é conhecimento
morto. Transmitir algo é advertir-se de que a verdade nunca pode ser
dita por completo.
Em 1783, Kant advertia que o ensino de uma teoria não impede que ela seja questionada. Pelo contrário, alcançar a liberdade da
razão rumo ao esclarecimento é, justamente, se valer de sua própria razão. Aquele que ensina uma teoria tem também outra função.
Na posição de “sábio”, este mesmo indivíduo em nome próprio tem
completa liberdade e até o dever de fazer uso de sua razão para
“dar conhecimento ao público” de suas próprias indagações sobre a
teoria, porque “não é de todo impossível que em seus enunciados a
verdade esteja escondida”3.
Em 1803, um dos alunos de Kant, Theodor Rink, edita o material
de um dos cursos do seu professor, Sobre a pedagogia4. Trata-se de aulas ministradas em 1770 para um curso de pedagogia, na Universidade
de Königsberg. Kant constrói, aí, alguns fundamentos sobre o ato de

2 Ibidem.
3 KANT, I. (1724-1804). “Resposta à pergunta: o que é esclarecimento?”. In: Immanuel Kant, Textos Seletos. Petrópolis: Vozes, 1973, p. 108.
4 KANT. I. (1770). Sobre a pedagogia. 2ª ed. Piracicaba: Editora Unimep, 1999.
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educar, com princípios e conselhos práticos aos educadores. Sua premissa básica sustenta e procura demonstrar no decorrer do curso que
o homem “é única criatura que precisa ser educado”5, tendo como objetivo alcançar o bem e a liberdade.
A educação prepara, nessa ótica, a consciência moral para a construção da “formação de caráter” do indivíduo, a partir do juízo e da
ética. A “disciplina do homem”, como ele nomeia a educação, assegura,
ainda, que as “inclinações animais” deixem de prevalecer no ser humano. Mas sem ela, o mesmo “desvia-se de seu destino, desvia-se da
humanidade”6, isto é, do reino da liberdade.
O caráter moral deve, segundo Kant, ser ensinado à criança já nos
primeiros anos de vida e ser transmitido a partir da subsequência das
gerações. Seria necessário oferecer-lhe, desde o começo, bons exemplos de como fazer determinadas coisas, bem como os deveres e as regras a serem cumpridos. A prática da racionalidade, baseada no exame
de sua conduta, tem como interesse o conhecimento não apenas da
dimensão individual, mas também social e coletiva. Cabe ao professor,
segundo ele, ensinar que seu aluno aprenda a entender, raciocinar e,
finalmente, tornar-se sábio. O homem aprende pensamentos e a pensar ao longo de um processo educacional ao fim do qual ele alcança
caminhar sozinho com o uso de sua própria razão. Sob uma espécie de
“tutela passageira”, o aluno encontra seus próprios instrumentos para
alcançar sua autonomia.

5 Ibidem, p.11.
6 Ibidem, p. 12.
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Se, por um lado, a educação constitui a base para diferenciar o
homem do animal, por outro lado, Kant admite que a arte de educar é
uma das tarefas mais difíceis da existência humana, pois ela depende
da capacidade de forjar uma inclinação para a busca do bem – só assim
haverá, para ele, uma sólida formação da moral. O filósofo acrescenta, ainda, o ato de governar como outra atividade dificílima: “Entre as
descobertas humanas há duas dificílimas, e são: a arte de governar os
homens e arte de educá-los”7.
A educação apresenta para Kant uma dualidade entre os desejos e a racionalidade. Nessa disputa, esta última precisa vencer, pois
somente no seio da sociedade e da cultura a liberdade moral pode ser
encontrada. Caso isso não aconteça, retornamos ao estado primitivo.
A coação das leis sociais constitui um caminho imprescindível para a
liberdade moral. Assim, ao desenvolver principalmente o bom uso da
razão e da moral, a educação contribui para o fim do homem de conquistar a sua humanidade: a liberdade.
Após mais de um século da publicação desse texto, em “Prefácio
à ‘juventude desorientada’ de Aichhorn (1925)8 e Análise terminável e interminável (1937)9, Freud retoma a ideia kantiana de que o ofício de governar e o de educar são impossíveis, acrescentando-lhes o trabalho de
“curar”, que no segundo texto é substituído por “analisar”. Mesmo que o
autor desses dois textos não desenvolva sua tese sobre a impossibilida-

7 Ibidem, p. 20.
8 FREUD, S. (1925). “Prefácio à juventude desorientada de Aichhorn”. In: Obras psicológicas completas de
Sigmund Freud. vol. XIX. Rio de Janeiro: Imago, 1996.
9 FREUD, S. (1937). “Análise terminável e interminável”. In: Obras psicológicas completas de Sigmund
Freud. vol. XXIII. Rio de Janeiro: Imago, 1996.
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de de cada uma dessas tarefas, podemos pensar em uma congruência,
no primeiro texto, entre a psicanálise e a educação e, no segundo, entre
a teoria psicanalítica e o fim de uma análise.
Freud reconhece a existência desses ofícios impossíveis, mas não
oferece diretamente uma explicação para a afirmação. Em um primeiro
olhar, cabe observar que se trata daqueles que são exercidos por meio
da palavra. Tendo em vista as formações do inconsciente, Freud demonstra que muitas vezes algo escapa da fala e da linguagem. Além de
implicar o sujeito naquilo que ele diz e naquilo que escapa de seu dizer,
reafirma que há algo que não pode ser dito a partir da linguagem.

***

Para Freud é impossível garantir que o significante para aquele
que fala tenha o mesmo significado para quem escuta, ideia esta posteriormente desenvolvida por Lacan. De outra forma e novamente, algo
foge do controle da fala. Diante dessa sequência de pensamento que
gira em torno do assunto, poderíamos levantar uma primeira hipótese
de que, para Freud, a arte de governar, ensinar e analisar são difíceis ou
impossíveis porque não se pode prever a certeza da eficácia do objetivo inicial proposto em tais profissões. Melhor dizendo, elas teriam sua
eficácia, mas não a sua exatidão.
Em Prefácio à ‘juventude desorientada’ de Aichhorn, Freud reconhece o interesse dos educadores pela psicanálise, mas, já nessa época,
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constata que a melhor instrução psicanalítica é a análise pessoal do
educador. Ela possibilita, segundo ele, a construção de um saber sobre
o sofrimento e o sintoma pelo próprio indivíduo, realizada, portanto,
sem uma saída universal baseada na imposição de verdades pré-estabelecidas, como se poderia pensar cerca da pedagogia.
Nessa teoria freudiana, aquilo que escapa da linguagem se aproxima do que Kant descreve acerca do conceito de “conhecimento”. Como
para este não se pode afirmar a existência e conhecer a “a coisa em si”,
trata-se de questionar o modo com que o conhecimento é formulado,
valendo-se, para tanto, da razão crítica. Contrariamente a seus antecessores, que explicavam o conhecimento a partir de princípios tidos
por universais, sejam eles os valores morais ou aqueles definidos pela
religião, a teoria kantiana sustenta que é o próprio sujeito quem possui
as condições para entender as possibilidades e os limites da experiência. O fenômeno, diferentemente da ideia de uma realidade tida por
natural, se representa no pensamento e na razão. A coisa em si de uma
realidade supostamente pura é inalcançável, pois seu acesso está condicionado pela sensibilidade e pelas faculdades racionais. Só é possível
tomar conhecimento do fenômeno quando ele se apresenta no pensamento.
Em um dos textos da coletânea do livro Lakant10, Jorge Alemán,
em conversa com Jacques-Alain-Miller, também se refere ao diálogo de
Freud com Kant, dessa vez a partir do conceito kantiano de “imperativo
categórico”. O ponto central desse diálogo estabelece relação entre a

10 MILLER, J-A. Lakant. Buenos Aires: Editotial TresHeches, 2000.

32
REVISTA DE PSICANÁLISE

noção de “pulsão” freudiana e a separação platônica entre o desejo superior e inferior, aproveitada por Kant. Ao tratar do assunto, Freud usa
o termo “céu estrelado”11 e afirma que, ao menos em termos de ideal,
a conduta humana deveria ser guiada pela razão. Entretanto, questiona a origem divina da consciência, ressaltando que mesmo que “seja
algo ‘dentro de nós’, ela não existe desde o início”. Durante a primeira
infância, são os pais quem constituirão essa formação moral, assumida
pelo superego frente à pulsão sexual. Essa mesma metáfora celestial
foi retomada de uma frase de Kant na Crítica da razão prática, para falar
do desejo12.
Miller13 afirma que, para Kant, há apenas um único imperativo
categórico: a máxima da vontade do sujeito determinando a sua ação
que pode sempre valer simultaneamente, enquanto age, do princípio
da legislação moral. A autonomia do sujeito kantiano, supostamente
alcançada a partir da razão pela experiência e pela prática, aproxima-se, segundo Miller, do sujeito dividido da psicanálise, isto é, barrado.
Quando autônomo, este está submetido à lei moral que ele mesmo se
dá, havendo, nessa operação, uma hiância entre o sujeito legislador e
aquele submetido à sua própria legislação.
Tanto Freud, em Prefácio à ‘juventude desorientada’ de Aichhorn,
quanto Kant, em Sobre a pedagogia, remetem os dois ofícios, de ensinar
e governar, ao plano individual de diferentes modos. Se, para Kant,

11 FREUD, S. (1933). “Explicações, aplicações e orientações”. In: Obras psicológicas completas de Sigmund Freud. vol. XXII. Rio de Janeiro: Imago, 1996.
12 MILLER, J-A. (2000). Op. Cit., p. 21.
13 MILLER, J-A. (2000). Op. Cit., p.87.
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cabe ao sujeito pretender alcançar a lei moral por meio de uma constante reflexão crítica no momento da ação, para Freud, os educadores
podem, na prática analítica, construir um saber sobre o sofrimento e
sobre o sintoma do próprio indivíduo.
Em Análise terminável e interminável, Freud, reafirma a impossibilidade dos ofícios, acrescentando-lhes uma referência à análise: “Parece,
entretanto, que a análise seja a terceira dessas profissões ‘impossíveis’,
sobre as quais se pode de saída ter certeza de um sucesso insuficiente. As
duas outras conhecidas há muito mais tempo são educar e governar”14.
O fracasso ou sucesso insuficiente do ato de analisar estaria ligado ao
fim da análise. Conceber esse fim depende da construção de dois saberes: a continuação da construção da teoria psicanalítica, mas também
da prática clínica tendo em vista o fim de uma análise. Este segundo
caso, de acordo com Freud, consiste em suprimir todos os recalques e
preencher as lacunas da memória.
Sabemos que Lacan desenrola esse impasse teórico ao propor o passe como solução de um possível final da análise. Na mesma lógica freudiana, aí há dois saberes em jogo: um ensino formalizado e a transmissão
singular do fim de uma análise inscrita na apresentação de um testemunho
de passe que porta uma saída singular e não universal.
Embora os ofícios de governar, ensinar e analisar façam parte das
diferentes maneiras de constituição de laço social, como apontou Freud,
concluímos, de forma rápida aqui que, assim como apontado por ele, nesses ofícios haverá sempre um fracasso que não garante sua efetividade.

14 FREUD, S. (2006[1937-1939]). Op. Cit., p. 282.
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Freud desenvolve, em Mal-estar na civilização15, a reflexão sobre
o sofrimento psíquico a partir da relação do sujeito com o outro. Este
mal-estar é resultante inevitável, o preço a ser pago para consentir com
o simbólico pela via da linguagem. Com Lacan, o efeito dessa operação introduzida pela linguagem é, justamente, impossibilitar o acesso a
todo o real. Nesse sentido, o mal-estar da linguagem é incapaz de incluir todo o real que se apresenta ao sujeito, algo escapa da linguagem
e se torna impossível de se representar.
Tendo em vista o modo com que se desenvolvem laços sociais,
Lacan recupera esse impossível freudiano, nomeando-o de “não todo”.
Entretanto, essa improbabilidade presente no enlaçamento é, para
ele, justo o motor de sua possibilidade. Se, de um lado, o resultado da
incompletude do discurso deixa algo escapar, de outro, somente por
isso é possível movimentar o desejo em direção ao enlaçamento com
o mundo.
Ao inserir, nessa reflexão, o desejo e articular, na linguagem, o
gozo da lógica discursiva, Lacan desenvolve, em 1969-1970, o Seminário XVII. Vale destacar que não é por acaso que este seminário recebe
o nome O avesso da psicanálise. Em maio de 1968, eclodia, na França,
o movimento político e social iniciado por estudantes, colocando em
xeque valores estabelecidos e as instituições de poder. Ainda na representação desse momento histórico, a capa deste Seminário remete
a uma das cenas emblemáticas do movimento. Nela se vê um jovem
com sorriso maroto diante de um soldado. Este momento tornou-se

15 FREUD, S. (1929). “O mal-estar na civilização”. In: Obras psicológicas completas de Sigmund Freud.
vol. XXI. Rio de Janeiro: Imago, 1976.
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um marco para as reflexões de Lacan sobre o ensino, que nesse mesmo
ano, foi convidado a dirigir o Departamento de Psicanálise da então
Universidade Experimental de Vincennes. A criação dessa nova universidade foi também fruto do movimento estudantil de Maio de 1968 e
palco dos futuros seminários de Lacan.
Além de brotarem desse momento histórico, as reflexões de
Lacan sobre o ensino permitiram-lhe também avançar nas questões
que envolvem a transmissão da psicanálise. No começo de 1968 e
de 1969, ele proferiu três conferências, compiladas mais tarde no
livro denominado Meu ensino16. Retomando naquela ocasião o caminho percorrido por ele e qual ponto de chegada gostaria de atingir
com a transmissão da psicanálise, mas sem deixar de dialogar com
a filosofia e a ciência, Lacan orienta todas as suas conferências da
época para um retorno a Freud e ao conceito fundante da psicanálise, a saber, o “sujeito inconsciente”. Quanto à sua própria concepção
a respeito do ensino da psicanálise, ele afirma: “Não, não faço de
forma alguma um ensino. Meu discurso não é um ensino, tenta-se
fazer dele um ensino, isso é uma tolice, não chegaremos a nada por
aí”. Sua provocação é, como sempre, radical. Como aquilo que se
ensina não é um ensino?
Em O avesso da psicanálise, Lacan desenvolve os “matemas discursivos” como forma de entender o laço social, sem deixar de apontar
para o sentido impossível desse laço. Poderíamos dizer que aquele impossível do real lacaniano foi legado pela ideia da impossibilidade dos

16 LACAN, J. Meu ensino. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.
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três ofícios, tratados por Freud no “Prefácio à ‘juventude desorientada’
de Aichhorn” e em Análise terminável e interminável e, anteriormente,
por Kant? Aquilo que para Lacan escapa ao saber, representado pelo
real, dialoga com a ausência de garantia da eficácia dos ofícios de ensinar, governar e analisar de Kant/Freud?
***
Para tentar entender como Lacan aborda a questão do ensino, é
necessário partir do conceito de “saber” para a psicanálise, o que implica, necessariamente, diferenciar os conceitos de “transmissão” e “ensino” de um saber. Para a psicanálise, o único saber possível é aquele
do inconsciente que pode, de alguma forma, ser transmitido, mas não
ensinado. Para isso torna-se necessário partir da premissa de que é no
inconsciente que se constitui o ponto chave desse conhecimento.
Em Triângulo dos saberes, Miller afirma que o ensino não é a transmissão do saber, já que este se dirige a um ponto de não saber, ou seja,
a um furo. De acordo com ele, Lacan “[...] desmente a fórmula segundo
a qual [...] o ensino é a transmissão de um saber. [...] Tratar o inconsciente como um saber é necessariamente separar ensino e saber. O
inconsciente se é um saber, não é um saber que se ensine”17.
Anaëlle Lebovits-Quenehen18 retoma a discussão a respeito do
ensino para a psicanálise. Segundo ela, só é possível ensinar teoricamente um conceito se aquele que ensina estiver advertido de que nes-

17 MILLER, J-A. “O triângulo dos saberes”. In: Opção Lacaniana Online, n. 24, 2017, p. 8.
18
POPADIUK, C., BERLITZ, R. “Dossiê: conversação sobre o ensino”. In: Entrevários – Revista do
Centro Lacaniano de Investigação da Ansiedade (CLIN-a). São Paulo, n. 18, 2020.
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se saber há um furo que estabelece um não saber. O ensino só tem seu
lugar caso haja uma invenção em torno dessa articulação entre o saber
e o não saber. Essa inversão entre um e outro pode despertar algo no
desejo de saber daquele que transmite um conceito. Caso se tenha a
pretensão de preencher o furo, aquele que ensina se coloca do lado do
saber do mestre.
O discurso do mestre, assim como o da histérica, o universitário
e do analista são temas desenvolvidos por Lacan no Seminário XVII.
Estes quatro matemas compõem-se de quatro lugares fixos: o agente
(aquele que diz, que domina o laço social), o outro (ao qual o discurso
se dirige), a produção (o efeito do discurso, o que resta) e a verdade (a
sustentação do que é dito). Circulam, a partir desses lugares fixos, quatro elementos estruturantes do discurso: significante 1, significante 2,
objeto a (causa de desejo e mais de gozar) e sujeito barrado (o vir a ser
do sujeito). Desta dança discursiva resultam os quatro discursos acima
apresentados.
Ao entrar na lógica discursiva o sujeito renuncia a uma parte de
gozo, mas há um resto que permanece e não cessa de deixar de se
inscrever. Cada um desses discursos situa o lugar em que o sujeito
ocupa no laço social, revelando sua posição subjetiva em relação
àqueles lugares fixos acima citados. Especialmente quanto ao social
ele se refere ao discurso que é veiculado, sendo determinante de
cada grupo, ou melhor, a seu modo de uso da linguagem no vínculo
social.
Essa retomada dos quatros discursos é importante para entender
um aspecto da impossibilidade dos ofícios descritos por Kant, Freud e
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talvez Lacan. Se por um lado há a renúncia do gozo, é exatamente isso
que causa um furo do não saber e que movimenta o sujeito em busca
de um saber. Em sua abordagem dos quatro discursos Lacan insere uma
barra entre o lugar fixo da produção deles e da verdade, inscrevendo
assim a impossibilidade. Por esse motivo, a verdade não pode ser dita
em sua totalidade.
Os discursos do mestre, da histérica e o universitário visam, cada
um a seu modo, tamponar o saber, oferecendo uma solução para o real
que escapa à lógica deles. No primeiro, a impossibilidade coloca-se entre o agente (mestre) e o saber, indicando que esta também age no ato
“de governar aquilo que não se domina”, “[...] de mandar no saber”19.
O mestre não sabe nada de seu gozo, pois ele está do lado do escravo
(referência à relação senhor escravo desenvolvida por Marx). No discurso histérico, a impossibilidade do sujeito consiste em tentar dominar
o significante mestre e aponta para a inconsistência do saber no outro,
já que o mais gozar coloca-se, aí, no lugar da verdade. Já no discurso
universitário, entre o saber e o objeto reside a impossibilidade de educar pelo comando do saber, isto é, o sujeito acredita dominar o saber.
Recobrindo o real pela instância do gozo, tais discursos tentam, de forma fracassada, apagar o singular do sujeito, isto é, a divisão subjetiva
em cada um deles.
Já no discurso do analista, tal como descrito por Lacan, entre
o objeto a e o sujeito dividido há a impossibilidade de curar. Mas ao
incluir o mais de gozar na lógica discursiva, é possível ultrapassar

19 LACAN. J. (1969-1970). O Seminário, livro 17: O avesso da psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
1992, p. 45.
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aquela pelo ato analítico. O discurso do analista coloca o saber no
lugar da verdade. Advertido de que ela apenas pode ser dita pela metade, o analista, com a interpretação, visa à construção de um saber
singular que só pode ser produzido a partir do inconsciente, quando
o saber emerge da enunciação em forma de enigma: Este “[...] é o
único [discurso] a demonstrar que há um impossível nas relações,
fundamentalmente o que sustenta o discurso em seu denominador,
onde o saber (S2) ocupa o lugar da verdade através de um “salto” pela
barreira do impossível”20.
O efeito do discurso do analista como um saber em forma de
enigma se caracteriza por pretender ser mais da ordem da enunciação
do que do enunciado: “[...] não esperem, portanto, de meu discurso
nada mais subversivo do que não pretender solução”21. Segundo Lacan,
o discurso analítico é o único que não se coloca no lugar da maestria,
que não tem como função a dominação.
Vale aqui mais um adendo sobre o discurso universitário, pois
dele poderíamos esperar a produção de um saber. No entanto, não é,
de acordo com Miller, o que ocorre, já que a pedagogia ao separar o
saber do mais de gozar, permite ao saber triunfar sobre o gozo.
Aqui é necessária uma ressalva quanto às implicações do tema na
formação de um analista. O discurso do analista é aquele que pode produzir um saber originário do próprio do sujeito, somente assim é pos-

20 CUNHA, L. F. C. “Se há Escola, por que Instituto?”. In: BATISTA, M. C. D; SILVA, R. F. (org.). A transmissão da psicanálise no Instituto: a experiência do CLIN-a. Belo Horizonte: Relicário, 2019, p. 74.
21 LACAN, J. (1992[1969-1970]). Op. Cit., p. 66.
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sível construí-lo. Mais do que isso, não há como formar um analista se
não for pelo processo de análise: “Eu nunca falei de formação analítica,
eu falei de formações do inconsciente. Não há formação analítica. Da
análise se extrai uma experiência, a qual é completamente errado qualificar de didática”. O discurso do analista está submetido à prática da
análise, quando entra em jogo a suposição de um saber inconsciente,
que não é exposto, mas suposto. O motor da formação de um analista
ocorre, assim, na própria análise, não no acúmulo de um saber teórico.
Quando se fala de ensino em psicanálise, leva-se em conta que
aquele que aprende precisa desejar querer saber. Ainda que quem ensina esteja advertido de que há um não saber em seu saber, isso não garante que aquele que aprende irá aprender. Não saber é uma condição
para ensinar. Mas tendo em vista aquele que aprende, também é necessário que ele esteja advertido de que o saber nunca é completo. O
motor do movimento de desejar saber é unicamente o fato de ele saber
que não sabe, isto é, levar em consideração seu gozo.
***
Retornemos a Kant22 para pensar como se dá a produção do saber
a partir da razão especulativa e da prática, neste momento tendo em
vista o mais de gozar de Lacan. Na lógica kantiana, só é possível aprender com a experiência, na prática. Nessa esfera, o indivíduo também
precisa estar em uma relação que não seja estanque, mas dinâmica.

22 O objetivo inicial, voltado para uma reflexão sobre o diálogo de Lacan com Kant, nasceu em 2019,
durante o núcleo de pesquisa oferecido no CLIN-a, intitulado Psicanálise e Política, coordenado por Luiz
Fernando Carrijo da Cunha. Desta discussão, foi produzido um texto inédito, intitulado Kant com Lacan, em
coautoria com Milena Crastelo e Rubens Berlitz.
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Em Crítica da razão pura23, Kant articula o uso da razão à experiência tentando encontrar respostas ao uso prático da primeira delas.
Tanto a razão especulativa quanto a prática concentram-se, segundo
ele, em três perguntas: Que posso saber? Que devo fazer? Que me é
dado esperar?24 Tais perguntas constituem o eixo da filosofia kantiana,
desenvolvidas em, respectivamente, Crítica da razão pura (1781), Crítica
da razão prática (1788) e Crítica do juízo (1790).
As três perguntas só podem ser compreendidas se estiverem articuladas. A primeira pergunta é, segundo ele, especulativa já que só é
possível saber pela experiência. A segunda, de natureza prática, trata
do que moralmente se pode fazer. A terceira lida tanto com a razão
prática, quanto com a teórica, pois, sabendo moralmente o que se pode
fazer, é possível conhecer o que se pode saber. Mas esta última pergunta só pode ser pensada a partir de um ideal, o de felicidade. Só pode
ter esperança de esperar alguma coisa aquele que na prática levar em
consideração a lei moral. Em contrapartida, o conhecimento teórico das
coisas é apreendido pelo saber: “A esperança leva, por fim, à conclusão
que alguma coisa é (que determina o fim último possível), porque alguma
coisa deve acontecer; o saber, à conclusão que alguma coisa é (que age
como causa suprema) porque alguma coisa acontece”25.
O conhecimento teórico e o da prática anseiam pela felicidade, ou
melhor, pela busca dela. Tomando-a por alvo, a lei moral pode indicar
como podemos nos tornar dignos da primeira delas. Sobre a teoria, po-

23 KANT, I. (1781). Crítica da razão pura. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001.
24 Ibidem, p. 639.
25 Ibidem, p. 640.
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de-se saber a partir das “inclinações que querem se satisfazer” e quais
seriam as causas naturais que podem “operar a satisfação”. Aquele que
consegue responder à primeira pergunta usa de sua razão, ou seja, sua
liberdade (assentada em princípios morais), com conhecimento a priori,
para tornar-se digno da felicidade.
Vale ressaltar aqui que o conhecimento possibilitado pela razão
pura tem como causa o respeito à liberdade e pode ser demonstrado
a partir da história do homem tendo por base a lei moral. Além disso,
a liberdade moral da razão fundamenta atos livres, em uma realidade
objetiva a partir da experiência. Em contrapartida, o conhecimento da
lei da natureza não pode ser demonstrado a partir de “princípios especulativos da razão”26, tampouco pensado a partir da realidade individual
ou de atos livres. Não há na natureza a possibilidade de pensar uma
realidade objetiva ou determinar o uso prático da razão.
Reside nesse ponto um dos interesses de Lacan por Kant. No
texto “Televisão”27, Lacan comenta as três perguntas kantianas. Ele estrutura a primeira pergunta de Kant (O que posso saber?) da seguinte
forma: “Há um saber que ex-siste no inconsciente, mas que só pode
ser articulado no discurso. O que se pode dizer do real que nos chega através desse discurso?”28. Na reformulação lacaniana da pergunta
kantiana, podemos tirar três conclusões: só é possível saber aquilo que
está estruturado pela linguagem; o inconsciente é estruturado como
linguagem e, portanto, o saber é suposto como sujeito do inconsciente.

26 Ibidem, p. 641.
27 LACAN, J. (1973). “Televisão”. In: Outros escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.
28 Ibidem, p. 535.
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Como vimos acima, o conhecimento para Kant liga-se diretamente à busca de um ideal de felicidade, mas sem jamais atingi-la. A
partir da crítica da razão, é possível a busca permanente do conhecimento, de uma causa última dele, do incondicionado. No entanto,
como afirma em Crítica da razão pura, a razão sem a referência dos
objetos empíricos não pode construir conhecimento: “pensamentos sem conteúdo são vazios; intuições sem conceitos são cegas”. O
conhecimento submete-se a uma limitação, às intuições empíricas
da experiência, mesmo que seja necessário constantemente buscar
esse ideal pela lei moral.
Trata-se, em Kant, de pensar o conhecimento a partir da análise das condições de sua possibilidade, o a priori do conhecimento
humano, chegando, por meio de sua investigação transcendental, a
uma doutrina dos limites da razão. Esta necessariamente implica ter
claro, para Kant, que há um limite do saber, devido a uma privação
cognitiva imposta pela própria estrutura da razão. Mas saber que
não se sabe tudo é a possibilidade para que se recorra à estrutura da
moral. Não se trata, assim, de uma aceitação passiva do não saber,
mas de um diagnóstico que instiga a busca do conhecimento em outro domínio, na moral. Analogamente, em Lacan, como se viu em sua
abordagem dos quatro discursos, para que se ensine e se aprenda
algo torna-se preciso estar advertido de que esse saber como verdade será sempre o não-todo, ou seja, meio dito, pois “o que está
em jogo agora é extrair o real da estrutura: aquilo que da língua não
constitui cifra, mas signo a decifrar”29.

29 Ibidem.
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A pergunta “O que devo saber” é lida por Lacan a partir da prática
da psicanálise: “Pergunta que retorna pra mim – O que faço? [...] extrair
de minha prática a ética do bem-dizer”30, e completa: “só pergunta ‘que
fazer’ aquele cujo desejo se apaga”. Não se trata de uma pergunta pessoal, mas da ética da psicanálise, a ética do bem-dizer.
Para Kant, vimos que só é possível fazer algo a partir de uma lei moral
que valha para todos, pois a moral individual é justa por ela mesma e em si
mesmo. No imperativo categórico, a lei nasce do indivíduo, mas não pode
ser arbitrária, pois é totalmente abstrata e desencarnada: “Procede apenas segundo aquela máxima, em virtude da qual podes querer ao mesmo
tempo que ela se torne em lei universal”. Assim, qualquer ação ou vontade
individual, seja de si ou do outro, tem como fim em si mesmo a moral de
todos. O indivíduo determina a motivação da ação, mas ela é universal na
medida em que não é particular ou subjetiva.
Miller ressalta que a pergunta “o que devo fazer?” é uma marca
inaugural da modernidade que, ao desenhar o imperativo do para “para todos”, indicou a ausência da particularidade. Mas se o indivíduo recorresse
à lei universal kantiana, ele necessariamente abriria mão de seu próprio saber, na lógica lacaniana. A ética do bem-dizer, retomada por Lacan, implica,
necessariamente, levar em conta algo do real que está fora do sentido e
que, portanto, não entra na lógica do discurso e do simbólico31.
Neste mesmo sentido, a lógica da máxima kantiana submetida à
prova do universal é para Lacan a melhor maneira de fazer com que o

30 Ibidem, p. 539.
31 MILLER, J-A. (2000). Op. Cit., p. 42.
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real desapareça32. No horizonte dessa última pergunta kantiana não está
o sentido, mas o real. Entretanto, se não estivermos advertidos da opacidade do sentido que precisa estar explícita em uma transmissão – e não
implícita –, não há como transmitir algo. Assim, se por um lado não há
como prescindir do sentido para transmiti-lo, já que estamos na lógica do
discurso, por outro, é preciso levar em conta o que dele escapa33.
Por fim, Lacan inverte a terceira pergunta kantiana (Que me é
dado esperar?), partindo da posição subjetiva “De onde você espera?”.
Nessa formulação, fala-se não mais do lugar daquele que transmite a
psicanálise, mas do espaço do sujeito frente a seu inconsciente, isto é,
da posição de analisante. Lacan completa: “Esperar elucidar o inconsciente de que você é sujeito. Mas apenas daqueles que o desejo esteja
decidido”. Espera-se, assim, algo do inconsciente, supondo um saber
cujo desejo por ele se torna o motor de sua busca.
Conforme Kant há uma relação intrínseca entre o uso da razão e
a conquista da felicidade na medida em que é próprio desta a exigência
de que devemos nos tornar dignos dela. A esperança do homem em
um futuro, quando o mundo correspondesse às exigências da vontade
racional, indica que, para o filósofo, a atividade humana pode ser finalizada e orientada, visando a um determinado fim.
Já em Lacan, a razão situa-se na ordem do discurso, sendo possível esperar algo apenas do desejo, de “um sujeito [que] seja capaz

32 Ibidem.
33 POPADIUK, C., BERLITZ, R. “Dossiê: conversação sobre o ensino”. In: Entrevários – Revista do Centro
Lacaniano de Investigação da Ansiedade (CLIN-a). São Paulo, n. 18, 2020.
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de não esconder seu agalma no bolso, frente aos avatares com que se
apresenta o desejo”34. A esperança kantiana da ascensão à felicidade
desloca-se em Lacan para a ordem do suicídio. Esperar algo do outro
implica a ausência da suposição de saber de si mesmo.

* Psicanalista, associada ao CLIN-a.

34 MILLER, J-A. (2000). Op. Cit., p. 42.
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Resumo: Partindo da colocação freudiana de que ensinar é um ofício impossível e da
orientação de Lacan de que o psicanalista, quando ensina, o faz da posição de analisante, o texto questiona qual o estatuto do não saber a partir do qual se ensina a
psicanálise no âmbito do Instituto.
Palavras-chaves: Ensino; saber; real; douta ignorância; Instituto.
A knowlegde to be taken in consideration
Abstract: Starting from the Freudian consideration that teaching is an impossible job
and Lacan’s orientation that, when teaching, the psychoanalyst does it from the analisant’s position, the text questions what is the status of not knowing from which
psychoanalysis is taught in the context of the Institute.
Keywords: teaching; knowledge; real; learned ignorance; Institute.

Se ensinar e analisar são da ordem do impossível, como nos ensinou Freud, o que dizer do ensino da psicanálise? Seria um trabalho
duplamente impossível?
Lacan, em 19571, formulou a seguinte questão: como ensinar o
que a psicanálise nos ensina? Em 19702, ele indica uma saída para avançarmos: quando ensinamos, o fazemos do lugar de analisante, não do
lugar de analista. Um impossível – ensinar – já é mais do que suficiente!
O psicanalista ensina em posição analisante. Isso quer dizer, em
primeiro lugar, que ele entra com sua divisão, com seu desejo, com
seu sintoma. Quer dizer também que, no ato de ensinar, ele aprende.
Aprende enquanto tenta explicar o que ele mesmo não compreende.

1 LACAN, J. (1957). “A psicanálise e seu ensino”. In: Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998, p. 438439.
2 LACAN, J. (1974). O triunfo da religião. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005, p. 61.

50
REVISTA DE PSICANÁLISE

Há sempre uma questão que trabalha no sujeito e o divide. Por isso, se
compreende pouco. Mas sabemos que compreender não é o caminho
em psicanálise. A saída nunca é pela via do sentido...
Podemos pensar que uma das formas de cernir o impossível de
ensinar em psicanálise está situado nesse ponto: ensinamos o que não
podemos compreender.
De fato, Lacan nos propõe ensinar a partir do não saber, operar a
partir de algo que não se sabe. Mas, qual o estatuto desse não saber?
Entendo que esteja relacionado com o saber que há no real considerando que a especificidade do saber no real se caracteriza por um não
saber.
Na “Nota italiana”, de 1973, Lacan afirma que existe saber no real.
Mesmo que quem tenha que alojar esse saber seja o cientista e não o
analista. “O analista aloja um outro saber, num outro lugar, mas que
deve levar em conta o saber no real”3.
Em “O triunfo da religião”, título dado posteriormente por Miller à
entrevista concedida por Lacan em Roma, em 1974, o último inclui na
lista das profissões impossíveis de Freud (governar, ensinar e analisar),
a do cientista4. Na mesma entrevista, Lacan situa o impossível da psicanálise no fato dela se ocupar daquilo que não funciona, ou seja, do real.
“O que funciona é o mundo. O real é o que não funciona.”5.

3 Ibidem, p. 63.
4 LACAN, J. (1974). “Televisão”. In: Outros escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003, p. 535.
5 LAURENT, É. “Reflexões sobre a forma atual do impossível de ensinar”. In: Correio Express - Revista
online da Escola Brasileira de Psicanálise, n. 4, ago. 2018. Disponível em:
<https://www.ebp.org.br/correio_express/004/texto1_EricLaurent.html>. Acesso em: 02 out. 2019.
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Em “Televisão”, ao ser indagado: “o que posso saber?”, Lacan traduz esta pergunta da seguinte forma: “a partir do saber que ex-siste
para nós no inconsciente, mas que só é articulado por um discurso – o
que se pode dizer do real que nos chega através desse discurso?”6.
“O que posso saber?” é uma pergunta que parece louca, esclarece
Lacan. O saber do inconsciente não está lá, ele é produzido. Mas isso
não permite apreender o real. Não se pode dizer nada do real. Apesar
disso, há um saber que deve ser levado em conta...
Com esse paradoxo, seguimos na tentativa de ensinar algo da psicanálise no âmbito do Instituto. Buscamos a transmissão de um saber
explícito, sem excluir a transmissão de um saber que não se sabe.
Éric Laurent7 sugere que, para pensar o ensino na perspectiva da
orientação lacaniana, é preciso distinguir dois registros: a transmissão
de disciplinas necessárias ao saber do psicanalista e a transmissão da
maneira pela qual é preciso ler o inconsciente como uma coisa viva.
Quem ensina a psicanálise também está submetido à divisão entre o ensino do saber morto e do saber vivo, complementa. E conclui
dizendo que o essencial no ensino da psicanálise é caminhar rumo à
douta ignorância.
Não seria essa – caminhar rumo à douta ignorância – uma forma
de levar em conta que há saber no real? Um saber no real não como
aquele que supomos ser o saber da ciência que, em certa medida, pre-

6 LACAN, J. (1974). Op. Cit., p. 535.
7 LAURENT, É. (2018). Op. Cit.
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tende nomear esse real, mas como um saber que não se sabe de cada
falasser, que não pode deixar de ser levado em conta por cada um no
impossível ofício de ensinar a psicanálise.
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Resumo: Trata-se de uma reflexão que parte da desconexão entre ensino e saber na
psicanálise, para chegar ao Ensino verdadeiro, como sendo aquele que pode despertar uma persistência em quem escuta.
Palavras-chave: ensino; saber; transmissão; ignorância.
Psychoanalysis’ teaching and transmission
Abstratc: It is a reflection that starts from the disconnection between the teaching
and knowledge in psychoanalysis, in order to arrive at the true teaching, as being the
one which can cause persistence in those who listen.
Keywords: teaching; knowledge; transmission; ignorance.

Lacan desmente a fórmula: “O ensino é a transmissão de um saber”, demonstrando a antinomia entre ensino e saber. Para ele, o ensino
não é o veículo do saber, ele é resistência ao saber ou recalcamento do
saber, visto que o inconsciente é um saber, mas não é um saber que se
ensine1.
Por outro lado, somos professores em “Ciclos de Ensino”, em um
instituto associado ao Campo Freudiano e nossa tarefa é dar aulas e seminários sobre conceitos fundamentais, clínica e prática da psicanálise,
coordenar ateliês de leitura e núcleos de pesquisa.
Ensino e saber estão desconectados, mas a psicanálise se ancora
em conceitos e princípios que necessitam de refinamento teórico e precisão. Assim, o que ensinamos é da ordem do saber em extensão. Um
saber que vai além daquilo que se pode adquirir em livros ou manuais,

1 MILLER, J-A. “O triângulo dos saberes”. In: Opção Lacaniana online, ano 8, n. 24, nov. 2017. Disponível
em: <http://www.opcaolacaniana.com.br/pdf/numero_24/O_triangulo_dos_saberes.pdf>. Acesso em: 17 de
out. 2019.
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apoiado no vivo da psicanálise, na posição analisante. Algo que, para
ser transmitido, é necessário deixar algo de si.
Se por um lado há a impossibilidade no ensino da psicanálise, por
outro o próprio Lacan nomeia seus seminários e conferências de “meu
ensino”. Estamos, portanto, diante de um paradoxo: antinomia entre
ensino e saber e, concomitantemente, há o ensino da psicanálise que é
um ensino impossível.
No seminário 2, Lacan diz:
Só é ensino verdadeiro aquele que consegue despertar
uma insistência naqueles que escutam, esse desejo de saber
que só pode surgir quando eles próprios tomaram a medida da
ignorância como tal – naquilo em que ela é fecunda – e isso
também vale para aquele que ensina2.

Refletindo a partir desta referência, vemos que Lacan, além de
falar de um ensino da psicanálise, vai além, referindo-se a um ensino
verdadeiro. A característica desse ensino verdadeiro seria despertar
uma insistência naqueles que escutam, ou seja, despertar uma perseverança, uma obstinação, uma persistência, que ele nomeia de desejo
de saber.
Contudo, esse desejo de saber só pode surgir a partir da ignorância, naquilo em que ela tem de fecunda. O que seria uma ignorância
fecunda? A ignorância é um estado em que a pessoa está desprovida

2 LACAN, J. (1955). O Seminário, livro 2: O Eu na teoria de Freud e na técnica da psicanálise. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 1985, p. 260.
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de conhecimento, mas há uma medida dessa ignorância que pode ser
fértil e produzir em abundância, causando um desejo de saber.
E o mais interessante é que ele termina dizendo que isso também vale para aquele que ensina. Assim, retomo o ponto anterior, onde
falo do “ensinante” na posição analisante, esse lugar onde estamos em
busca de uma verdade, de um saber não sabido. É nessa posição que é
possível acontecer um ensino verdadeiro? É desse lugar que podemos
tentar ensinar algo da disciplina, do conceito, dos princípios? O que
transmitimos quando tentamos ensinar?

*Psicanalista, associada ao CLIN-a.
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O ENSINO NO
INSTITUTO NÃO
SEM A ESCOLA
Sílvia Sato*
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Resumo: Se o Instituto só se justifica por seu enlaçamento com a Escola, qual a consequência do lastro da Escola em seu ensino? Lacan não tinha outro objeto senão a
psicanálise como tal, considerando que estamos neste tempo de reformulação do
CLIN-a, como as perguntas sobre a experiência analítica ressoam sobre o ensino hoje?
Palavras-chaves: ensino; Instituto; CLIN-a; psicanálise.
Teaching at the Institute not without the School
Abstract: If the Institute only justifies itself by its connection with the School, what is the
consequence of the School’s ballast in teaching? Lacan had no other object rather than
psychoanalysis as such. Considering that we are at a time of reformulation of CLIN-a, how
do the questions about the analytical experience echoes on today’s teaching?
Keywords: teaching; Institute; CLIN-a; pscychoanalysis.

A provocação de uma conversação leva a questionar sobre o funcionamento das coisas, no caso, do ensino no Instituto. Éric Laurent1, ao falar
sobre a forma atual do impossível de ensinar, diz que “é preciso, incessantemente, remeter ao canteiro de obras tudo o que apareceu, em um dado
momento, como uma solução para essa aporia”, já que é do encontro com
o impossível, com essa rata, que poderemos reavaliar nossos métodos.
Como no reviramento da psicanálise que Lacan fez no Seminário
17, me ocorre pensar em um reviramento no modo como se ensina
para localizar: onde ele rateia?
É com base nos conceitos da própria psicanálise que me sirvo para
sustentar talvez não um impasse, mas uma questão que nos oriente e

1 LAUR ENT, É. “Reflexõ es so b re a fo rm a at u a l d o imp o s s í ve l d e e n s i n a r ”. In : Co r re i o
Express - Revista onl ine d a Esco l a Brasil eira d e Psic a n á l i s e , n . 4 , a go . 2 0 1 8 . Di s p o n í ve l
e m : <https:// w w w.eb p .o rg.b r/co rreio _ exp ress/0 0 4 /tex to 1 _Er i cL a u re nt . ht m l > . Ace s s o
e m : 05 out. 2019.
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que segue: se o Instituto só se justifica por seu enlaçamento com a
Escola, qual a consequência do lastro da Escola em seu ensino? E,
já que estamos neste tempo de reformulação, ele está articulado a
uma prática analítica à altura de nossa época?
Em seu ensinamento, Lacan não tinha outro objeto senão a psicanálise como tal. Como enfatiza no seminário sobre O avesso da psicanálise2, o dever da Escola é dar conta de que há um psicanalista - e
nos interessa verificar como isso ressoa sobre o ensino hoje.
Uma Escola “enfatiza a formação analítica de seus membros”3 e
um Instituto oferece um ensino que não habilita o exercício da prática, já que é preciso que um analista se analise - o que leva a pensar
que o ensino da psicanálise se insere nessa coerência interna com
a experiência de uma análise implicando o analista em sua posição
analisante ao incluir, no ensino, aquilo que a psicanálise lhe ensina.
É por essa coerência interna que a interface Instituto/Escola diz da
particularidade do ensino em um Instituto do Campo Freudiano.
Lacan, na Proposição de 9 de outubro de 1967 sobre o
psicanalista da Escola, delimita a junção entre “a psicanalise em extensão, como tudo o que resume a função de nossa Escola como
presentificadora da psicanálise no mundo e a psicanálise em intensão, a didática, como não fazendo mais do que preparar operadores
para ela” e acrescenta que “é no próprio horizonte da psicanálise em

2 LACAN, J.(1969-1970). O Seminário, livro 17: o avesso da psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
1992.
3 Apresentação das Escolas do Campo Freudiano. Disponível em: < https://www.wapol.org>. Acesso em:
05 out. 2019.
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extensão que se ata o círculo interior que traçamos como hiância da
psicanálise em intenção”4.
No campo da extensão, há uma distinção do ensino no Instituto e
na universidade. Segundo Laurent, “a dificuldade de ensinar é a de romper com a conformidade introduzida pelos interesses do significante
mestre e pela comodidade dos ouvidos.”5 Já que “o ensino no instituto
desordena os modos de ensinar da universidade”, ao incluir o vivo nessa
transmissão. Ressaltando assim, como Lacan ao falar da antifilosofia,
que se trata de “ensinar os saberes de maneira viva”6, onde o conhecimento se fundamenta no nível sensível, na experiência.
Sobre o ato de ensinar, Laurent afirma que:
(...) o esforço como ensinante consiste em conseguir dar
a cada noção, não uma história morta, mas sim sua vida própria. Há que encontrar a cada vez a pergunta que vem responder cada noção ensinada. Se a encontramos, o ensinamento
pode chegar a ser vivo e ensinar o vivo7.

É nessa medida em que podemos ler que o lugar de agente no
discurso analítico, o objeto a, sustenta a relação com a causa, enquanto efeito de rechaço do discurso e mantém vivo um saber que não se
ensina. O inconsciente fala por conta própria e esse saber em conta na
experiência analítica difere do saber nas universidades, cada vez mais

4 Idem, p. 261.
5 LAURENT, É. (2018). Op. Cit.
6 Ibidem.
7 Ibidem.
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ocupadas com a técnica ou com um saber profissionalizante, que exclui
a divisão subjetiva.
Deste modo, parece providencial retomar a fala de Lacan sobre
seu desejo e sobre o ato que funda um psicanalista:
Para os que me seguem nesse caminho, mas lastimariam
não ter uma qualificação tranquilizadora, forneço, como havia
prometido, a outra via que não me deixar: que me ultrapassem
em meu discurso, até tornarem-no obsoleto. Saberei então
que ele não foi inútil8.

Assim, se o ensino no Instituto se sustenta pelo lastro que tem
da Escola e mantém uma investigação que coloca os conceitos à prova
pela abertura ao que se modifica dos sintomas, nas defesas e modos de
gozo do falasser em cada época e, pelo endereçamento ao outro ou por
sua recusa, afeta os manejos da transferência e a relação com o saber,
resta-nos avaliar como isso ressoa no saber fazer não só na prática analítica, mas na posição de ensinante.

* Psicanalista, membro da EBP/AMP, associada ao CLIN-a e atualmente coordenadora do CLIN-a em Ribeirão Preto.

8 LACAN, J. (1967). “Proposição de 9 de outubro de 1967”. In: Outros Escritos. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 2003, p. 277-278.
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‘DE ONDE’ SE
‘ENSINA’?
Teresinha Natal Meirelles do Prado*
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Qual o lugar a ser ocupado pelo ‘ensinante’ em um Instituto de
psicanálise, de maneira que se abra a possibilidade de transmitir-se algo
do impossível de transmitir?
(...) ao se oferecer ao ensino, o discurso psicanalítico leva o psicanalista à posição do psicanalisante, isto é, a não produzir nada que se possa dominar,
malgrado a aparência, a não ser a título de sintoma. (...)
A verdade pode não convencer, o saber passa em ato1.
(Lacan)

Resumo: Como pensar a especificidade do lugar daquele que ocupa a posição de
agente numa situação particular de ensino, em que se busca transmitir algo do impossível de transmitir ao contar com o que toca a cada um na relação com o saber e
com um impossível de saber? O presente texto persegue algumas pistas no intuito de
buscar dar um pouco mais de luz a essa questão.
Palavras-chave: ensino; transferência; saber suposto; verdade.
Abstract: How to think about the specificity of the place of the one who occupies
the position of agent in a particular teaching situation, in which one seeks to transmit
something of the impossible to transmit when counting on what touches each one in
the relationship with knowledge and with an impossible of to know? This text pursues
some clues in order to try to shed a little more light on this issue.
Keywords: teaching; transference; supposed knowledge; truth.

Se, a partir de Lacan, podemos considerar2 que: a transmissão de
um saber explícito na psicanálise situa-se entre o impossível de ensi-

1 LACAN, J. (1970). “Nota italiana”. In: Outros escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003, p. 310.
2 LAURENT, D. “A psicanálise e seu ensino explícito”. In: Opção lacaniana - Revista Brasileira Internacional
de Psicanálise. São Paulo, Eolia, n. 79, jul. 2018, p. 03-05.

65
REVISTA DE PSICANÁLISE

nar e a transmissão integral (pelo matema, fazendo uso da douta ignorância), é necessário manter no horizonte uma transmissão do saber
implícito (sob transferência), que considera no seu cerne o ponto de
não-saber, o S(Ⱥ).
Confrontar-se com a questão do ensino implica considerar dois
aspectos: o que se pretende transmitir e como se transmite. Em psicanálise, o que se busca transmitir depende de quem está na posição
de agente, o que define um modo de se endereçar ao outro, visando a
produzir algo nesse laço social específico. Para que algo se transmita
em psicanálise, é preciso que aquele que se oferece a essa empreitada
o faça a partir da própria enunciação, que leva em conta o furo no saber
(o impossível de saber), o que implica considerar um estilo, ou seja, que
a forma de transmitir uma mensagem tem implicações no conteúdo e
nos efeitos produzidos ao enunciá-la. Lacan se refere claramente a isto
em “A psicanálise e seu ensino”:
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 pretender transmitir
àqueles que nos seguem. Ela se chama: um estilo3.

O que Lacan propõe nesse escrito, como condição para o ensino
em psicanálise, aplica-se à própria estrutura da coletânea que o abriga
e é expresso no texto que apresenta o livro, como condição para sua
leitura:

3 LACAN, J. (1957). “A psicanálise e seu ensino”. In: Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998, p. 460.
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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 si4.
Nas duas referências acima, fica claro que a enunciação não pode
ser coletiva, é algo que concerne a cada um. Deste modo, é o estilo,
delimitado pela relação de cada um com o objeto-causa, com a borda
do furo no saber, que se transmite sob a forma de um endereçamento
que exige do destinatário “colocar algo de si”, ou seja, estabelecer sua
própria relação com o furo no saber e produzir algo com isto (adiante,
ao falar dos matemas propostos por Lacan acerca do ensino, voltarei a
este ponto).
Contextualização necessária
Para abordar a especificidade da questão do ensino em psicanálise
para Lacan, vale a pena resgatar alguns momentos de suas elaborações
acerca do assunto. Recuperando um pouco da história: em 1964, Lacan
foi atingido em cheio pela “Diretiva de Estocolmo”, que o impedia de
ensinar e de formar analistas na IPA. Isto produziu um divisor de águas:
as coordenadas de sua decisão de fundar uma Escola e não uma Associação de psicanálise, em que o princípio não estaria na hierarquia ou
em normas a serem tomadas como ideais, mas em um funcionamento

4 LACAN, J. (1966). “Abertura desta coletânea”. Op. Cit. (1998), p. 11 (fr., 10).
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circular5 (foi aí que concebeu a estrutura do cartel como fundamento,
de tal modo que a empregou na formação da diretoria da Escola), tal
como vemos na precipitação do ato por ele descrita em “O tempo lógico e a asserção de uma certeza antecipada”, de 1945.
A experiência traumática em relação à IPA impulsionou-o a conceber uma Escola avessa à lógica da verticalidade (e, portanto, avessa ao
Discurso do Mestre), onde o ensino fosse orientado pela relação com
a causa analítica e não pelo narcisismo de autoridades: “Existe uma solidariedade entre a pane ou os desvios mostrados pela psicanálise e
a hierarquia que nela impera - e que designamos, com benevolência,
como hão de reconhecer, como a de uma cooptação de doutos”6. Lacan
se opunha à lógica ´fraterna´, uma lógica segregativa instituída em torno da figura de Freud, que engendrou uma formação de grupo baseada
no mito da horda primitiva; sua preocupação era de que sua Escola não
carregasse os vícios que tantas vezes criticou na IPA e que poderiam
desviar dos fundamentos da psicanálise. Por isso propõe, no “Ato de
fundação”, que a Escola faça um trabalho de ‘restaurar a sega cortante
da verdade freudiana’7. Já nessa época havia uma preocupação especial
com o ensino que permitiria o acesso a esses fundamentos, mas não de
um modo padronizado como na direção de uma pedagogia que, conforme aponta Miller, tenta apartar do saber o seu gozo8. Suas concepções
sobre os impasses e possibilidades do ensino na psicanálise são muito

5 LACAN, J. (1964). “Ato de fundação”. Op. Cit. (2003), p. 236.
6 LACAN, J. “Proposição de 9 de outubro de 1967...”. Op. Cit. (2003), p. 250.
7 LACAN, J. (1964). “Ato de fundação”. Op. Cit. (2003), p. 235.
8 MILLER, J.-A (1996). “O triângulo dos saberes”. In: Opção Lacaniana Online, ano 8, n. 24, nov. 2017. Disponível em: <http://www.opcaolacaniana.com.br/pdf/numero_24/O_triangulo_dos_saberes.pdf>. Acesso
em: 15 nov. 2019.
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precisas e ele as enuncia em diversos momentos. Em “Acerca da natureza dos semblantes”9, Miller resgata essa iniciativa e seus fundamentos. Segundo ele, a psicanálise gravita em torno de figuras de poder,
uma adulação que visa a seduzir o mestre. Os grupos de psicanalistas,
assim como as Escolas de Psicanálise, são “corroídos pelo semblante de
saber”, movimento que é tomado como um dado de estrutura, inerente
a esse tipo de formação coletiva. Algo que forçosamente exigiria que,
paralelamente às Escolas, fossem construídos lugares em que houvesse um “esforço de passar do saber suposto ao saber exposto, inclusive
com o que isto implica de repulsivo para o analista praticante”10.
Seria um lugar necessário, em que o saber exposto pudesse barrar
o saber suposto (e as animosidades que envolvem as relações com um
mestre, tomado na posição de ideal), ainda que ele fosse nutrido pelo
saber suposto. O lamentável, diz Miller, é que “quando Lacan inventou
o conceito de Escola, era justamente para separar a clivagem entre a
sociedade dos analistas e o Instituto de formação (tal como acontecia na IPA), em que havia de um lado um grupo que sabia o que é um
analista e de outro a elaboração de saber e a formação”. A Escola por
ele concebida seria um lugar em que se sabe e se ensina e, ao mesmo
tempo, não se sabe o que é um analista e busca-se isto.
Foi na tentativa de resgatar este princípio que Lacan provocou,
em 1975, uma reformulação no Departamento de Psicanálise na Universidade de Vincennes (Paris VIII) e depois criou a Seção Clínica. E
foi seguindo essa mesma lógica que, em 1979, o Instituto do Campo

9 MILLER, J-A. [1991-92]. “De la nature des semblants”. Curso de Orientação Lacaniana. Inédito.
10 Ibidem.
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Freudiano em Paris abriu suas portas, sendo depois difundido nas diferentes Escolas fundadas pela AMP, com o intuito de exercer função
semelhante à que foi concebida inicialmente para o Departamento de
Psicanálise de Vincennes e, com isto, “impedir o discurso analítico de
se autodestruir”11.
Essa contextualização é importante porque nos permite entender
a lógica da diferenciação entre Instituto e Escola, e também a questão
da transferência de trabalho, indicada por Lacan como ponto crucial do
ensino na psicanálise:
O ensino da psicanálise só́ pode transmitir-se de um sujeito para outro pelas vias de uma transferência de trabalho. Os
“seminários”, inclusive nosso curso da École d’Études Supérieures, não fundarão nada, se não remeterem a essa transferência.
Nenhum aparelho doutrinário, notadamente o nosso, por propício que seja à direção do trabalho, pode prejulgar conclusões
que serão seu resto12.

No trecho acima, extraído do “Ato de fundação”, Lacan dá nome
ao que fundamenta o ensino na sua Escola: a transferência de trabalho.
E indica que não é possível prever seus resultados, pois eles surgirão
como resto dessa equação. Mas o que move a transferência de trabalho? Assim como na transferência dirigida ao sujeito-suposto-saber, a
transferência de trabalho é impulsionada pelo desejo de saber. Lacan se
refere à transferência de trabalho como o destino da transferência, que

11 Ibidem.
12 LACAN, J.(1964).“Ato de fundação”. Op. Cit. (2003), p. 242. (Grifo nosso).
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não se dissolve por ocasião da dissolução do sujeito-suposto-saber, no
final de uma análise. Mas será que só podemos falar de transferência de
trabalho associada à conclusão de uma análise?
Acompanhando o que Miller afirma sobre o saber exposto podendo barrar as animosidades em torno do saber suposto, a relativa
separação entre Instituto e Escola pode permitir que o saber exposto,
sob a forma do desejo de saber dirigido à elaboração singular, coloque
uma barra na transferência e, talvez, permita revelar algo que ela escamoteia: não se trata de um sujeito-suposto-saber, mas de um saber-suposto-sujeito, e suposto ao Outro. É nesse sentido que Miller resgata
uma proposição de Lacan acerca do mais-um para pensar a questão
do ensino e do próprio funcionamento da Escola. Segundo Lacan, em
1980: “Cabe a ele [o mais-um] velar pelos efeitos internos ao empreendimento [entreprise] e acerca dele provocar elaboração”13. Miller evoca
a elaboração de saber como algo que exige trabalho de cada um e que
precisa ser provocado para colocar-se em curso14.
Mas como?
Na “Alocução sobre o ensino” (1970), escrito contemporâneo ao
Seminário 17, Lacan estabelece uma relação entre os quatro discursos
e as quatro formas de considerar o ensino, demarcando desde o início
alguns pressupostos que considera fundamentais. Uma primeira articu-

13 «À charge pour lui de veiller aux effets internes à l›entreprise, et d›en provoquer l›élaboration.» Lacan, J.
“D’Écolage”. Texto de 11 de março de 1980. Disponível na página da AMP: <http://wapol.org/fr/articulos/
TemplateImpresion.asp?intPublicacion=10&intEdicion=1&intIdiomaPublicacion=5&intArticulo=159&intIdiomaArticulo=5 >. (Grifo nosso).
14 MILLER, J.-A. (1995). “Cinco variações sobre o tema da elaboração provocada”. In: O cartel. Rio de
Janeiro: Editora Campus, p. 1-10.
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lação que faz ali é entre ensino e saber, destacando a disjunção entre
eles: “um ensino não implica que dele resulte um saber”15. O ensino
seria antes uma barreira ao saber, considerando que este é “homólogo
ao gozo”16, ao mais-de-gozar.
E, referindo-se ao quadrípodas com os quais trabalhou desde
1967, destaca que o $ é condição necessária, mas não suficiente, para
o lugar de ‘ensinante’, pois não basta haver $ para ele exista. Nesse discurso (da histérica), o saber reside na produção do significante-mestre
(S1) interrogado pelo sujeito ($) como agente. E acerca do discurso do
mestre, destaca que, quando o significante-mestre ocupa a posição de
agente, o ‘professor’ é o legislador; aquele que sustenta a lei que é, por
sua vez, o próprio mestre. Quando o saber (S2) está no lugar do agente
(discurso universitário), o ‘professor’ fica no lugar da produção (ele é o
produto desse discurso), e o mais-de-gozar aí encarna os ‘aluninhos’
na posição do trabalho do discurso. O ensino, neste caso, exige que o
saber seja um saber de mestre (S1), o qual constitui sua verdade17. O
discurso do analista não se presta à intermediação do ensino, pois o
agente, ao pedir ao sujeito que associe livremente, abre caminho para
que ele ‘transforme em mestres os significantes do seu percalço’18; o
saber aí em jogo é inconsciente, do qual o sujeito nada sabe. Ao mesmo tempo, o próprio discurso do analista levanta a questão da relação
entre saber e verdade, à qual cada um tentará responder servindo-se
dos caminhos da ciência, pelo saber do mestre, na forma do matema.

15 LACAN, J. (1970). “Alocução sobre o ensino”. Op. Cit. (2003), p. 302.
16 Ibidem, p. 303.
17 Ibidem, p. 307.
18 Ibidem, p. 308.
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E aí surge para Lacan uma questão sobre o modo como a verdade se
formaliza na ciência.
Ainda na “Alocução sobre o ensino”, Lacan critica aqueles que se
apoderam de seu ensino, servindo-se de um “palavrório emprestado”
ao adotar o discurso universitário, “que não engana”, pois esvazia a verdade do ato que a criou19. Assim procedendo, esse tipo de ensino dissemina sua fala20, mas não tem ideia do seu discurso.
Nesse sentido, o ensino em extensão, no CLIN-a, não pode se
orientar pela mera repetição de uma pauta. É preciso que o ‘docente’
seja ‘tolo’ de um semblante de saber, mas ciente de que esse saber não
tem sujeito e não é calculável, embora deva ser abordado pela via do
matema. Há nesse ponto um paradoxo?
Na primeira sessão do Seminário 16, Lacan escreve no quadro: “A
essência da teoria psicanalítica é um discurso sem palavras”21. O que
seria um discurso sem palavras? Justamente nesse Seminário, ele começa a estabelecer as bases para construir os matemas dos quatro discursos. Podemos dizer, considerando o que Lacan desenvolve nesses dois
seminários (16 e 17), que um discurso sem palavras seria aquele que
tem como suporte uma escrita, tal como faz Lacan ao criar os matemas
dos quatro discursos, que permitem descrever qualquer laço social de
modo que isto não se restrinja ao singular de uma experiência, mas que
permita identificá-la a partir da configuração de seus elementos. Esta é

19 Ibidem, p. 308.
20 Ibidem, p. 309.
21 LACAN, J. (1968-69). O seminário, livro 16: de um Outro ao outro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008,
p. 11.

73
REVISTA DE PSICANÁLISE

a força dos matemas e a razão pela qual Lacan recorreu a eles no intuito
de formalizar a experiência e tentar estabelecer, no que ele chamou de
ensino, uma transmissão possível de algo do impossível de transmitir.
Em 1988, J-A Miller estabeleceu algumas condições para a realização desse tipo de ensino que se aproxima do ensino universitário na
sua forma, embora se diferencie dele em seus fundamentos: ele não
habilita ao exercício da psicanálise (ou seja, não autoriza ninguém a se
tomar por um analista); segue os princípios da orientação lacaniana;
aqueles que ingressam nessa experiência são definidos como participantes (e não como alunos ou estudantes), demarcando-se aí o alto
grau de iniciativa que lhes é atribuído: o trabalho dependerá deles, embora seja guiado e avaliado. Em contrapartida, daqueles que desempenham a tarefa de ‘docentes’ são feitas exigências mais rigorosas: “É
preciso que estejam cientes de que em psicanálise o saber só encontra
sua verdade no inconsciente, onde não há ninguém para dizer ‘eu sei’,
ou seja: só há ensino quando se sustenta uma elaboração inédita”22. Ao
mesmo tempo, há nesse ensino algo que o aproxima da universidade:
“o ensino do matema, que deve ser demonstrativo e para todos (...)
é sistemático, dispensado por responsáveis qualificados para tanto e
sancionado por diplomas”23. Em contrapartida, esse ensino não habilita
nem garante, embora se sirva das insígnias provenientes do discurso
universitário. Cada um deverá se apropriar do que lhe é apresentado,
para elaborar suas próprias questões e algumas respostas singulares.

22 MILLER, J-A. (15/11/88). “Prologue de Guitrancourt”. Disponível em: <https://www.lacan-universite.fr/
prologue-de-guitrancourt-par-jacques-alain-miller/>. Acesso em: 15 nov. 2019.
23 Ibidem.
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Como se dá isto? Na situação de ensino que acontece em um Instituto de psicanálise, não podemos desconsiderar a questão da transferência e, portanto, da demanda. O que demanda um sujeito que se
inscreve em um Ciclo de Ensino do CLIN-a? Poderíamos dizer que, do
lado desse candidato, a postura-padrão seria uma demanda de saber
(sob a forma de um “Ensina-me”) dirigida à instituição. Essa demanda se
endereça a um lugar de mestre suposto dotado do saber que se almeja. O que fazer com isto? Seria possível transformar essa demanda de
ensino em transferência de trabalho? Pode-se pensar, aqui, a função de
ensino atrelada à de um agente provocador da elaboração, um por um?
A afirmação de Lacan, em Nota italiana, permite entrever algo que
vai ao encontro dessa perspectiva:

Digo-o desde já: essa é a condição da qual, por alguma faceta de
suas aventuras, o analista deve trazer a marca. Cabe a seus congêneres “saber” encontrá-la. Salta aos olhos que isso supõe um outro saber
elaborado de antemão, do qual o saber científico forneceu o modelo e
pelo qual tem a responsabilidade. É justamente aquela que lhe imputo,
de haver transmitido unicamente aos rebotalhos da douta ignorância
um desejo inédito. O qual se trata de verificar: para fazer o analista.
Haja o que houver com o que a ciência deve à estrutura histérica, o
romance de Freud são seus amores com a verdade24.

24 LACAN, J. (1970). “Nota italiana”. Op. Cit. (2003), p. 313.
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O que permite aos ‘congêneres’ encontrar a marca de um desejo
inédito nos ‘rebotalhos da douta ignorância’ não se reduz à experiência
do divã. Lacan é claro aqui ao afirmar que é a existência de um ‘outro
saber, elaborado de antemão’, nos moldes do saber científico (ou seja,
pelo matema, n‘o que a ciência deve à estrutura histérica’), que se relaciona a uma busca singular pela verdade.

* Psicanalista, associada ao CLIN-a, praticante membro da EBP e da AMP,
doutora em letras (língua e literatura) pela USP.
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DAS DISCIPLINAS
NECESSÁRIAS À
TRANSMISSÃO
Jovita Carneiro de Lima*
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Não penso entregar-lhes meu ensino sob a forma de um comprimido, o que me parece difícil. Talvez alguém faça isso mais tarde.
É sempre assim que termina. Quando se está fora de cena há algum
tempo, você se resume a três linhas nos manuais – no que me diz
respeito, manuais não se sabe do quê. Não posso prever em que manuais serei inserido pela razão de que não prevejo nada do futuro
que se refira ao meu ensino, isto é, a psicanálise. Não se sabe o que
a psicanálise se tornará. Quanto a mim, almejo que se torne alguma
coisa, mas não é certo que tome esse caminho1.

Resumo: O que o psicanalista deve saber do que se pode ensinar inclui disciplinas
necessárias à transmissão dos conceitos que orientam a prática, mantendo vivos a
obra de Freud e o ensino de Lacan, sem deixar que se tornem letra morta e sem ceder
ao empuxo dos protocolos e manuais técnicos, não sem a interlocução com disciplinas
de outros campos de saber.
Palavras-chave: psicanálise; ensino; disciplinas; saber; transmissão.
Required subjects for the transmission
Abstract: What the psychoanalyst must know about what one can teach includes
subjects required for the transmission of concepts that guide the practice, keeping
Freud’s work and Lacan’s teaching alive; hence, not letting those teachings become
dead letter and not giving in to the protocols and technical manuals – not without the
interlocution with subjects from other fields of knowledge.
Keywords: psychoanalysis; teaching; subjects; knowledge; transmission.

A aula era sobre o matema da transferência. Da posição de ensinante, enfatizava o fato de que na experiência analítica o saber está

1

LACAN, J. (1967-1968). Meu Ensino. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005.
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do lado do analisante. A articulação significante engendra sob a barra
o saber inconsciente. Saber suposto, suporte da transferência que é
condição do tratamento. Da plateia surge a pergunta: você está dizendo que o saber está do lado do analisante, e o analista? Entendi que a
pergunta se referia ao saber do psicanalista, o que colocava em questão
a minha posição naquele momento, visto que a pergunta me soou mais
ou menos assim: Se o saber está do lado do analisante, o que se ensina
no Instituto? Se não se trata de transmissão de conhecimento técnico,
o que se ensina em psicanálise?
Tal questão continuou ressoando em mim, de tiquê para o automatôn no qual as aulas haviam entrado. Passei a interrogar a posição de
ensinante no Instituto, a partir da questão em torno do que o psicanalista deve saber do que se pode ensinar. Tarefa que me proponho aqui,
a partir da indicação de Éric Laurent2, de que o ensino da psicanálise, na
vertente da transmissão, implica dois modos de registro: o primeiro diz
respeito à transmissão das disciplinas necessárias ao saber do psicanalista e, no segundo, trata-se de transmitir a maneira pela qual é preciso
ler o inconsciente como uma coisa viva que tem necessidade do aporte
de cada um de seus praticantes.
Se desde Freud há em psicanálise uma espécie de doutrina da formação do analista formalizada no famoso tripé: análise pessoal, supervisão
e episteme, não encontramos ao longo de sua obra, tampouco no ensino
de Lacan, um rol elencado de disciplinas próprias ao ensino da psicanálise.
O que encontramos desde o início é uma preocupação, eu diria até um

2 LAURENT, É. “Reflexões sobre a forma atual do impossível de ensinar”. In: Correio Express – Revista online da Escola Brasileira de Psicanálise, n. 4, ago. 2018. Disponível em: <https://www.ebp.org.br/correio_express/004/texto1_EricLaurent.html>. Acesso em: 05 out. 2019.
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compromisso ético, de que o ensino da psicanálise tenha como finalidade
forjar psicanalistas à altura de sua época. Nesse caminho, o diálogo com
outras disciplinas e campos de saber esteve sempre em primeiro plano,
desde as famosas reuniões das quartas-feiras na Berggasse 193 quando
Freud se reunia com seus pares, mas também com intelectuais, educadores, escritores e artistas para discussões de temas relativos à construção
ou lapidação dos conceitos da psicanálise. A cada encontro, um dos membros se encarregava de apresentar um tema para discussão: artigos, casos
clínicos, resenhas de livros publicados ou de uma peça de teatro, temas
que variavam de acordo com a produção cultural ou científica da época e
que pudesse ser articulada aos estudos psicanalíticos. E assim, fundava-se
um modo de transmissão onde a interlocução com outros campos de saber coloca à prova os conceitos da psicanálise.
Ignorância douta é como Lacan4 se refere à posição do psicanalista, o que articula o nada de saber que é suposto ao inconsciente com
o que ele deve saber para operar a interpretação e a direção do tratamento. Ao longo do seu ensino, Lacan vai indicando, à sua maneira, o
que isso quer dizer, por exemplo, ao articular o número transfinito de
Cantor ao desejo do analista ou quando diz que se “a psicanálise tem
consistência pelos textos de Freud, esse é um fato irrefutável. Sabemos
em que de Shakespeare a Lewis Carol, os textos contribuem para seu
espírito e de seus praticantes”5. Em todos os seus Seminários e Escritos,
encontramos inúmeras referências à literatura, poesia, arte, filosofia,

3 ZACHAREWICZ, F; FORMIGONI, M. C. (1906-1908). Os primeiros psicanalistas: Atas da Sociedade
Psicanalítica de Viena. São Paulo: Scriptorium, 2015.
4 LACAN, J. (1971). Estou falando com as paredes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2011.
5 LACAN, J. (1967) “Proposição de 09 de outubro de 1967 para o psicanalista da Escola”. In: Outros Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.
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física, etc. Ou seja, o diálogo com outras disciplinas e produções culturais de sua época é permanente. Na logificação dos conceitos freudianos, se serviu da linguística, lógica e sobretudo da matemática. Por um
discurso que não fosse semblante, trança, enoda, enlaça e desenlaça
rodinhas de barbante para sustentar sua teoria dos nós. E assim, ao
logo de todo o seu ensino e em seus escritos, Lacan vai apontando um
caminho para a formação do analista em termos de o que ele deve saber enquanto inserido na cultura, que tem o seu alicerce na linguagem.
Esquemas, grafos, matemas, fórmulas e nós. Na posição de
ensinantes nos servimos, cada um a seu modo e com seu estilo, daquilo
que Lacan formalizou a partir do pensamento de Freud. Nos servimos,
como podemos, da lógica, matemática e topologia. O objeto “a” é nossa
bússola quando tratamos de falar sobre a subjetividade da época. Desse campo extraímos o que dá forma aos nossos “programas” de ensino
em um esforço de transmissão do impossível de ensinar.
Retomando a questão que me coube sustentar neste trabalho,
qual seja da transmissão das disciplinas necessárias ao saber do psicanalista, me interrogo: como manter vivos a obra de Freud e o ensino de
Lacan, que são a nossa orientação, sem deixá-los se tornar letra morta,
sem ceder ao empuxo dos protocolos e manuais técnicos tão comuns
na época em que vivemos?

* Psicanalista, associada ao CLIN-a.
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ESTILO E ATO:
OPERADORES DO
ENSINO?
Gustavo Oliveira Menezes*
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...imaginemos que no Japão, como em outros lugares, o
discurso analítico torne-se necessário para que os outros subsistam, quer dizer, para que o inconsciente devolva seu sentido. Tal como é feita a língua, só se precisaria, em meu lugar,
de uma caneta [stylo]. Quanto a mim, para ocupar esse lugar,
preciso de um estilo [style]1.

Resumo: A partir da leitura dos textos de Lacan, o autor destaca dois significantes em
relação ao ensino: estilo e ato. Ambos estão ligados ao avanço e movimento próprio
dos conceitos psicanalíticos, o que os colocam como operadores do ensino. Em torno
disto, gira toda a tarefa do psicanalista, dos efeitos de formação e de sua produção. A
partir de um estilo, o ato pode garantir que o ensino não caia na repetição, no sintoma
da própria tese que dali se forjou.
Palavras-chave: ensino; ato; estilo; conceito; formação analítica.
Style and act: teaching operators?
Abstract: From the reading of Lacan’s texts, the author highlights two signifiers that
concern teaching: style and act. Both are related to the inherents advance and movement of psychoanalytical concepts, what places them as teaching operators. Around
this revolves the entire labour of the psychoanalyst, the effects of training and its
production. Out of a style, the act can guarantee that a teaching does not fall into
repetition, into the symptom of its own produced thesis.
Keywords: teaching; act; style; concept; analytical training.

Em “A psicanálise e seu ensino”2, Lacan levanta a questão dos conceitos fundamentais de Freud, os quais, se por um lado permanecem
inabaláveis, por outro demonstram-se abertos ao avanço da teoria, o

1 LACAN, J. (1972). “Aviso ao leitor japonês”. In: Outros Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003, p. 500.
2 LACAN, J. (1957). “A psicanálise e seu ensino”. In: Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.
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que supõe certa desarticulação dos mesmos. Como consequência, Lacan
aponta para o inevitável recalque da verdade que estes conceitos eram o veículo e o esquecimento por parte dos analistas do que é a própria psicanálise.
Para se recuperar algo da dimensão desta verdade, da qual depende a formação do analista e ligada a um ensino, a via indicada por Lacan é um estilo.
Portanto, temos o estilo como operador de uma transmissão. Subvertendo a fórmula de Buffon – “o estilo é o próprio homem” – Lacan escreverá que “o estilo é o objeto”3. Isolado pelo discurso analítico, o objeto
se apresenta enquanto “causa do desejo em que o sujeito se eclipsa e como
suporte do sujeito entre verdade e saber”4. Isso supõe investigar os efeitos
da queda desse objeto. Logo, sendo por onde saber e verdade se cruzam, o
estilo é o movimento mesmo do conceito, o que possibilita “mostrar o que
não se deixa dizer”5, uma vez que o saber está do lado do gozo. É por isso
que o ensino por si próprio não é o que garante a transmissão de um saber,
este pode inclusive ser “recalcamento do saber”6.
Diferente de um ensino que segue a via do mestre, é a partir do
discurso do analista que devemos nos questionar. Isso implica partir da
relação com o saber elaborada em uma análise e da prática do analista:
o método de ensino lacaniano não se distingue do próprio objeto, pois
“a verdade da psicanálise, pelo menos em parte, só é acessível à experiência do psicanalista”7. Em outro momento, Lacan dirá que “só posso

3 LACAN, J. (1958). “Juventude de Gide ou a letra e o desejo”. In: Escritos. Op. Cit., p.751.
4 LACAN, J. (1966). “Abertura desta coletânea”. In: Escritos. Op. Cit., p. 11.
5 IANNINI, G. “O estilo não é o homem: estilo, dessubjetivação e fim de análise”. In: Opção lacaniana, n.
56/57, 2009, p. 116.
6 MILLER, J-A. “O triângulo dos saberes”. In: Opção lacaniana online, n. 24, 2017, p. 03.
7 LACAN, J. (1962-1963). O seminário, livro 10: a angústia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005, p. 267.
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ser ensinado à medida de meu saber”, ou seja, a partir dos efeitos deste
ensino. Mas como compreender este ponto?
É do discurso do analista que “o ato ordena que a causa do desejo
seja o agente do discurso”8, no qual o saber está no lugar da verdade. O
que se produz de significantes-mestres é uma produção não ensinável,
por isso todo o esforço de Lacan em separar saber e ensino. O que está
em jogo aqui é a perspectiva do ato no ensino, ato que sustentaria a
diferença absoluta e que podemos relacionar ao estilo.
Tendo um “lugar por um dizer, pelo qual modifica o sujeito”9, o
ato psicanalítico levaria à destituição do próprio sujeito que o instaura,
colocando em questão o saber. É uma estrutura paradoxal, na qual o
objeto é ativo e o sujeito subvertido, a partir da qual Lacan inaugura “o
método de uma teoria, pelo fato de que ela não pode, com toda a correção, considerar-se irresponsável pelo que se configura de fatos por
meio de uma prática”10. Assim, o ato psicanalítico “apresenta-se como
uma incitação ao saber”11, saber que produz o objeto a, produção, entre
saber e verdade, encarnada pelo analista.
Se no começo de seu ensino Lacan retoma a concepção freudiana de inconsciente como verdade, passa-se para o inconsciente como
saber. É neste momento que Lacan interroga o ato do analista tanto na direção do tratamento quanto na passagem de analisante para analista. Esta

8 LACAN, J. (1970). “Alocução sobre o ensino”. In: Outros Escritos. Op. Cit., p. 309.
9 LACAN, J. (1967-1968). O ato psicanalítico”. In: Outros Escritos. Op. Cit., p. 371.
10 LACAN, J. (1967). “O engano do sujeito suposto saber”. In: Outros Escritos. Op. Cit., p. 332.
11 LACAN, J. (1968-1969). O seminário, livro 16: de um Outro ao outro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
2008, p. 333.
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vertente do ato, por ter sido esquecida pela comunidade analítica, Lacan a
insere a partir do ensino.
Ao afirmar que “a verdade pode não convencer, o saber passa em
ato” , trata-se de não cair no ensino de um saber-semblante13, nos discur12

sos de dominação, e manter viva a dialética dos conceitos freudianos. Para
isso, Lacan propõe que “ao se oferecer ao ensino, o discurso psicanalítico
leva o psicanalista à posição do psicanalisante”14. Se o psicanalista faz parte
do conceito de inconsciente, isso supõe que há uma tese sobre esse inconsciente mesmo, ou seja, por “se situar no lugar do Outro, deve ser buscada, em todo discurso, em sua enunciação”15. Isso significa que o analista
é convocado a responder pelo movimento próprio ao conceito, e Lacan o
faz em ato ao longo do seu ensino.
Portanto, o ensino opera entre o ato e a tarefa: “a tarefa é a psicanálise. O ato é aquilo mediante o qual o psicanalista se compromete a responder por ela”16. Para Lacan, seu ensino teve um fim transferencial, ato de
engajar os outros, o que nos leva a questionar outro ponto: como, a partir
do “manejo mesmo do conceito”, aquele que ensina pode “dar conta dos
efeitos, no ouvinte, da formulação”17? Pois, assim como o leitor, para que o
ouvinte extraia algo do estilo ali endereçado, ele deve “colocar algo de si”18.
Não há garantias de uma comunicação bem sucedida, por isso, em seu fra-

12 LACAN, J. “Alocução sobre o ensino”. Op. Cit., p. 310.
13 MILLER, J-A. (2017). Op. Cit.
14 LACAN, J. “Alocução sobre o ensino”. Op. Cit., p. 310.
15 LACAN, J. “Posição do inconsciente”. In: Escritos. Op. Cit., p. 848.
16 LACAN, J. “A psicanálise. Razão de um fracasso”. In: Outros Escritos. Op. Cit., p. 346.
17 LACAN, J. (1964). O seminário, livro 11: os quatro conceitos fundamentais da psicanálise. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 1985, p. 143.
18 LACAN, J. (1998). “Abertura desta coletânea”. Op. Cit., p. 11.

88
REVISTA DE PSICANÁLISE

casso, o efeito de estilo é a “inclusão forçada”19 de quem é ensinado, que
este torne-se pensante, veja o objeto com seus próprios olhos e faça seu
próprio ensino a partir do que ali foi deixado. De um lado, o ensinamento
que se constitui como tese, manejo dos conceitos e avanço da psicanálise.
De outro, a antítese, de onde se pode partir o ato.
Um certo atraso do pensamento em psicanálise... constitui um fiasco sem maior significação. Por isso é que há toda
uma parte de meu ensino que não é ato analítico, mas tese, e
polêmica inerente a ela, sobre as condições que redobram o
engano próprio do ato com um fracasso em sua recaída20.

Como então manter-se no caminho de Lacan em seu “esforço na
suspensão desse fracasso”21? Se o ato está do lado da surpresa, do que
cessa de não se escrever, por outro lado temos a repetição, o sintoma. Ao se repetir, o ato assemelha-se com o sintoma22. Em um ensino,
como não cair nessa repetição e manter em perspectiva a interrogação
sobre o que falha da cadeia significante? Afinal, para Lacan, “o que me
salva do ensino, é o ato”23.

*Psicanalista, membro da EBP/AMP, associado ao CLIN-a.

19 IANNINI, G. (2009). Op. Cit., p. 117.
20 LACAN, J. (2003). “O engano do sujeito suposto saber”. Op. Cit., p. 340.
21 Ibidem.
22 BRODSKY, G. Short story: os princípios do ato analítico. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2004, p. 35.
23 LACAN, J. (2003). “Alocução sobre o ensino”. Op. Cit., p. 309.
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Resumo: Valendo-se da Conversação sobre o ensino no CLIN-a, em dezembro de
2019, com a presença de Anaëlle Lebovits-Quenehen (AME, membro da ECF/AMP),
os autores elaboram um Dossiê que contém os temas centrais abordados nesta discussão sobre o ensino da psicanálise e sua relação com o Instituto. A Conversação
teve como objetivo lançar elementos para orientar uma nova proposta de ensino no
CLIN-a. Assim, os autores recolheram desta discussão três eixos centrais: O ensino
na Escola e no Instituto; A articulação fundamental entre teoria e prática e Ensino e
transmissão. A partir destes pontos foram lançados alguns questionamentos sobre o
ensino, tais como: as divergências do ensino na Escola e no Instituto; a nomenclatura
empregada àquele que ensina a psicanálise; como se servir das “disciplinas necessárias à transmissão da psicanálise” no âmbito do Instituto, e como as outras atividades
oferecidas no Instituto, juntamente com os ciclos de ensino, podem se articular a fim
de manter o entrelaçamento da formalização teórica e da posição do analista.
Palavras-chave: ensino; Instituto; Escola; ensinante; transmissão.
A conversation about the teaching.
Abstract: Considering the Conversation about the teaching in CLIN-a, that took place in December 2019 with Anaëlle Lebovits-Quenehen (AMS, member of the ECF/
WAP), the authors elaborated a file containing the main themes addressed in this
discussion. It was a discussion about the psychoanalysis teaching and its relationship
with the Institute. The conversation goal was to provide some aspects that can orientate a new teaching proposal in CLIN-a. In this sense, the authors collected from this
discussion three essentials axis: The teaching in the School and in the Institute, The
fundamental articulation between theory and praxis and Teaching and Transmission.
From these points were raised a questioning about the teaching, such as: teaching
divergence between the School and the Institute; the nomenclature attributed to all
those who teach psychoanalysis; how to use “necessaries disciplines to transmit psychoanalysis” in the Institute´s scope; and also, how other activities offered in conjunction with the “teaching cycles”, in the Institute, could be articulated in order to maintain the link between the theoretical formalization and the position of the analyst.
Keywords: teaching; Institute; School; teacher; transmission.

No dia 6 de dezembro de 2019 aconteceu na Sede do CLIN-a,
em São Paulo, uma Conversação sobre o ensino, com a presença de
Anaëlle Lebovits-Quenehen (AME, membro da ECF/AMP), tendo-lhe
sido conferido o lugar de êxtimo para a discussão.
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A Conversação se desdobrou a partir de seis questões sustentadas pelos colegas associados ao CLIN-a: Gustavo Oliveira Menezes, Jovita Carneiro de Lima, Laura Mansin de Oliveira Espagnolli, Lucila Maiorino Darrigo, Silvia Sato e Teresinha N. M. Prado; e teve como assunto
o ensino no Instituto.
Todas as questões foram previamente elaboradas pelos autores,
discutidas no seio de uma pequena comissão, cuja orientação foi dada
por Luiz Fernando Carrijo da Cunha. Algumas referências bibliográficas
serviram de orientação para a formulação de cada questão, tais como:
A psicanálise e seu ensino”1, “Meu ensino”2, “Alocução sobre o ensino”3,
“O triângulo dos saberes”4, “Teoria de Turim: sobre o sujeito da Escola”5,
e “Reflexões sobre a forma atual do impossível de ensinar”6.
A Conversação não se deu por esgotada ao final de seu curso,
uma vez que, de antemão, ela se projetou como continuada, visando
dar sequência à discussão sobre o ensino no CLIN-a para que futuras
mudanças no funcionamento dos cursos por ele oferecido sejam realizadas.

1 LACAN, J. (1957). “A psicanálise e seu ensino”. In: Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.
2 LACAN, J. (1967-1968). Meu ensino. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.
3 LACAN, J. (1970). “Alocução sobre o ensino”. In: Outros escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.
4 MILLER, J.-A. (2017). “O triângulo dos saberes”. In: Opção lacaniana online, n. 24. Disponível em:
<http://www.opcaolacaniana.com.br/pdf/numero_24/0_triangulo_dos_saberes.pdf>. Acesso em: 05 mar.
2020.
5 MILLER, J.-A. (2016). “Teoria de Turim: sobre o sujeito da Escola”. In: Opção lacaniana online, n. 21.
Disponível em: <http://www.opcaolacaniana.com.br/nranterior/numero21/texto1.html>.
Acesso em: 05 mar. 2020.
6 LAURENT, É. (2018). “Reflexões sobre a forma atual do impossível de ensinar”. In:
Correio express - Revista online da Escola Brasileira de Psicanálise, n. 4. Disponível
em: <https://www.ebp.org.br/correio_express/004/texto1_EricLaurent.html>. Acesso
em: 08 abr. 2020.

92
REVISTA DE PSICANÁLISE

As questões apresentadas foram animadas por André Antunes da
Costa e Luiz Fernando Carrijo da Cunha e contou com a participação
dos associados ao CLIN-a presentes na Conversação.
A Conversação enveredou sobre três grandes temas, considerados por nós como centrais para a apresentação do material dela recolhido. São eles:
1. O ensino na Escola e no Instituto;
2. A articulação fundamental entre a prática e a teoria;
3. Ensino e transmissão.
O ensino na Escola e no Instituto
Ao partir deste primeiro tema proposto por nós, isto é, “O ensino na Escola e no Instituto”, consideramos importante trazer algumas
contribuições a respeito das diferenças e aproximações entre Escola
e Instituto, para, em seguida, introduzir as particularidades do ensino
em cada um destes dois lugares, enfatizando, no entanto, que eles não
estão em uma relação de complementaridade, mas sim de tensão constante.
Ao fundar a Escola Freudiana de Paris7, Lacan constituiu três seções de psicanálise - Seção de Psicanálise Pura, Seção de Psicanálise
Aplicada e Seção de recenseamento do Campo freudiano - a fim de que
um trabalho articulado à práxis da psicanálise pudesse ser realizado,
garantindo assim a formação do analista.

7 LACAN, J. (1964) “Ato de fundação”. In: Outros escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.
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É importante ressaltar que a análise pessoal, a supervisão e os
estudos teóricos são as pedras angulares do legado de Freud quanto
à formação do analista. Portanto, é imprescindível que esses temas
sejam retomados e revisitados no seio da própria comunidade analítica,
na medida em que os princípios da invenção freudiana devem ser
assegurados.
Na ocasião de seu “Ato de Fundação”, Lacan enfatiza a importância do controle interno e externo da psicanálise. Mas o que o preocupava, naquela época, ao articular controle e garantia? Evidentemente
que o caminho tomado pela psicanálise estava em jogo. A psicanálise
praticada pelos analistas da International Psychoanalytical Association
(IPA) tomava rumos diferentes da proposta inicial de Freud, estandardizando-a, burocratizando-a e, logo, tornando-a universal.
Em sua “Proposição de 9 de outubro de 1967 sobre o psicanalista da Escola”, Lacan apresenta dois gradus no interior da Escola, como
duas formas diferentes de responder à garantia quista pelo analista que
dela participa:
- O gradus de AME: Analista Membro da Escola - título outorgado
àquele cuja prática foi reconhecida através da comunicação pública,
bem como do controle de sua prática, sendo capaz de formar outros
analistas e conduzir análises até o seu termo.
- O gradus de AE: Analista da Escola - aquele que, através de seu
testemunho de final de análise, dá provas de sua relação com o inconsciente, transmitindo um saber extraído de sua própria cura. Assim, o
AE testemunha logicamente o que ele apreendeu de seu inconsciente,
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sustentando sua relação singular com a psicanálise e, portanto, com o
ensino da psicanálise no que tange os problemas cruciais que lhe concernem.
Estes gradus são duas formas de responder ao progresso da Escola
e de assegurar o tornar-se analista através da própria experiência. Ao
nomear Analistas Membros da Escola, a Comissão da garantia certifica
que o tripé freudiano permaneça a base da formação de um analista, ou
seja, que haja certa continuidade entre seus elementos constituintes.
Desse modo, a Comissão da garantia assegura a formação do analista,
zelando o exercício da psicanálise e oferecendo, ao mesmo tempo,
condições para a realização dele, sem, no entanto, autenticar sua
prática, já que tornar-se analista é “tornar-se psicanalista da própria
experiência”.8
Deste modo, tanto a Comissão da garantia quanto a Secretaria do
Passe são duas instâncias da Escola que carregam a responsabilidade
da formação do analista. Enquanto o AE é nomeado pela Secretaria do
Passe, o AME é nomeado pela Comissão da garantia. Uma das diferenças repousa em que o primeiro faz o pedido para entrar no dispositivo,
logo uma demanda é endereçada, enquanto ao segundo, lhe é conferido um título de reconhecimento, pois supõe-se que a declaração feita
pela Comissão da garantia tenha sua validade na comunidade analítica.
A psicanálise na Escola de Lacan pode então se manter viva graças
à presença dos AME e AE, na medida em que o denominador comum

8 LACAN, J. (1967) “Proposição do 9 de outubro de 1967 sobre o psicanalista da Escola”. In: Outros escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003, p. 248.
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entre eles, embora se apresente de maneiras diferentes, é que ambos
asseguram o não adormecimento das formações do inconsciente. Isto
é, a garantia oferecida pela Escola não é dar proteção aos psicanalistas,
no sentido de se tornar um abrigo, com o respaldo de regulamentações
deste ofício, mas sim de colocar em causa a relação do sujeito com seu
inconsciente, para que este possa vir a se autorizar enquanto analista.
Neste sentido, trata-se de uma questão de responsabilidade: tanto da
Escola que deve garantir o ensino, quanto dos sujeitos que devem ir ao
encontro de seus inconscientes. Temos, portanto, na Escola, a vertente
da psicanálise em intensão, característica da Seção de Psicanálise Pura
proposta por Lacan.
Como consequência da sua proposta de extensão da psicanálise,
Lacan criou, em 1968, o Departamento de Psicanálise, cujo objetivo
consistia em expandir e transmitir os saberes provindos da prática da
psicanálise e conectá-los com outros campos de saberes. Esta vertente
da psicanálise dentro da Universidade corresponde à Seção de recenseamento do Campo freudiano.
Contudo, sabemos que o apagamento do sujeito é próprio ao discurso universitário, uma vez que o saber, ao ocupar o lugar do agente,
reduz o sujeito a um produto. Ao retomar o contexto da reforma do
Departamento de Psicanálise, Éric Laurent9 indica, justamente, que um
dos efeitos do discurso universitário é a emergência da angústia e ele
interpreta a busca dos estudantes pela psicologia como um sintoma
social.

9 LAURENT, É. (2018). Op. Cit.
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É. Laurent constata que os desdobramentos advindos desse
modo de funcionar universitário têm como consequência a procura por
um saber técnico e profissionalizante do campo psi, engendrando, por
conseguinte, a busca por um saber fazer clínico. E é exatamente esse o
risco que se apresenta com a criação das Seções clínicas no seio do Departamento de Psicanálise. É. Laurent adverte, portanto, que para ensinar, é necessário “sermos também submetidos à divisão entre o ensino
do saber morto e o do saber vivo”10, caso contrário, a psicanálise corre
o risco de se tornar uma prática passível de obedecer a protocolos, desembocando, simplesmente, em uma técnica puramente aplicável.
Seguindo essa perspectiva, o Departamento de Psicanálise funciona, atualmente, a partir de uma estrutura apoiada em três vertentes:
Ensinos fundamentais - são realizados dentro da Universidade e é destinado a todos os estudantes que queiram participar, correspondendo,
portanto, a um público extenso -, os Estudos aprofundados - a partir dos
quais é possível obter os diplomas de Mestrado e Doutorado - e a Seção
Clínica de Paris - compõe a formação permanente da Universidade, ao
contribuir com a formação de psicanalistas, psicólogos e profissionais
da Saúde Mental.
Podemos então afirmar que a presença da psicanálise na Universidade, carrega tanto a proposta da Seção de Psicanálise Aplicada quanto
à Seção de recenseamento do Campo freudiano, diferentemente do
que se apresenta dentro da Escola, onde acontece a psicanálise propriamente dita, assegurada pelos Analistas Membros de Escola (AME) e
Analistas da Escola (AE).

10 Ibidem.
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Uma outra consequência da proposta de Lacan e que também responde às ideias das Seções de Psicanálise Aplicada e do recenseamento
do Campo freudiano, é a criação do Instituto do Campo freudiano, que
abriga a Fundação do Campo freudiano, criada por Jacques Lacan em
1979. O Instituto do Campo freudiano é um lugar privilegiado para a
realização de cursos, de pesquisas psicanalíticas em núcleos, exercício da prática da psicanálise, apresentação de pacientes e interlocução
com outras instituições, possibilitando uma conexão entre disciplinas
diferentes.
Deste modo, seja na Universidade ou no Instituto, a psicanálise
tem sua presença legitimada para além dos muros de sua Escola. E isso
nos interessa politicamente, não somente no que diz respeito aos possíveis riscos que ela pode sofrer quando seu princípio é desviado (o
analista somente se autoriza de si mesmo), mas também na exigência
que nos interpela, cada vez que um impasse se apresenta, exigindo,
portanto, certos questionamentos em torno dele, como este que se colocou atualmente sobre o ensino no Instituto CLIN-a, nos convocando
a repensar novas modalidades em seu funcionamento.
Quando falamos em ensino, rapidamente recorremos a outros
dois termos para tentar dizer o que está em jogo no próprio ensino.
São eles: saber e transmissão. Neste primeiro momento, inclinaremos a
discussão para a antinomia entre ensino e saber.
Não nos é desconhecida a diferença entre a Escola e o Instituto quando temos como ponto de partida o lugar do saber: enquanto
que o funcionamento da Escola se dá em torno do saber suposto, no
Instituto, ele se dá em torno do saber exposto, como acontece tam98
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bém no contexto universitário. Aqui teríamos então uma aproximação
entre Instituto e Universidade, no sentido de que em ambos, o saber,
enquanto saber exposto, ocupa o lugar do agente, ou seja, do mais-de-gozar, obtendo como produto um sujeito dividido, como vimos acima.
Trata-se de um saber esvaziado, que se apresenta através de certa formalidade e não leva em consideração o gozo do sujeito.
Mas o que marca a diferença do ensino no Instituto em relação à
Universidade, quando levamos em consideração a advertência de que,
uma vez o sujeito ocultado (pelo engessamento do saber do lado de
quem ensina), o que se obtém como resposta é justamente uma produção sintomática do lado dos alunos? Se o saber e o gozo permanecem
disjuntos, tendemos a reproduzir o princípio da pedagogia, que é o “fruto do discurso universitário”, onde reina “a estupidez educativa [que] é
tentar a todo custo separar o saber e o gozo, barrar o gozo para que o
saber triunfe. Há na pedagogia um ódio do mais-de-gozar do sujeito”11,
como afirma Jacques-Alain Miller, em seu texto “O triângulo dos saberes”.
Neste texto, J.-A. Miller faz uma articulação entre o saber-semblante, o saber-verdade e o saber-ciência. O saber-semblante é aquele
que caracteriza o discurso universitário, em oposição ao saber-verdade,
próprio do discurso analítico, onde o saber ocupa o lugar da verdade.
Este saber-semblante, afirma J.-A. Miller é “o formalismo do saber, o
saber comunicado que não é vivido, que não é sentido”12. É, portanto,
o saber formal, esvaziado de todo e qualquer gozo. O saber-verdade é

11 MILLER, J-A. (2017). Op. Cit., p. 03.
12 Ibidem, p. 05.
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“um saber que constitui uma verdade autêntica”13, logo, implica uma
perda de gozo. Ambos saberes, isto é, o saber-semblante e o saber-verdade se completam do saber-ciência, sendo que este é o saber que
se reduz a um matema, a uma fórmula, estando, portanto, do lado do
campo científico.
J.-A. Miller coloca estes três saberes em relação, pareando-os
dois a dois em oposição ao terceiro, ou seja, ele postula que ora o saber-ciência e o saber-semblante estão do mesmo lado e em oposição
ao saber-verdade, sublinhando que a “palpitação do sujeito” se encontra do lado do saber-verdade; ora o saber-semblante e o saber-verdade
estão opostos em relação ao saber-ciência; ora o saber-verdade e o
saber-ciência estão lado a lado, mas em oposição ao saber-semblante.
Esta última dobradiça entre saber-verdade e saber-ciência traz consigo
uma falha estrutural entre os matemas da ciência e a retórica da psicanálise, já que, de um lado, a psicanálise comporta um rigor científico
relacionado à clínica -, a sua prática - e, de outro, uma reafirmação dos
direitos da retórica, que é o bem-dizer14, como nos indica J.-A Miller,
acrescentando que “estamos presos a uma Universidade, já que nos
reportamos a um saber que não se transmite pelo ensino”15.
Ao final deste texto, J.-A. Miller questiona o porquê de nunca termos feito um programa de ensino, apontando que o programa está em
oposição ao saber-verdade, mas que a verdade é da ordem do semblante e neste sentido, o matema se faz aí presente. Isso engendra tão

13 Ibidem, p. 05.
14 Ibidem p. 08.
15 Ibidem, p. 08.
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logo uma contradição diante da qual não podemos recuar, mas sim sustentá-la, caso contrário, nos daremos por vencidos por ela. J.-A. Miller
conclui, afirmando que “Não fomos ao programa de ensino porque há o
saber-verdade. Mas não nos contentamos com o saber-verdade porque
há o matema”16.
Esta questão sobre a diferença entre o discurso da ciência e o
discurso da psicanálise se fez presente logo no início da abertura da
Conversação, através do texto de Lucila Darrigo17, intitulado “Um saber
que se deve levar em conta”, onde a formulação “há saber no real” foi
tema de debate. Lucila Darrigo faz a seguinte pergunta: “Considerando
que quando Lacan nos propõe a ensinar a partir do não saber, ele esteja
se referindo ao saber que há no real, um saber do qual nada se pode
dizer a respeito, mas que apesar disso opera, podemos pensar que a
indicação de É. Laurent de que “o essencial do ensino da psicanálise é
caminhar rumo à douta ignorância” seria uma forma de levar em conta
que há saber no real?”
De antemão, o debate inaugural enfatizou a necessidade de marcar as diferenças entre o discurso da ciência e o discurso da psicanálise, para em seguida avançar nas diferenças entre Instituto e Escola,
resultando, finalmente, em um esclarecimento sobre o que é a douta
ignorância.
Maria do Carmo Dias Batista adverte que o saber no real se refere
à ciência - e, nesse sentido, ele tem a ver com o cientista e não com o

16 Ibidem, p. 09.
17 DARRIGO, L. M. (2019). “Um saber que se deve levar em conta”. In: Entrevários – Revista do Centro
Lacaniano de Investigação da Ansiedade (CLIN-a). São Paulo, n. 18, 2020.

101
REVISTA DE PSICANÁLISE

analista e ela nos convoca a nos debruçarmos detalhadamente sobre
essa diferença. Lucila Darrigo considera que essa afirmação “há saber
no real” é uma questão para os psicanalistas e se pergunta se isto não
seria uma forma de resolver este impasse entre ciência e psicanálise em
relação à douta ignorância, acrescentando que através da douta ignorância talvez seja possível acessar este saber que há no real. Porém, é
justamente esta afirmação “há saber no real” que carrega um obstáculo
para a compreensão da questão de Lucila, como observa Anaëlle Lebovits-Quenehen.
Rômulo Ferreira da Silva, ao questionar se há saber no real, faz
referência ao último ensino de Lacan para sustentar que não é possível
fazer tal afirmação. Mas, em contrapartida, se considerarmos o ponto
de vista da ciência, então é possível afirmar que há saber no real, indo
ao encontro do que Maria do Carmo havia assinalado anteriormente.
Esta pergunta “há saber no real?” é bastante importante, pois ela
permite iniciar a discussão sobre a proximidade entre o ensino no Instituto e o ensino na Universidade, pois a ciência, ao considerar que há
saber no real, universaliza um saber sobre a psicanálise. Para além disso, esta pergunta também permite uma discussão sobre o Instituto em
relação à Escola e o Instituto em relação à Universidade.
Luiz Fernando Carrijo da Cunha salienta a importância de demarcar esta diferenciação entre o ensino na Escola e o ensino no Instituto,
porém alerta que o real do qual tratamos, tanto no Instituto quanto
na Escola é o real da psicanálise, isto é, o real sem lei, e não o real da
ciência.
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Anaëlle Lebovits-Quenehen atesta não ser tão fácil entender esta
formulação “há um saber no real” e nos aponta com precisão que há o
real relativamente inacessível ao saber, mas que a ciência pretende que
todo ele passe pelo simbólico, como se a linguagem matemática, isto é, os
matemas, pudesse absorvê-lo por inteiro. Ela assinala que não se trata de
desconsiderar o valor operante do saber científico, mas, sim de considerar
que a psicanálise não trata o real a partir desta perspectiva, pois para a
psicanálise, há real no saber e neste sentido, ele faz furo no saber.
À luz deste esclarecimento, podemos então apontar uma primeira
diferença entre o discurso universitário e o discurso analítico no que
concerne a relação entre saber e real a partir da seguinte proposição:
do lado do discurso universitário há saber no real e uma pretensão de
totalizar o saber, pois ele desconsidera a existência de um real que
indexa o saber, enquanto que no discurso analítico, há real no saber, ou
seja, há furo no saber. De certa forma, isto ajuda a refletir sobre o estatuto do ensino no interior do CLIN-a, visto que se trata de um ensino
que leva em conta o real da psicanálise.
Ainda sobre a formulação “há saber no real”, Teresinha Meirelles
se serve de duas referências de Lacan, o Seminário 22: R.S.I., onde ele
afirma que há saber no real e o Seminário 24: L’insu que sait de l’une-bévue s’aile à mourre, onde ele diz que há um saber que não se transmite,
isto é, o savoir y faire. Ela acrescenta que para a psicanálise, a formulação “há saber no real” consiste levar em consideração este saber que
não se transmite, isto é, um saber que não está no intervalo S1-S2 e
que corresponde ao savoir y faire. Neste sentido, o saber no real para a
psicanálise comportaria este estatuto do saber, tendo em conta, contudo, de que o real da psicanálise não é o mesmo real da ciência.
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O texto de Laura Mansin18, “Alguns impasses no ensino e na transmissão da psicanálise”, permitiu tratar da diferença do ensino no Instituto e na Escola, considerada por Angelina Harari como algo bastante
complexo. A fim de avançar, ela levanta algumas questões para ampliar
a discussão sobre o ensino. São elas: “O que se pode ensinar? “O que
se pode ensinar no Instituto e o que se pode ensinar em uma Escola?”
Angelina Harari também pede para que Anaëlle Lebovits-Quenehen
nos atualize sobre a experiência da École de la cause freudienne (ECF),
referindo-se à nova modalidade de ensino que ali acontece, denominado “Ensinos abertos”, lançando a seguinte pergunta: “O que tem de
novidade nisto?”
Apoiando-se em um trecho do texto de Laura Mansin, cuja atenção se volta ao significante “despertar”, Anaelle Lebovits-Quenehen
responde à pergunta de Angelina. Eis a passagem destacada:
Refletindo a partir dessa referência vemos que Lacan, além de falar de um ensino da psicanálise, vai além, referindo-se a um ensino verdadeiro. A característica desse ensino verdadeiro seria despertar uma
insistência naqueles que escutam, ou seja, despertar uma perseverança,
uma obstinação, uma persistência, que ele nomeia de desejo de saber.
Assim, ela situa os Ensinos abertos na ECF como uma ocasião
para que algumas pessoas corram o risco de ensinar, pois não se trata
de uma posição confortável, na medida em que essas pessoas não estavam prontas para fazê-lo. Anaelle Lebovits-Quenehen chama a atenção

18 ESPAGNOLI, L. M. O. (2019). “Alguns impasses no ensino e na transmissão da psicanálise”. In: Entrevários – Revista do Centro Lacaniano de Investigação da Ansiedade (CLIN-a). São Paulo, n. 18, 2020.
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ao fato de que a douta ignorância não deve se colocar como um impasse diante daquilo que não se sabe, pois é necessário haver uma tensão
permanente, ou seja, uma tensão entre o saber morto e o saber vivo.
Ela reitera que quanto mais sabemos, mais vamos em direção a douta
ignorância, uma vez que nos deixamos interrogar pelo que escapa ao
saber. Lacan, por exemplo, ao retornar a Freud, se serve deste para, em
seguida, fazer uma leitura crítica, permitindo o avanço e o questionamento da psicanálise. Trata-se, portanto, do exercício de um saber vivo,
um saber que já estava lá, mas que é vivificado por Lacan a partir de
seu estilo.
Ao fazer uso dos textos de Freud, Lacan nos dá a dimensão de seu
ensino e de sua transmissão - que nada têm de estáticos – à medida
que ele debate com um saber que já estava lá, mas que não é completo.
Desse modo, a douta ignorância não é um convite à preguiça, como
nos lembra Anaëlle Lebovits-Quenehen, sendo necessário “haver certa
tensão entre a douta ignorância e a necessidade de saber”.
Com o propósito de prosseguir sobre o que é a douta ignorância,
foi retomada uma passagem do texto de Lucila Darrigo, trazendo certa
polêmica à Conversação. Trata-se de uma citação de E. Laurent, onde
ele afirma que “o essencial no ensino da psicanálise é caminhar rumo à
douta ignorância” 19. Lucila Darrigo questiona se o caminho do ensino
em psicanálise poderia ir em direção à douta ignorância e se as tentativas de precisão na elaboração dos conceitos - via a própria psicanálise
e as disciplinas conexas - permitem uma transmissão cuja douta ignorância estaria implicada.

19

LAURENT, É. (2018). Op. Cit.
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Se “o essencial é caminhar rumo à douta ignorância”, como escreve E. Laurent, é para nos advertir de que o real se impõe e faz furo a
todo saber que se pretende completo. Assim, a douta ignorância é estar
advertido de que não há saber no real. O sonho de completude, seja
na vida de modo geral, na análise ou no ensino, é a ilusão que a ciência acredita um dia encontrar, desconsiderando que sempre haverá um
ponto de real, isto é, certa opacidade. Esta opacidade nos serve como
um sinal de advertência ao discurso científico que acredita haver saber
no real, submetendo tudo à cifração. A douta-ignorância, por sua vez,
comporta saber que a verdade nunca se diz por completo.
A questão elaborada por Silvia Sato20, em seu texto “O ensino no Instituto não sem a Escola”, teve seu acento colocado na relação do Instituto
com a Escola de Lacan e foi resumida assim: “A coerência interna entre
Instituto e Escola, me levou à perguntar sobre as consequências de ter
uma Escola no lastro do ensino no CLIN-a. E, se podemos verificar que a
elaboração própria ao instituto, dos conceitos, dos operadores da psicanálise nos permitem estar à altura da subjetividade de nossa época?”
De antemão, o significante “novo”, presente no texto de Silvia
Sato, se destaca na abertura para a discussão desta pergunta, articulado a uma referência de Lacan21 onde ele afirma que seu ensino não
foi em vão, se ultrapassarmos o seu discurso, tornando-o dispensável,
porém com o necessário acréscimo de algo sempre novo. Esta ideia de
Lacan, segundo a qual seu discurso deve se tornar dispensável, é jus-

20 SATO, S. (2019). “O ensino no Instituto não sem a Escola”. In: Entrevários – Revista do Centro Lacaniano de Investigação da Ansiedade (CLIN-a). São Paulo, n. 18, 2020.

LACAN, J. (1967) “Discurso na Escola Freudiana de Paris”. In: Outros Escritos, Rio
de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.
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tamente o que ele mesmo faz com o seu próprio ensino. É um Lacan
contra Lacan que faz surgir algo novo, na medida em que ele torna seu
ensino descartável. O significante despertar recolhido do texto de Laura Mansin ressoa com o significante novo presente no texto de Silvia
Sato. Porém, vale chamar a atenção ao fato de que não é somente através da novidade que algo desperta, mas também através da articulação
do discurso psicanalítico à época atual. Quando há algo autenticamente novo, o despertar se faz presente.
Com o propósito de fazer avançar a teoria psicanalítica e de fazer
com que o novo desperte, Luiz Fernando Carrijo da Cunha nos adverte
sobre a importância de questionar o dogma tanto na Escola quanto no
Instituto, sublinhando que este é o ponto de ancoragem desta discussão e
nos lança o convite para avançar sobre os pontos dogmáticos existentes.
Com o texto de Gustavo Menezes22, “Estilo e ato: operadores do
ensino”, foi possível questionar como acontece, na prática, o ensino no
interior do CLIN-a, isto é, se os alunos fazem exposições e se eles tomam a palavra. Ficou claro que isto não ocorre de maneira formal, já
que alguns ensinantes levam esta proposta aos alunos, enquanto outros não o fazem. Ou seja, isto não está formalizado enquanto instituição. Angelina Harari considera que a exposição dos alunos nas aulas é
uma ideia boa a ser pensada.
Uma proposta de Anaëlle Lebovits-Quenehen consiste em convidar o aluno a responder, na aula seguinte, a pergunta colocada por ele

22 MENEZES, G. O. (2019). “Estilo e ato: operadores do ensino”. In: Entrevários – Revista do Centro Lacaniano de Investigação da Ansiedade (CLIN-a). São Paulo, n. 18, 2020.
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na aula em curso, introduzindo-o assim, como ensinante. Tratar-se-ia
de conduzir os alunos ao limite do próprio saber, a fim de que um “ato-ensinante” possa advir, porém, com o cuidado de não provocar um silêncio generalizado do lado dos estudantes. Ela acrescenta que há uma
correlação entre a mortificação e o risco e que a primeira pode acompanhar o segundo, mas que isso não acontece sempre. De qualquer forma, essa proposta poderia dissolver a distância entre aluno e ensinante
ou ao menos flexibilizá-la, uma vez que todos estariam à trabalho e o
risco poderia recair tanto do lado do ensinante como do lado do aluno.
Vale a pena destacar que essa proposta surge a partir da discussão
do texto de Gustavo Menezes, cuja questão sustentada sobre o ensino
não tem sua origem na experiência de ensinante mas, no entanto, sua
elaboração e apresentação carrega em si algo deste “ato-ensinante”.
Anaëlle Lebovits-Quenehen conclui, enfim, que “o ensino é o lugar do
trabalho” e prossegue: “ser lacaniano é trabalhar e se trabalhar”.
A articulação fundamental entre a prática e a teoria
Este segundo tema preconizado por nós pretende explorar a importância de manter sempre articulada a prática e a teoria. A prática,
para além do exercício da psicanálise enquanto praticante comportaria
aqui também a experiência daquele que ensina desde esta posição, isto
é, ela inclui os pontos de interrogação levantados por aquele que ensina a respeito do impossível de ensinar.
Em determinado momento da Conversação, a posição do ensinante foi cotejada com a posição do analisante; mas também foi aberta
a discussão em torno da vizinhança entre a posição do ensinante e o
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lugar ocupado pelo mais-um no dispositivo do Cartel, fazendo referência ao discurso histérico. Veremos como isto se apresentou e de que
maneira se fez notória a implicação da posição subjetiva do ensinante
naquilo que ele tenta ensinar.
Mas antes de seguirmos, gostaríamos de fazer uma breve retomada do movimento de Freud e Lacan em relação ao avanço da psicanálise, já que é incontestável em ambos a relação intrínseca entre prática
e teoria e, também, a forte presença de outras disciplinas no próprio
movimento psicanalítico.
Em 1933, Sigmund Freud publica suas “Novas conferências introdutórias à psicanálise”23, assinalando que elas não são independentes
das “Conferências introdutórias à psicanálise”, mas sim continuações e
complementos a estas. Ele deixa claro que a pesquisa psicanalítica não
deve “ocultar problemas, não negar a existência de lacunas e incertezas”24, o que justifica uma revisão do material já anteriormente desenvolvido por ele. Freud acrescenta que, diferentemente da psicologia,
nos outros campos científicos, ninguém ficaria decepcionado com os
limites ali encontrados, mas
parece que na psicologia não se exige progresso no saber, mas
alguma outra satisfação; todo problema não resolvido, toda incerteza confessa é transformada em recriminação a ela. Quem ama a
ciência da vida psíquica terá de aceitar também essas durezas25.

23 FREUD, S. (1933) “Novas conferências introdutórias à psicanálise”. In: O mal-estar na civilização, novas
conferências introdutórias à psicanálise e outros textos. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.
24 Ibidem, p. 125.
25 Ibidem, p. 125-126.
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Freud declara, nestas poucas linhas, a necessidade de não tornar
a psicanálise algo simples, completo, correlato a uma unidade. O movimento que ele mesmo faz, retomando conceitos doravante trabalhados, articulando-os às atualidades da clínica, mas também às análises
do que se passa na civilização, promove justamente a vivacidade da
psicanálise, naquilo que ela comporta de mais inédito, isto é, uma práxis
enquanto “o próprio fundamento da teoria”26.
Para além de uma revisão interna da técnica, do método e da
construção conceitual, Freud acreditava que a psicanálise poderia também contribuir com outros campos de saberes e, inclusive dedicou um
texto27 no qual ele argumenta quais seriam os ganhos da universidade,
uma vez a psicanálise incluída em seu programa. Eis um dos pontos
argumentativos: “A psicanálise [...] forneceu valiosos esclarecimentos e
pontos de vista para a história da literatura, mitologia, história da cultura, filosofia da religião etc.”28. Sabemos que Freud também se serviu
destas áreas do conhecimento para fazer avançar a psicanálise.
Lacan, não somente fez um retorno à Freud, como também se
serviu de diversas referências teóricas, disponíveis em sua época, como
por exemplo a etologia, a psicologia da criança e a Gestalt para formular
o seu famoso Estádio do espelho. Diferentemente dos pós-freudianos,
Lacan não se aprisionou nos conceitos e técnicas deixados por Freud.
Ao contrário, ele traçou e retraçou um percurso novo a partir de uma

26 BATISTA, M. C. D. “A transmissão da psicanálise: notas sobre a interface entre a Clínica e o Ensino no
Instituto”. In: BATISTA, M. C. D; SILVA, R. F. (org.). A transmissão da psicanálise no Instituto: a experiência
do CLIN-a. Belo Horizonte: Relicário, 2019.
27 FREUD, S. (1919). “Psicanálise e Universidade”. In: BATISTA, M.C. D; SILVA, R. F. (org.). A transmissão
da psicanálise no Instituto: a experiência do CLIN-a. Belo Horizonte: Relicário, 2019.
28 Ibidem., p. 38.
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leitura própria, servindo-se de disciplinas científicas, como a linguística,
a lógica e a topologia, na tentativa de formalizar a psicanálise.
A presença constante da tensão entre o conceito já sabido, ou
supostamente sabido, e o novo a ser introduzido como acréscimo, é
precisamente o que possibilita o despertar do lado do ensinante e do
aluno, como vimos anteriormente. Tanto no ensino como na clínica, o
esforço em tentar mostrar a inconsistência do Outro é o que pode provocar o desejo vivo de saber. Anaëlle Lebovits-Quenehen aponta que
a dimensão da ignorância é inerente a articulação entre a prática e a
teoria. Ela diz:
É a partir da clínica que vamos relançar o saber, a clínica
nos relança ao saber o tempo todo, já que o saber psicanalítico não é apenas rearticular os conceitos. A partir da clínica
que se elabora o saber psicanalítico, tomar um conceito fora
do contexto da clínica, nos levaria a uma prática estéril, morta, adormecida, enquanto, o que Lacan propõe como o ensino
verdadeiro, é uma prática que desperte.

O vivo do saber psicanalítico em Lacan se faz presente a cada vez
que ele avança em relações aos conceitos de Freud, mas também, em
relação a seus próprios conceitos. Os diálogos de Lacan com Freud,
de Lacan com Lacan e de Lacan com outras disciplinas carregam em si
exatamente isso que há de vivo no saber, uma vez que esse se mostra
esburacado, isto é, furado.
O texto de Lucila Darrigo trouxe à tona essa importância de articular prática e teoria quando Anaëlle Lebovits-Quenehen interroga
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a origem da questão colocada pela autora. Questionou-se o lugar de
onde esta pergunta emergiu, colocando em jogo o lugar daquele que
ensina: isto é, a própria experiência do ensinante em relação ao ensino.
Assim, ressaltou-se a importância de considerar a posição do ensinante
em seu movimento de ensinar, fazendo avançar as diferenças existentes entre a posição do ensinante e a posição do analisante.
No que concerne à própria experiência do ensinar, destacou-se
o ponto que escapa na transmissão de um conceito, evitando que ele
seja reduzido a um saber morto. E nesta perspectiva, há algo da divisão
subjetiva que se situa em ambos os lados: do ensinante e do aluno.
Esta divisão se apresenta sob a forma de uma interrogação, cujo vivo
do corpo se deixa tocar. Logo, é imprescindível que os corpos estejam
em cena.
Uma passagem do texto de Lucila Darrigo sintetiza isso, quando
ela afirma que “O psicanalista ensina em posição de analisante. Isso
quer dizer em primeiro lugar, que ele entra com sua divisão, com seu
desejo, com seu sintoma. Quer dizer também que no ato de ensinar ele
aprende”.
Porém, Anaëlle Lebovits-Quenehen chama a atenção para um
ponto que ela considera enigmático no texto, isto é, o ensino e a posição de analisante. Ela afirma que o analisante elabora um saber na
tentativa de alcançar algo que ele não sabe o que é, assim como o ensinante faz um esforço para explicar a si mesmo aquilo que ele explica
para os outros. O que está em jogo não é um saber morto, pois o que
se presentifica neste esforço é, justamente, algo do vivo.
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Lucila Darrigo sustenta que “caminhar rumo à douta ignorância”
no ensino envolve tanto a posição de quem está ensinando, quanto à
posição de quem está para ser ensinado e que isto se transmite a partir de uma posição ocupada pelo ensinante. Deste modo, o não saber
se localiza tanto do lado do ensinante como daquele que se presta a
aprender algo.
O ensinante também pode fazer buracos nos conceitos aparentemente obsoletos para que surja algo novo, no entanto, é preciso que
ele tenha a causa analítica no horizonte, mantendo a ética e a responsabilidade de não deixar que a psicanálise e os textos psicanalíticos
adormeçam.
É desde a posição de analisante, em sua proximidade com o termo
ensinante, que aquele que transmite a psicanálise pode ocupar no
ensino. O ensinante, na posição de analisante e não de analista ou de
professor, constrói um saber na tentativa de alcançar aquilo que ele não
tem clareza na extensão de um conceito. Ele se satisfaz na medida em
que avança no ensino dele próprio sobre um determinado tema. Isto
permite ao ensinante certa apropriação dos conceitos de Freud e de
Lacan, sempre a partir daquilo que toca sua singularidade, despertando-o
para a causa analítica. E. Laurent, em seu texto “Interpretar a psicose”29,
afirma que
O analista faz parte do conceito do inconsciente e, então, a fala
do analista é uma operação sobre o discurso do mestre ou discurso do

29 LAURENT, É. (2019) “Interpretar la Psicoses”. In: Cuadernos del ICdeBA, 2ª ed. revisada. Buenos Aires:
Instituto Clínico de Buenos Aires, 2019, p. 82. Tradução livre.
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inconsciente, como chamou uma vez Lacan. O desejo do analista, seu
discurso, é uma operação sobre a interpretação do inconsciente. É a
maneira de produzir pausas, cortes, pontuações.
Nesta perspectiva, podemos pensar que o ensinante, ao tomar
para si o desejo do analista, opera fazendo pausas, cortes e pontuações
e amplia as possibilidades de alcance de determinados conceitos a fim
de avançar a práxis psicanalítica. Para que a psicanálise não perca sua
virulência é preciso tomar cuidado para não banalizar, vulgarizar ou repetir certos conceitos. Sendo assim, em cada aula, ateliê de leitura ou
núcleo de pesquisa, o ensinante deve realizar um ensino no limite do
não-saber, levando a peste não pasteurizada da psicanálise e indo na
contramão do discurso messiânico próprio dos nossos tempos.
Esta discussão sobre a aproximação dos termos ensinante e analisante é retomada no texto de Teresinha Prado30, “De onde se ensina”,
onde ela traz essa proximidade dos termos, tomando como ponto de
partida o fato de que há algo em curso no termo ensinante, assim como
no termo analisante. Ela relembra que o termo empregado anteriormente por Lacan era analisando e, em seguida, ele propôs esta variação.
Neste sentido, o termo ensinante (fr. enseignant), embora seja um
galicismo, como apontou Angelina Harari, é correlato a essa atividade
encontrada do lado do analisante. Daí a proposta dele ser utilizado por
aqueles que ensinam no CLIN-a. Mirmila Musse inclusive relembra que
esta discussão sobre qual termo utilizar, isto é, professor, ensinante,

30 PRADO, T. N. M. (2019). “De onde se ensina”. In: Entrevários – Revista do Centro Lacaniano de Investigação da Ansiedade (CLIN-a). São Paulo, n. 18, 2020.
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mestre, foi pauta no interior da comissão preparatória para a Conversação, pois, de certa forma, a escolha sobre um termo ou outro a ser
empregado, determina, sem dúvidas, uma relação diferente com o ensino e com a transmissão, cujos efeitos recaem também nos alunos e no
próprio funcionamento dos cursos do Instituto. Luiz Fernando Carrijo
da Cunha acentua a importância de colocar isso em questão, posto que
o emprego dos termos professor, docente, ensinante é um dos dogmas
utilizados no interior do CLIN-a.
Teresinha Meirelles sustenta-se em Lacan para afirmar que o analista, quando ensina, está na posição de analisante. Porém, ela dá um
passo a mais, ao se servir do texto de J.-A. Miller, “Cinco variações sobre o tema da elaboração provocada”31, onde ele propõe que “para provocar a elaboração em um determinado momento tem que se lançar
mão do discurso histérico”. Assim, ele aproxima a posição do mais-um
no dispositivo do Cartel àquele que dirige a Escola, pois ele provoca a
elaboração, sem, contudo, se tomar por aquele que sabe.
Ao aproximar a posição do ensinante com o modo de funcionamento do discurso histérico, discurso este que, segundo Miller, é em
parte um bom lugar para o mais-um do cartel, Teresinha Meirelles propõe certa proximidade do ensinante com o mais-um, na medida em que
tanto o ensinante como o mais-um trabalham um tema. No cartel, o
mais-um trabalha sua questão, ao mesmo tempo em que provoca nos
cartelisantes uma elaboração, resultando em um produto. No enquadre
do ensino, o ensinante prepara sua aula e instiga os alunos ao trabalho

31 MILLER, J.-A. (1986) “Cinco variações sobre o tema da elaboração provocada”. In: O cartel: conceito e
funcionamento na Escola de Lacan. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1994, p. 1-10.
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e à elaboração desde sua posição de sujeito dividido. Nesta modalidade
de ensino, o gozo está incluído na sua relação com o saber. Uma diferença, portanto, do discurso universitário, onde o gozo está sob a barra
do recalque. As provocações do ensinante tenderiam, assim, a vivificar
o ensino, para que ele mesmo possa sair do lugar de ideal para o aluno.
Lugar este que estabelece uma relação de verticalidade, podendo engendrar inibição, por exemplo.
Anaëlle Lebovits-Quenehen concorda com essa proposta de Teresinha Meirelles, segundo a qual devemos nos servir do discurso histérico quando estamos na posição de ensinante. No entanto, não se
trata de reinar para supostos mestres, mas sim de provocar e colocar
em questão aquilo que estaria no lugar de ideal de saber - do lado imaginário do saber - provocando furos no saber. Trazer a histérica para o
debate, segundo Anaëlle Lebovits-Quenehen é importante na medida
em que o discurso histérico provoca e faz avançar o saber, possibilitando uma elaboração inédita, já que a histérica está sempre questionando
o que está estabelecido. Angelina Harari reitera que é um discurso histérico no sentido de provocar, de fazer furos nos significantes mestres
e não de derrogar o mestre. Trata-se de fazer uso do discurso histérico
enquanto metáfora, pois ele colabora para uma elaboração inédita, isto
é, a única forma de sustentar um ensino.
É através desta perspectiva que Anaëlle Lebovits-Quenehen marca a diferença entre professor e ensinante, pois o ensinante, ao ensinar,
é aquele que realiza uma elaboração inédita, cujo desejo do analista
está presente. Se o lugar do mestre/professor é tomado como ideal,
então ele não leva em consideração o desejo do analista, isto é, o motor
que provoca o desejo de saber e contribui para uma elaboração inédita.
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Assim como o analisante busca se desalienar dos significantes mestres
da sua história, o ensinante busca ir além da simples transmissão de um
conceito.
A presença da falha, do furo e do não-saber tanto do lado do analisante quanto do ensinante é o que permite aproximar estas duas posições. Se de um lado, o analisante constrói seu saber em análise através
de seu sintoma, dos atos falhos, dos sonhos, isto é, daquilo que rateia,
de outro lado, o ensinante ensina a partir de um ponto de não saber, de
uma certa ignorância e em torno de um vazio, ainda que apoiado nos
conceitos estabelecidos pela psicanálise e também nos outros saberes
conexos. É, portanto, na articulação entre o saber estabelecido e um
não saber, que algo da criação e da invenção poderá tocar aquele que é
ensinado, formando assim uma nova borda em torno desse vazio. Certamente, isso depende da implicação daquele que está para ser ensinado, sem que ele tenha a pretensão de preencher esse furo.
André Antunes da Costa assinala que há algo da prática, da experiência, no texto de Lucila Darrigo, quando ela tenta transmitir algo da
psicanálise. Ele faz uma comparação ao marcar a diferença que existe
quando alguém pede para explicar como se faz uma conta matemática
e quando alguém pede para explicar o que é o objeto a, ou o inconsciente, ou a transferência. Ele afirma que por mais que se tente cernir
um conceito, alguma coisa ainda fica por ser dita e retoma uma frase
do texto de Lucila Darrigo onde ela diz que “a saída nunca é pela via do
sentido”, pois se trata de um bem dizer que inclua o saber e o real da
maneira mais próxima possível.
Anaëlle Lebovits-Quenehen ressalta que o dispositivo analítico é
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uma coisa e o fato de ensinar é outra e que não podemos prescindir
do sentido para ensinar, caso contrário, ninguém iria a um curso.
Considera que mesmo no discurso analítico já é muito difícil estar
à altura do fora do sentido. O horizonte não é o sentido, mas, por
outro lado, não é possível ficar o tempo todo fora do sentido quando
se ensina. Na transmissão da psicanálise, certamente não captamos
tudo, tampouco conferimos sentido, pois a opacidade está em jogo.
Mas é preciso saber disto, porque afinal, é justamente isto que nos
esforça em direção à invenção, ou seja, inventar novas formulações
para tentar dizer sobre um ponto da teoria que é difícil de apreender.
O texto de Silvia Sato levantou dois pontos importantes a respeito da articulação entre a prática e a teoria. Sem dúvidas existe
uma teoria articulada à prática, mas é necessário que esta articulação permaneça como o ponto de partida e de chegada na ocasião
de todo ensino. Isso permite com que o ensino não se mantenha
obsoleto, pois é, justamente neste ponto que a psicanálise pode ser
atacada.
É preciso fazer o uso dos termos da psicanálise de maneira
justa e de acordo com a nossa época. Neste sentido, o texto da Silvia
Sato comporta um interesse político. Anaëlle Lebovits-Quenehen
sustenta a necessidade de buscar aquilo que há de subversivo na
psicanálise, apesar de alguns termos terem se tornados obsoletos.
Diante disso, há duas saídas possíveis: seja substituir os termos
obsoletos, seja retomar o conceito naquilo que ele tem de mais
decisivo. “Sejam lacanianos, mas restituindo a verdade cortante da
psicanálise”, declara Anaëlle Lebovits-Quenehen.
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Ao ocupar o lugar do ensinante é preciso colocar os significantes
em marcha para que algo da psicanálise seja transmitido. A douta ignorância deve nos empurrar em direção ao bem-dizer e disto depende do
lugar de enunciação daquele que se arrisca a fazê-lo. É nesta perspectiva que o enlace entre a prática e a teoria mantém aberta a via ao real,
como podemos ler com Lacan em seu retorno a Freud. A condição para
que haja uma reiteração dos fundamentos da psicanálise é que a clínica
esteja presente, pois é ela que determina o lugar de onde se opera o
ato analítico.
Ensino e transmissão
Este terceiro e último tema recolhidos por nós trata de dois significantes presentes na psicanálise desde seus primórdios: ensino e
transmissão. Assim, apresentaremos aqui um breve aporte sobre esses
dois termos ao longo da obra freudiana e do ensino de Lacan, alimentando-o do material retirado da Conversação.
Freud sempre demonstrou sua preocupação em manter a psicanálise em constante movimento e, nesse sentido, tanto o ensino quanto a
transmissão sempre fizeram parte de suas teorizações sobre o inconsciente. Isto se verifica desde as reuniões das quartas-feiras das quais,
inicialmente, apenas os colegas médicos participavam e, algum tempo
depois, intelectuais ligados à arte, à filosofia e à literatura, juntarem-se
a eles. A necessidade de Freud de compartilhar suas descobertas e de
colher os ensinamentos de outras áreas possibilitou a criação da Sociedade Psicológica das Quartas-feiras. Constatamos também o interesse
dele em ensinar e transmitir a psicanálise para além da Europa, ao aceitar o convite para ir aos EUA, falar na Clark University de Manchester,
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em Massachusetts32, onde realizou uma série de cinco conferências,
certo de que ele transmitiria a peste. Ele mesmo diz: “Eles não sabem
que lhes estamos trazendo a peste!”33. Porém, o que se viu posteriormente foi a pasteurização da “peste do inconsciente” em uma Psicologia do ego, mas que, no entanto, não permitiu que Freud cedesse em
seu desejo de sustentar a psicanálise.
Por sua vez, Lacan realizava a transmissão de seu ensino através
de seus Seminários, Escritos, Apresentações de pacientes e inventou o
dispositivo do Cartel, relançando, a cada vez, os pontos candentes da
psicanálise, sempre preocupado em como o real entraria em jogo nesta
transmissão. Lacan34 não pensava entregar o seu ensino de forma fácil,
“em comprimidos”, já que a presença do real na experiência analítica
coloca em evidência que a relação entre ensino e transmissão em
psicanálise não é algo simples, já que eles não se recobrem totalmente.
Em seu “Ato de fundação”, Lacan afirma que “O ensino da psicanálise
só pode transmitir-se de um sujeito para outro pelas vias de uma
transferência de trabalho”35, convidando, portanto, cada praticante e
analista a se colocar ao trabalho nos Institutos e na Escola.
Freud e Lacan demonstram, cada um com seus estilos próprios,
a insistência em transmitir e sustentar incansavelmente suas teorias.
Mas, o que se ensina em psicanálise, já que verificamos a rebeldia do

32 FREUD, S. (1910 [1909]). “Cinco lições de psicanálise”. In: Obras psicológicas completas de Sigmund
Freud, vol. XI. Rio de Janeiro: Imago, 1969.
33 FREUD, S. (FREUD apud LACAN, 1956/1998). “A coisa freudiana”. In: Escritos. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar., 1998, p. 404.
34 LACAN, J. (1967-68/2006). Op. Cit., p. 11.
35 LACAN, J. (1964/2003). Op. Cit., p. 242.
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inconsciente em relação ao ensino? Se por um lado, Lacan apresenta os
matemas como o que possibilitaria a transmissão de um ensino integral,
por outro lado, em “Alocução sobre o ensino”, ele esclarece que “Nosso
discurso não se sustentaria se o saber exigisse a intervenção do ensino”36. Essas incongruências entre ensino e saber passam a ficar mais
evidentes no final de seu ensino, onde suas referências e conceitos se
modificam e ampliam seu alcance. O entendimento do inconsciente
passa do inconsciente transferencial para o inconsciente real, sua concepção de final de análise vai para além da travessia da fantasia e ele se
dirige ao sinthoma, com o savoir y faire.
É na medida em que Lacan faz modificações em sua teoria, que
seu modo de transmissão também ganha outros alcances. Ele afirma,
por exemplo, que “A verdade pode não convencer, o saber passa em
ato”, acrescentando que “o que me salva é o ensino”37. Assim, um ensino verdadeiro, o da mostração, através do qual testemunha-se que
o saber de lalíngua e do inconsciente real não é da ordem do ensino
tradicional, requer que o ensinante, “não pare de se submeter ao que se
chama novação”38, isto é, uma ação que seja constantemente renovada.
E o que se transmite da psicanálise? Freud, em seu texto “A questão da análise leiga” deixa claro sua preocupação em relação a isto e se
pergunta como alguém que não teria passado pela experiência analítica
poderia ser tocado pelas palavras? Ele diz:

36 LACAN, J. (1970/2003). Op. Cit., p. 308.
37 Ibidem, p. 309.
38 LACAN, J. (1956).”A coisa freudiana”. In: Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998 p. 437.
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Sei que não posso convencê-lo. Isto está além de qualquer possibilidade e, por esse motivo, além de minha finalidade. Quando ministramos aos nossos alunos instrução teórica
em psicanálise, podemos ver quão pouca impressão lhes estamos causando, para começar. Eles absorvem as teorias da análise tão friamente quanto outras abstrações com as quais são
alimentados. Poucos deles talvez desejem ficar convencidos,
mas não há qualquer vestígio de que estejam39.

Nesta passagem, verifica-se que sem a transferência à psicanálise e
sem a implicação do desejo do analista na transmissão, a psicanálise não se
sustenta no mundo via o discurso universitário, pois o que se transmite no
campo da psicanálise não é um corpo teórico, porque a transmissão transcende os conceitos e, portanto, não se sabe ao certo o que se transmite.
É. Laurent40 assinala uma oposição fundamental entre transmissão e ensino, visto que aquilo que se transmite não tem necessidade
alguma de ser entendido. Por outro lado, ele afirma que um verdadeiro
ensino deve se dirigir a um ponto de não saber. Ao se referir às apresentações de pacientes, uma das formas encontradas por Lacan para
transmitir e avançar a psicanálise, J.-A. Miller41 afirma que “o que se
aprende capta-se por roubo, pela boca de um ou de outro e jamais pode-se estar muito certo de se ter em mãos alguma coisa ou nada”, posto
que a divisão subjetiva está sempre em jogo.

39 FREUD, S. (1926). “A questão da análise leiga”. In: Obras psicológicas completas de Sigmund Freud,
vol. XX. Rio de Janeiro: Imago, 1969. p. 226.
40 LAURENT, É. (2019). “Cómo se enseña la clinica?” In: Cadernos del Instituto Clinico de Buenos Aires, 2
ed. Buenos Aires. 2019 p.25.
41 MILLER, J.-A. (1996). “Lições sobre a apresentação de doentes”. In: Matemas 1. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 1996, p. 138.
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A partir desta perspectiva, podemos afirmar que o processo ensino-transmissão-aprendizagem não ocorre sem a transferência e que
aquilo que cada um coloca de si neste processo é sempre inapreensível
em sua totalidade. Trata-se de pedaços de ensinos que são entregues
e pegos conforme o momento de cada um em seu percurso na psicanálise.
É. Laurent, em “Reflexões sobre a forma atual do impossível de
ensinar”, nos convida a irmos ao limite, esgarçando ao máximo possível
os conceitos estabelecidos, para sabermos ler o inconsciente não como
algo morto e fixo, mas como algo dinâmico e vivo. Para aquele que se
propõe a assumir o lugar de ensinante, cabe-lhe fazer fissuras no já
sabido, tanto dos conceitos psicanalíticos quanto dos saberes conexos
que conversam com a psicanálise a fim de não se ater às retóricas epistemológicas.
No ensino da psicanálise não há uma significação final sobre os
conceitos, pois não existe “a verdade”, mas “pedaços de verdades temporárias” que, com o tempo, transformam a psicanálise e o psicanalista.
É, portanto, através de um movimento constante que a transmissão de
Lacan recupera, vivifica e dialetiza aquilo que na obra de Freud estava
desaparecendo gradativamente. Lacan rompe, ao mesmo tempo, com
a estandardização dos conceitos e com a pretensão de transformar a
psicanálise em um sistema fechado e autossuficiente.
Os trabalhos discutidos na Conversação serviram de pretextos(pré-textos) para promover uma abertura e um avanço sobre o tema
do ensino e da transmissão em psicanálise. O texto de Jovita Carnei-
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ro42, “Das disciplinas necessárias à transmissão”, trouxe a tensão entre
a transmissão do novo e daquilo que já existe sobre os conceitos. Sua
questão resumida se colocou da seguinte forma:
Forjar psicanalistas que estejam à altura de sua época está no cerne da psicanálise desde o seu nascimento. Nesta perspectiva, o que o
psicanalista deve saber do que se pode ensinar inclui disciplinas necessárias à transmissão dos conceitos que orientam a prática. A essa
altura nos cabe manter vivos a obra de Freud e o ensino de Lacan, sem
deixá-los se tornar letra morta e sem ceder ao empuxo dos protocolos
e manuais técnicos, não sem a interlocução com disciplinas de outros
campos de saber.
Esta passagem nos permitiu extrair alguns aspectos acerca do lugar do ensinante no Instituto e da necessidade de se transmitir uma
psicanálise viva, que não seja estanque e doutrinária, mas, pelo contrário, que avance em direção ao novo. Para tanto, considerou-se fundamental que os psicanalistas realizem o comentário perpétuo dos textos
de Freud e de Lacan para que a repetição do mesmo não impossibilite
os desdobramentos da prática e da ética da psicanálise e viabilize sua
presença na cultura.
Patricia Badari ressalta a importância de considerar a posição
do ensinante na transmissão a partir do que o causa, o interroga e do
que rateia, caso contrário, o ensino de Lacan pode se tornar um fetiche. Sua pergunta, “como se transmitir isso que não se ensina?”, carrega

42 LIMA, J. C. (2019). “Das disciplinas necessárias à transmissão”. In: Entrevários – Revista do Centro Lacaniano de Investigação da Ansiedade (CLIN-a). São Paulo, n. 18, 2020.
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certa inquietação relativa ao fato de que no ato da transmissão, um
conceito supostamente entendido pode não estar totalmente claro.
Porém, após a exposição, ao deparar-se com o furo no saber, talvez
seja possível reelaborar e avançar em relação àquilo que fora entendido anteriormente.
Anaëlle Lebovits-Quenehen enfatiza o quanto é importante
consentir com o fato de que não é possível saber tudo em psicanálise, reiterando que nem tudo é compreensível, já que se trata
de pedaços de saber. No entanto, isso não significa, como diz Lacan, que o seu ensino e mesmo toda a psicanálise sejam entregues
em comprimidos. Fazendo referência ao texto de Jovita Carneiro,
Anaëlle Lebovits-Quenehen recupera a preocupação de Lacan em
não deixar que os seus textos, bem como os de Freud, permaneçam
apenas em três linhas nos manuais. E para que isso não ocorra, ela se
serve de um comentário de J.-A. Miller onde ele afirma que no ensino de Lacan não existe nenhuma tese que não possa ser modificada
e que é exatamente isso que impede a existência de um dicionário
da psicanálise.
Logo, o ensino da psicanálise exige um comentário contínuo dos
textos freudianos e lacanianos, assim como de outros psicanalistas dos
quais nos servimos para ler o falasser e sua relação com o mundo. Assim, em sua transmissão, o ensinante tem a responsabilidade de não
encobrir as contingências e, sobretudo, o furo no saber. Assim como
Lacan se faz responsável pelos efeitos de seu ensino, nós, de forma
semelhante, também somos responsáveis pela nossa prática no dispositivo analítico.
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Eliana M. Figueiredo pontua que há uma demanda do “ensina-me”
tanto por parte dos alunos, quanto dos analisandos na clínica e que,
paradoxalmente, há um querer saber e, ao mesmo tempo, um não querer saber nada disso. Ao constatar o fato de que nos deparamos com
isto na clínica e na transmissão, ela considera que é preciso levar em
conta o tempo de despertar próprio da relação do inconsciente com o
que se sabe, com o que não se sabe que sabe e com o não saber. Neste sentido, caberia ao ensinante uma atenção contínua em provocar o
despertar nos alunos.
A partir desta colocação de Eliana M. Figueiredo, sobre a posição de querer se fazer ensinar, Anaëlle Lebovits-Quenehen retoma a
questão trazida por Lucila Darrigo a respeito do ensinante-analisante,
deixando claro que ela não será resolvida nesta Conversação. Para ela,
há certa atividade tanto do lado do analisante quanto do ensinante e a
pergunta que daí se extrai é se finalmente não seria a partir da experiência de analisante que se pode aprender, pois é na experiência analítica que se apreende que o ensino não visa totalizar o saber porque ele
não é totalizado e é graças ao ato do analista que se faz a experiência
daquilo que nos defendemos contra o real. É justamente isto que faz
furo no saber e é em torno disto que o ensinante está às voltas. Aquele
que ensina está às voltas com esse furo e, uma vez consentido com
isso, o ensinante se mantém em dia com a ética da psicanálise. Se por
um lado, o saber teórico depende de uma transmissão universalizante,
por outro lado, o surgimento de algo novo, a presença do real, pode ser
pego pelo conceito.
A título de exemplo, Anaëlle Lebovits-Quenehen retoma a questão introduzida por André Antunes da Costa quando ele afirma que há
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um esforço em jogo para explicar um determinado conceito, por exemplo o objeto a. Segundo ela, não é difícil explicá-lo teoricamente, mas
sim fazer seu uso na clínica; muitas vezes, seu uso é vago ou contraditório. No Seminário 11: Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise,
por exemplo, o objeto a é uma falta e não aquilo que preenche. Mas, na
clínica, frequentemente, utiliza-se este conceito ao avesso. Isso coloca
em evidência o interesse clínico na articulação epistemológica, pois a
clínica relança o saber e, ainda que, às vezes, existam curtos-circuitos,
ela evita deixá-lo morto. Neste sentido, a pergunta “o que ensinamos?”
é crucial porque não se trata do ensino de um objeto como os outros,
trata-se do objeto clínico.
Quanto às disciplinas necessárias à transmissão dos conceitos,
como destacou Jovita Carneiro em seu texto, Luiz Fernando Carrijo da
Cunha esclarece que as disciplinas são necessárias como aporte à psicanálise, mas que é importante estabelecer algum tipo de relação com
o uso que Lacan faz delas porque, muitas vezes, realiza-se, por exemplo, um curso sobre topologia sem que haja este tipo de relação. Ele
assinala que essa maneira de utilizar um conceito no âmbito da psicanálise evidenciaria algo de um sintoma. Ao encontro desta fala, Anaëlle
Lebovits-Quenehen acrescenta que o uso dos saberes conexos pode
ser uma tentativa de querer escapar do real próprio à psicanálise.
Com o auxílio do texto de Silvia Sato, onde ela releva que “o vivo
do ensino se presentifica a cada vez que encontramos a pergunta que
vem responder cada noção ensinada”43, Anaëlle Lebovits-Quenehen retoma a questão colocada por Angelina sobre como se dá o ensino na

43 SATO, S. (2020[2019]). Op. Cit.
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ECF, enfatizando que o interessante no “ensino aberto” é a presença de
algo do novo, da forma como se transmite. E neste aspecto, é importante
que a transmissão inclua uma articulação com a época em que vivemos.
O texto de Laura Mansin permitiu estender a reflexão acerca da
impossibilidade e dos impasses de ensinar e daquilo que o ensinante
transmite em um Instituto de psicanálise. Ela se interroga: afinal, “o que
transmitimos quando tentamos ensinar?”. Esta pergunta faz eco com
aquela apresentada por Patrícia Badari, isto é, “como se transmitir isso
que não se ensina?”
Um primeiro aspecto desta questão repousa sobre o fato de que
não se transmite apenas o que intencionalmente se quer ensinar, pois
há na transmissão algo da própria posição do sujeito que tenta ensinar, algo que lhe escapa, evidenciando a falta de controle do que se
transmite. Afinal, o inconsciente, enquanto saber, não é um saber que
se ensine. Denota-se nesta relação ensino-transmissão os efeitos de
equivocidade próprios da linguagem.
Laura Mansin, ao citar a seguinte passagem do Seminário 2 de
Lacan:
Só é ensino verdadeiro aquele que consegue despertar
uma insistência naqueles que escutam, esse desejo de saber
que só pode surgir quando eles próprios tomaram a medida da
ignorância como tal – naquilo em que ela é fecunda – e isso
também vale para aquele que ensina44,

44 LACAN, J. (1954-1955). O Seminário, livro 2: o Eu na teoria de Freud e na técnica da psicanálise.
Jorge Zahar, Rio de Janeiro, 1985 p. 260.
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reabriu o debate em torno da dimensão da ignorância no ensino
da psicanálise e do que se transmite em psicanálise.
Maria Josefina Sota Fuentes afirma que a douta ignorância implica
em um saber e não no não saber. Trata-se muito mais de saber sobre o
limite do saber e, neste sentido, a douta ignorância é um saber muito
difícil de sustentar. Retomando as questões apresentadas no texto de
Laura Mansin, isto é, “o que se transmite?” e “o que se ensina?”, Maria
Josefina Sota Fuentes aponta para um paradoxo fundamental no ensino
da psicanálise, pois o essencial a ser transmitido não está relacionado
ao corpo teórico. A transmissão ultrapassa os “conceitos”, sem permitir
que seus efeitos sejam previstos porque estão diretamente ligados ao
efeito de formação, ainda que se possa dizer que só há as formações
do inconsciente. Ela acrescenta não ser possível abordar a questão do
ensino sem abordar o paradoxo da transmissão da psicanálise, já que
o essencial a ser transmitido não se transmite como um saber, pois a
transmissão implica uma experiência sempre atrelada à divisão subjetiva. É neste sentido que Maria Josefina Sota Fuentes sustenta que a
formação pode também entrar como debate nessa Conversação.
Para ela, existe de um lado as peculiaridades do saber da psicanálise e, de outro, existe este saber que se insere nessa “formação” que não
existe, mas que visa produzir um efeito de divisão, fazendo com que
aquele que esteja nesta formação avance em relação à causa e à própria psicanálise. Ela se pergunta se existiria um conceito em psicanálise
e prossegue afirmando que nem mesmo o inconsciente é um conceito,
na medida em que ele se transforma ao longo dos séculos, mas também
porque o corpo teórico depende de uma práxis. Maria Josefina Sota
Fuentes conclui, portanto, que existe a peculiaridade do corpo teórico
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da psicanálise e que ele é posto na transmissão frente a um paradoxo,
cujo essencial a ser transmitido não se faz pela via do saber.
Anaëlle Lebovits-Queneben concorda com as considerações de
Maria Josefina, mas ela assinala que não podemos fazer um impasse
sobre o ensino para transmitir algo, ainda que seja possível afirmar que
o inconsciente não é um conceito porque ele é mutável. Para ela, é importante esgarçar ao máximo o ensino de Lacan, não apenas para dizer
que ele mudou de ideia, mas sim, para dizer que esta mudança acompanha uma mudança de perspectiva. Observa-se assim que é possível
restituir as perspectivas que nos levam a afirmar que o inconsciente é
estruturado como uma linguagem e ao mesmo tempo que a linguagem,
de início, não existe. Assim sendo, não podemos ficar em um impasse
para transmitir o que é impossível de ensinar.
É necessário que o novo apareça tanto para o ensinante quanto
para aquele que está para ser ensinado. Existe sempre uma tensão
entre o que desperta, isto é, o novo e o que já é sabido e não se deve
fazer um impasse sobre o novo, pois uma transmissão verdadeira
compreende a interseção do saber novo com o já sabido para que este
não seja rebaixado a ponto de nada compreender. Uma vez isto posto,
torna-se então fundamental saber a quem nos endereçamos quando
ensinamos porque mesmo que se trate de um público que desconhece
a psicanálise, não devemos reduzir nossa exigência para com ele.
A transmissão da psicanálise depende da mobilização e inquietação
provocadas pelo ensinante neste outro que escuta seu ensino. Assim
como no dispositivo analítico, o analista paga com a sua palavra, com a
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sua pessoa e com o seu ser45, ao ensinar, o ensinante paga colocando
algo de si naquilo que ele propõe ensinar.
Ainda sobre o surgimento de algo novo no ensino para o ensinante e para aquele que se propõe a aprender, a questão lançada por
Teresinha Meirelles abriu um debate acerca do lugar ocupado pelo ensinante em um Instituto de psicanálise e como transmitir isso que é da
ordem do impossível de ensinar. Sua pergunta,
Será que podemos considerar que o lugar ocupado
pelo ensinante é o de agente provocador da elaboração, convocando cada um a transformar a demanda inicial passiva, de
ensino, em uma transferência de trabalho a qual cada um trabalha e coloca de seu naquilo que busca entender?

Essa pergunta parece já conter parte da resposta.
A Conversação avança com uma contribuição de Heloisa Telles,
ao retomar uma frase do texto de Teresinha Meirelles, isto é, “só há
ensino quando se sustenta uma elaboração inédita” e que ressoa com
o texto de Jovita Carneiro, quando ela destaca a presença do vivo na
transmissão, servindo-se do texto de Éric Laurent. Então, diz Heloisa
Telles, “trata-se de alguém que faz isso, isto é, elabora e transmite e
este alguém parece ser o ensinante”.
Silvia Sato ressalta a importância da frase que Teresinha Meirelles
extraiu de Lacan, “O ensino da psicanálise só pode transmitir-se de um

45 LACAN, J. (1958). “A direção do tratamento e os princípios de seu poder”. In: Escritos. Rio de Janeiro,
Jorge Zahar, 1998. p. 593.
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sujeito para outro pelas vias de uma transferência de trabalho”46, afirmando que transferência de trabalho é um significante caro para quem
trabalha no Instituto. Silvia Sato segue: “assim como na transferência
dirigida ao Sujeito Suposto Saber, a transferência de trabalho é impulsionada pelo desejo de saber”47. Logo, a proposta contida no texto de
Teresinha Meirelles coloca a posição do ensinante e do aluno/participante em relação com o desejo de saber.
Seguindo esta discussão sobre o lugar do ensinante e de onde se
ensina, Gustavo Oliveira Menezes trabalha em seu texto dois significantes - estilo e ato - permitindo ampliar a reflexão sobre o que está
em jogo no ensino e, por consequência, trazer à discussão os desdobramentos possíveis de uma transmissão.
A pergunta feita por Gustavo Oliveira Menezes: “Como então a
partir de um estilo, o ato pode garantir que o ensino não caia na repetição, no sintoma da própria tese que dali se forjou?”, remeteu Anaëlle
Lebovits-Quenehen a uma passagem do texto de Teresinha Meirelles:
“A verdade não pode convencer, o saber passa em ato”. Anaëlle Lebovits-Quenehen considera que mesmo que o enunciado seja verdadeiro, a questão que se coloca é saber como esse enunciado pode trazer
consequências. Afinal, o importante não é tanto que um enunciado seja
verdadeiro, mas saber como cada um se torna responsável pelas consequências que esse enunciado comporta. Ou seja, como podemos, ao
ensinar, operar com esse enunciado e fazê-lo ressoar?

46 LACAN, J. (1964/2003). Op. Cit., p. 242.
47 PRADO, T. N. M.(2020[2019]). Op. Cit.
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Para se responsabilizar pelas consequências de um ensino, é necessário a presença de um corpo, pois só assim essa verdade terá consequências. Todo ensino corre o risco de tornar-se uma verdade que não pode
convencer sem um ensino em ato. Portanto, existe um corpo que faz com
que o ensino se renove a cada encontro. Lacan retorna a Freud e avança
em seus conceitos, colocando seu corpo em cena, da mesma forma que J.A. Miller se posiciona em relação ao ensino de Lacan, não permitindo que
a psicanálise desapareça. Anaëlle Lebovits-Quenehen chama a atenção ao
engajamento do corpo do ensinante no ensino para que uma verdade tenha consequência porque por si só essa verdade não traz nenhuma consequência. Quanto à questão do estilo, Anaëlle Lebovits-Quenehen afirma
que ele somente pode se revelar à condição de que exista um saber, pois
não há estilo que não venha acompanhado de um saber.
Então, se para que haja um estilo próprio na transmissão é necessário um saber, seria possível estabelecer uma relação entre esse estilo que
comporta um saber e o sinthoma, na medida que teríamos aí um savoir y
faire?
***
Apresentamos neste Dossiê alguns desdobramentos da Conversação sobre o ensino e, a avaliamos como exitosa, na medida em que
a transferência de trabalho produziu, como aponta Miller, “não uma
enunciação coletiva, senão uma ‘associação livre’ coletivizada, da qual
esperamos um certo efeito de saber”48. Certamente, alguns pontos dei-

48 MILLER, J.-A., et all (2003). La pareja e el amor: Convesaciones Clínicas com Jacques-Allain Miller em
Barcelona. Buenos Aires: Paidós, 2003.
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xaram de ser contemplados, em razão da impossibilidade de tudo
dizer. Entretanto, a exposição dos principais eixos debatidos parece
ser suficiente para dar continuidade à discussão acerca de futuras
mudanças no ensino do CLIN-a.
Sobre esta futuras mudanças, gostaríamos de chamar à atenção
ao fato de que em nenhum momento da Conversação houve uma interrogação sobre o que levou a se pensar em uma reformulação no
ensino do Instituto. Ou seja, nenhuma pergunta acerca do que se
colocou como problema no ensino foi tratada diretamente. No entanto, no decurso da Conversação foi possível retirar alguns pontos
que se revelam controversos no que concerne o ensino.
Um primeiro deles diz respeito ao emprego do termo ensinante. Dado que esta palavra não existe em português, questionou-se, sem muitos detalhes, a legitimidade de fazer seu uso. Por que não
utilizarmos os termos professor ou docente? Eis uma pergunta levantada. Parece que a problemática que se apresenta relaciona-se, em alguma medida, à diferença do ensino no Instituto e do ensino na Universidade. Isso foi bastante discutido ao longo da Conversação e algo
indica que, uma vez esclarecidas essas diferenças, a escolha pelo termo
a ser utilizado será senão uma consequência lógica.
Se, por um lado, discutiu-se sobre a vizinhança do ensino na
Universidade e no Instituto, pela via do saber formal e, portanto,
mortificado, por outro lado, também foi demarcada algumas assimetrias entre eles. Uma delas, e fundamental, é que o ensino realizado
no Instituto é, antes de tudo, o ensino da psicanálise e, neste sentido, é um ensino que não dispensa o real da psicanálise, na medida em
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que é, justamente este real que indexa o saber. Além disto, trata-se
de um ensino que leva em consideração a divisão subjetiva do aluno.
A este respeito, extraímos um trecho do argumento das 47º
Jornadas da Escola de causa freudiana, o qual resume de forma clara o que está em jogo na aprendizagem quando estamos no campo
da psicanálise:
Para a psicanálise, apenas incorporamos alguma coisa com o
preço de se descarregar de alguma coisa, seja a satisfação que o
sujeito podia ter em sua fantasia. A aprendizagem seria menos o resultado de um saber a-pegar (à-prendre) no Outro do que o fruto de
uma renúncia custosa, o custo de seu gozo, o custo do que é preciso
perder para conhecer um pedacinho49.
Nesta perspectiva, os termos professor ou docente - que carregam algo da maestria - referem-se muito mais ao modo de funcionamento do discurso universitário, cujo conhecimento veiculado sustenta-se na crença à relação sexual, resultando na proliferação de sentido
e tendo como característica a totalização do saber teórico. Trata-se de
uma transmissão universal. Sobre este ponto, discutiu-se a diferença
entre o discurso da ciência e o discurso da psicanálise, considerando
que o primeiro universaliza o segundo.
Lacan, ao questionar a existência do desejo do docente (fr. désir de l´enseignant), em seu Seminário X: A angústia, considera que se
podemos:

49 47e Journées de L´École de la cause freudienne. Apprendre: désir ou dressage, (2017). Disponível em:
<http://www.desiroudressage.com/le-programme/>. Acesso em: mar. 2020.
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[..] formular a questão do desejo do docente (enseignant) é sinal (...) de que a questão existe. É também sinal de
que existe um ensino. E isto nos introduz, afinal, de contas, na
curiosa observação de que, quando esta questão não se coloca, é porque existe o professor. O professor existe toda vez
que a resposta a essa pergunta está escrita, digamos, escrita
em seu aspecto ou em seu comportamento, naquela espécie
de condicionamento que podemos situar no nível do que chamamos de pré-consciente, ou seja, de algo que podemos tirar,
venha de onde vier, das instituições, ou até do que é chamado
de seus pendores50.

Assim, enquanto o professor está para a vocação e o não
questionamento sobre o desejo contido nisto, o docente (enseignant) está, justamente, em posição de interrogação sobre
este desejo, fazendo existir um ensino. A partir dessa ótica, poderíamos depreender que o que acontece no interior
do CLIN-a está muito mais para o lado do ensinante do que
do professor. Isto foi claramente evidenciado no decorrer da
Conversação, onde uma inquietação constante daqueles que
ensinam apresentou-se articulada à dificuldade de transmitir
isto que é impossível de ensinar.
A preocupação em incluir o aluno nisto também foi largamente manifesta, a cada vez que se discutiu que o alcance de
uma transmissão não universal, também depende da relação que
cada um tem com seu inconsciente. E não por acaso, as consi-

50 LACAN, J. (1962-1963). O Seminário, livro 10: a angústia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005, p. 190.
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derações sobre a presença de algo novo no ensino, promovendo
o despertar no aluno, também foram amplamente discutidas. O
alcance do conceito está subordinado à emergência do novo, do
inédito, o qual carrega algo do real. A partir disso, esboçou-se
algumas ideias sobre como possibilitar a participação mais ativa
dos alunos nas aulas para que eles advenham também como ensinantes, colocando à prova o saber extraído de um determinado
curso.
Um segundo ponto tangenciado na Conversação concerne
o uso feito das “disciplinas necessárias à transmissão da psicanálise” que, como bem apontou Luiz Fernando Carrijo da Cunha,
muitas vezes elas são desarticuladas do uso que Lacan fez delas, revelando um sintoma. A propósito disso, Anaëlle Lebovits-Quenehen acrescentou que este uso desarticulado pode ser uma
tentativa de encobrir o real próprio da psicanálise. Uma pergunta
que então se coloca é como nos servirmos das “disciplinas necessárias à transmissão da psicanálise” - à condição de irmos para
além delas – justamente neste momento da civilização onde o
real sem lei parece nos atropelar a cada instante, sem tempo para
compreender os fenômenos que se impõem? Caso contrário, corremos o risco de nos ancorar nos dogmas psicanalíticos.
Um terceiro ponto abertamente abordado foi a importância
de articular teoria e prática, o que nos leva então a pensar sobre o lugar da clínica do CLIN-a em sua relação com o ensino e
a transmissão, pois interessa ao Instituto extrair de sua própria
clínica os ensinos que lhe são particulares, de maneira a formalizála, articulando o real que ali se faz presente com o corpo teórico
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sobre este real. Isso implica questionar tanto as modalidades
desta prática no interior do Instituto quanto ao lugar atribuído
às Apresentações de pacientes, uma prática que tem um objetivo
claro de ensino, de onde Lacan visava ao mesmo tempo fazer surgir
um sujeito no doente que estava a sua frente, articular e avançar a
sua teoria. Nos deparamos com um desafio pela frente, o de fazer
com que os instrumentos conceituais da psicanálise oferecidos nos
cursos, ateliês e núcleos de pesquisa possibilitem a manutenção do
entrelaçamento da formalização teórica e da posição do analista.
Um quarto ponto, que não apareceu na Conversação, mas que
nem por isto ele é menos importante, trata-se de um ponto recolhido
em uma Assembleia ordinária do CLIN-a, onde discutia-se o número
de associados que não pagavam as cotizações. Colocou-se em questão se este desinvestimento, sob a roupagem da inadimplência, teria
alguma relação com o modo como os cursos se organizam. Isto é, se
a maneira como os ciclos, ateliês, núcleos de pesquisa e seminário
clínico estão estruturados produz nos associados certo desinteresse
em participar da vida ativa do Instituto?
Um quinto aspecto que também não foi abordado diretamente
na Conversação, mas que nos faz questão, diz respeito à relação entre aluno, Instituto e Escola. Como o ensino em extensão oferecido
no Instituto poderia favorecer um despertar no aluno para que este
se dirija ao ensino em intensão oferecido pela Escola?
Finalizamos assim os frutos recolhidos desta Conversação sem,
contudo, dá-la por encerrada, pois estes frutos nada mais são do
que disparadores para repensar, mais uma vez, o funcionamento do
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Instituto no que ele comporta em sua vertente das Seções de Psicanálise Aplicada e Recenseamento do campo freudiano.
Ao trabalho!

*Psicanalista, associada ao CLIN-a, kapopa48@gmail.com
**Psicanalista, associado ao CLIN-a, rubensberlitz@hotmail.com
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