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Stylete lacaniano é uma revista digital da EPFCL Brasil 

 
Propõe-se a ser o lugar de gravações e traços, marcas e vestígios que se 
escrevem por   aqueles que - cada com seu stylo, suas tintas e suas cores-
estão decididos a sulcarem o campo lacaniano. Sempre terreno de aragem, 
de cortes, ocos, sulcos e plantios. Aqui recebemos curtos textos, cortes 
cirúrgicos, curtidas estilosas, além de vídeos, imagens, 
músicas, áudios, imagens-textos, e outras   produções que  transmitam aquilo 
que do inconsciente e do gozo se  deposita para cada um  como sublimação ou 
sinthoma.  
 

curadoria 
 

stylete lacaniano 

  
O termo estilo se origina do grego stylus: um instrumento pontudo de metal, 
punção que serve para furar ou gravar. Esse aspecto presente em sua etimologia 
nos indica sua característica de marca, corte, furo, e nos serve para situar o estilo 
do analista. 
  
O estilo, presente na enunciação, no modo de falar, escrever e mesmo viver, é o 
que Lacan propõe quando ele situa no preâmbulo à Ata de fundação da Escola:  a 
Escola pode ser o lugar de se discutir “o estilo de vida ao qual uma análise leva”, 
pois o estilo é a forma, o jeito, a maneira, que cada uma escolhe viver, sabendo 
lidar com seu sintoma – modalidade singular de cada um de “bem dizer”, que 
norteia a ética do psicanalista. Esse dizer (a distinguir dos ditos) pode ser feito com 
palavras, atos, escritos, posturas, pinturas e músicas, céus e terras, ares e mares. 
  
A revista digital Style te lacaniano  se propõe a ser o lugar de gravações e 
traços, marcas e vestígios que se escrevem por aqueles que - cada um com 
seu stylo (caneta em francês), suas tintas e suas cores – estão decididos a 
sulcarem o campo lacaniano. Sempre terreno de aragem, de cortes, ocos, sulcos e 
plantios.  
  
Conjugado com seu irmão mais velho Stylus, Stylete lacaniano  recebe curtos 
textos, cortes cirúrgicos, curtidas estilosas além de vídeos, imagens, músicas, 
áudios, imagens-textos, e outras produções que transmitam aquilo que do 
inconsciente e do gozo se deposita para cada um como sublimação ou sinthoma. 
  
Os textos e mídias de Stylete  podem ser sobre os seguintes temas todos 
vinculados à psicanálise: conceitos, clínica, arte, conexões, sociedade e 
atualidade.  
  
Stylete lacaniano  é uma revista da Escola de Psicanálise dos Fóruns do 
Campo Lacaniano – Brasil (ligada à Associação dos Fóruns do Campo Lacaniano). 
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Como publicar na stylete lacaniano 

  

 Stylete lacaniano  é uma revista digital trimestral. Ela contém seis artigos a 
cada número; 

 Os textos a serem enviados devem ter no máximo 8.000 caracteres incluindo 
espaço e notas no final do texto.  Stylete  não seguirá as normas da ABNT, pois 
não se trata de uma Revista acadêmica. Os textos não precisam ser 
necessariamente artigos, mas podem ser ensaios ou criações a partir da 
Psicanálise;  

 As referências e notas, quando necessárias, devem vir ao fim do texto, e não da 
página. Devem estar na seguinte ordem: autor (sobrenome e nome), livro em 
itálico (ou artigo entre aspas  seguido do livro em itálico), cidade, editora, ano da 
edição, número da página; 

 Por tratar-se de uma revista online, não serão aceitos textos com casos ou 
fragmentos clínicos; 

 A revista recebe trabalhos dos membros da Associação dos Fóruns do Campo Lacaniano 
e da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano.  O conselho editorial fará a 
curadoria de todos os textos podendo também convidar autores a postarem na revista. As 
respostas desse conselho aos autores que enviarem seus trabalhos para a postagem 
serão: "aceito", "não aceito" ou "reformular”; 

 Stylete acolhe também trabalhos em outros veículos que não seja a escrita, 
como vídeos, por exemplo. Os vídeos ou montagens devem ter a duração em 
média de 3 a 5 minutos. Eles devem vir acompanhados de carta de autorização 
de exibição. O mesmo vale para imagens e textos; 
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 Stylete é uma revista de variedades e não tem um tema fixo (ou "varidades" 
segundo Lacan, que condensa a verdade com a variedade). Os trabalhos 
poderão abordar: Clínica psicanalítica; Conceitos psicanalíticos; Arte e 
Psicanálise; O Laço social; A Escola e Atualidades; 

 Enviem seus trabalhos para: stylete@campolacaniano.com.br 
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editorial  
Queima de arquivo da humanidade  
 
Antonio Quinet 

antonioquinet@gmail.com 
 

O incêndio que destruiu o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista no Rio de 
Janeiro atingiu o âmago do ser de todos os que se sabem humanos, ou seja, 
seres da cultura, da história, das artes e das ciências. Atingiu em cheio nosso 
estado de civilização, nossa condição de seres de linguagem e sublimação, 
nosso particular de criadores que nos diferencia de outros seres vivos. Atingiu 
nossa humanidade. É um desastre inominável para homens e mulheres 
enquanto seres-para-a-arte, caminhando pela Terra como poetas e 
transformando o mundo com inteligência e desejo. 
  
Esse incêndio convoca uma pletora de significações pela destruição de 20 
milhões de peças e documentos e de noventa pesquisas em curso em um 
palácio magnífico mantido por uma universidade pública. 
  
Eis o que constatamos como símbolos atuais de nossos tristes trópicos: 
  
- a queima do bem público; o eliminação da história brasileira; a destruição da 
independência do Brasil (lá estava o documento histórico); a revogação da 
abolição da escravatura (lá perdurava a assinatura da lei Áurea); o apagamento 
da pré-história da humanidade (lá estava nossa Luzia); a eliminação da ciência; 
o ataque terrorista à universidade pública; o extermínio das artes, das tradições 
e do saber; o apagamento de nossas origens. 
  
O palácio ruiu. Fomos atingidos no cerne de nossa civilidade, no amor por 
nossas coisas, no nosso amor-próprio, em nossa soberania, em nosso desejo, 
em nossa beleza, em nossa força. O Brasil foi mortalmente ferido. 
  
Na Alemanha de Hitler, os nazistas empreenderam uma queima espetacular de 
livros em todas as cidades. A lista negra incluía Freud, Marx, Kafka, Einstein e 
Brecht. “Na Idade média, disse Freud, teriam queimado a mim, hoje eles se 
contentam em queimar meus livros”. Mas em seguida foram efetivamente 
queimados milhares de pessoas. O que há de semelhante ontem e hoje? 
Naquela época esses homens que contribuíram com nossa humanidade foram 
perseguidos e suas ideias atacadas. 
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Hoje no Brasil há um ataque sistemático a homens e mulheres (Não é, 
Marielle?) cujas ideias ameaçam a nova ordem mundial neoliberal capitalista 
segregacionista cada vez mais violenta com o desprezo pela memória e 
história; pelos laços e conquistas humanitárias. É um ataque ao humano, ao 
homo sapiens, que nossa “civilização” vai transformando, via segregação, em 
homo sacer (homens matáveis). 
  
Qualquer que tenha sido a causa imediata do incêndio do Museu nacional esse 
incêndio foi criminoso. Descaso, desinteresse, negligência seja o nome que for, 
o que houve foi um assassinato do bem simbólico, uma matança cultural, o 
extermínio do Inconsciente. 
  
O inconsciente é o capítulo censurado de minha história, segundo Lacan, cuja 
verdade pode ser resgatada nos monumentos (meu corpo), nos documentos de 
arquivo (lembranças de infância), na evolução semântica (vocabulário, estilo de 
vida) e tradições (minha história com suas lendas). Ao aplicarmos esta 
concepção ao país, foi perpetrado um ataque ao Inconsciente do Brasil, uma 
queima de arquivo. Lá onde sua verdade histórica poderia ser resgatada, não 
há mais traços nem vestígios. A via para as fake news da história está aberta. 
  
Esse incêndio foi como carta marcada que chegou a seu destino, uma tragédia 
tantas vezes anunciada e temida. E chega como uma bomba atômica 
arrasando o registro deixado -  em princípio para a eternidade -  do que teria 
sido a humanidade no Brasil. Um golpe terrível para o sujeito da história, sujeito 
do direito e sujeito do desejo. 
  
Para além de todas as significações e símbolos, esse incêndio foi um advento 
do real, sem sentido algum que possa aplacar a dor. Trata-se do real, em sua 
definição lacaniana, do que é impossível de suportar, impossível de simbolizar. 
Advento do real que sempre retorna ao mesmo lugar. Que lugar? Os incêndios 
de nossos museus e monumentos (Museu da Língua Portuguesa em São 
Paulo, MAM do Rio, Memorial da América Latina em São Paulo, Reitoria da 
UFRJ, Museu Hélio Oiticica etc.) que o digam. A queima de arquivo é uma 
repetição. Sera inconscientemente um projeto? 
  
Esse desastre lembra as cartas de amor de André Gide queimadas por 
Madeleine – ato que provocou um sulco no ser do autor do qual ele jamais se 
recuperaria.  As chamas cavaram um vazio em nosso ser como brasileiros. 
Esse oco não há como ser preenchido.  O Museu Nacional era uma  carta de 
amor que nos deixaram tantos homens e mulheres de agora e de tantas 
épocas e tradições. Essa carta se queimou. Só o trabalho de luto nos dirá que 
destino podemos dar a esse vazio. Restou o meteorito. O que ex nihilo faremos 
com as cinzas e o pó? Ou mantemos nossa dignidade de criadores ou 
desprezamos nossa humanidade como criados da barbárie. O meteorito será 
nossa testemunha.    
Rio de Janeiro, 3 de setembro de 2018. 
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A galeria de arte 
 
Stylete 12 conta com as belíssimas telas de Sonia Borges, que é psicanalista, 
membro da Escola de Psicanálise do Campo Lacaniano/RJ e artista plástica. 
Faz formação na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, e tem participado de 
mostras coletivas com suas telas.  
 
 
 

 
 
 maniFesta  

 
Vanisa Santos [*] 
vanisa.santos@terra.com.br 

 
sigo a vida cantando e compondo 
certas canções de amor 
se esbarro em pessoas caídas 
vejo nelas a face do horror 
  
 



 

8 
 

 
o artista se faz de palhaço 
do esteta do ato, o ator 
médico, poeta e louco 
todos tocam nas coisas da dor 
  
disfarçando o feio no belo 
a arte nas ruas convoca 
transeuntes distraídos de tudo 
de repente tropeçam na obra 
  
aperitivos para o grande banquete 
as artes antecedem a hora 
poesia, música, escultura, 
o banquete é agora é agora! 
  
engravatado, drogado, dona de casa 
universitário, solitário, anoréxico, 
pensadores, crianças, passantes 
um momento de sua atenção! 
  
sigam a vida cantando e compondo 
iluminem o seu coração! 
quem tiver ouvidos que escute 
quem tiver boca que cante 
só chora sozinho nas ruas 
quem não faz da dor a canção 
  
In: Amor, ódio e despertar. São Paulo, Giostri, 2014. pp. 82-83. 
 
  
[*] Psicanalista, membro do Fórum do Campo Lacaniano do Rio de Janeiro. 
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 Caça aos homossexuais: 
 ecos da Inquisição na contemporaneidade  
 
Julie Travassos [*] 
Julie.travassos@gmail.com 

                        

A partir da convocação realizada por Lacan em O Seminário 17 (1969-1970, p. 
277), onde demarca que o psicanalista deve “agir sobre a cultura”, detemo-nos 
no terreno das malhas coletivas, pois o analista, por determinações éticas, não 
pode deixar de ter aversão a movimentos beligerantes guiados pela 
intolerância, pelo preconceito. 
  
Assim, debruçamo-nos na hipótese de que o fenômeno incitado pela Igreja 
Católica que perseguiu, torturou e exterminou milhares de mulheres 
consideradas bruxas, sob a acusação de manterem relações concupiscentes 
com o demônio, por ocasião da Santa Inquisição, atualiza-se quando 
determinadas vertentes neopentecostais lançam dogmas de ódio contra 
homossexuais, o que acaba por provocar perseguições e atos de crueldade. 
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O compêndio Malleus Maleficarum – O Martelo das Feiticeiras (1487) expõe as 
articulações entre sexualidade e poder. Ao longo dos quatro séculos em que 
perdurou a caça às bruxas, este foi o manual utilizado. A idiossincrasia católica, 
acompanhando a transição da Idade Média para a Idade Moderna, levou à 
tortura e à morte mais de cem mil mulheres sob o disfarce da acusação de 
cometerem atos de bruxaria, sedução e de copularem com o demônio 
(CÁRCEL, 2000). 
  
Sob a égide do liame entre poder e saber, um povo se relaciona com aquilo 
que é rechaçado, oferecendo a isso, muitas vezes, somente dois destinos: 
exclusão ou exílio. A ideia de eliminar o inimigo já havia sido lançada por 
Freud, quando, por exemplo, na segunda parte de Totem e tabu (1913), 
examina os conflitos estabelecidos em tribos primevas. 
  
Os atos de crueldade, tais como aqueles propostos em Malleus Maleficarum, 
não são endereçados somente às mulheres, como o próprio texto freudiano 
supracitado confirma. A crueldade é uma peculiaridade integrante da 
constituição humana e suas manifestações são frequentes e universais. 
  
Se num primeiro momento da obra freudiana, a crueldade era considerada 
como um componente da pulsão sexual, o que constituiria o fator agressivo da 
libido, a partir de 1915, com o texto Reflexões para os tempos de guerra e 
morte, Freud avança e enlaça a crueldade à pulsão de destruição, prenúncio 
do que conceberia como pulsão de morte, em 1920, no artigo Mais-além do 
princípio do prazer. 
  
No ano seguinte, em Psicologia das massas e análise do eu (1921), a 
investigação sobre a crueldade ganha nova circunscrição à medida que é 
norteada pela problemática do narcisismo das pequenas diferenças. Este 
conceito revela a tendência aversiva relativa àquilo que atinge o âmago do 
sujeito, e se relaciona, portanto, com o Unheimlich (1919), proposto por Freud 
dois anos antes, e que traz consigo a dimensão do sinistro, do inquietante, do 
assustador. 
  
Quando o estranho e o narcisismo das pequenas diferenças se coadunam, 
podem irromper consequências catastróficas. A rejeição radical do que é 
considerado pelo sujeito como estranho, fomenta o ódio e promove o 
aniquilamento de qualquer rastro do estrangeiro, fazendo deste o objeto 
externo a quem são remetidos atos de crueldade. Prova disso são os dados 
revelados pelo “Grupo Gay da Bahia” (GGB/2016), que registrou 343 mortes de 
LGBT em todo o Brasil, no decorrer de 2016, o que equivale a um assassinato 
a cada 25 horas. Desde que a pesquisa iniciou seus registros, no ano de 1970, 
este foi o índice mais elevado. 
  
Se no período da Santa Inquisição, a Igreja Católica provocou perseguições e 
milhares de mortes, já que possuía grande influência sobre a cultura ocidental,  
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atualmente o cenário se modificou. Qual seria o discurso que, ultimamente, 
conduz o acossamento? Minha hipótese é a de que algumas correntes 
neopentecostais do protestantismo, cujas adesões evoluem vertiginosamente, 
fomentam premissas excludentes que recaem sobre a comunidade LGBT. 
  
Caça às bruxas, perseguição aos LGBT: nova indumentária, antiga atuação. 
“(...) No que se refere ao sentido, eles conhecem um bocado”, diz Lacan, em O 
triunfo da religião (1974, p. 65-66). E continua: 
  

A religião vai dar um sentido às coisas mais curiosas, aquelas pelas 
quais os próprios cientistas começam a sentir uma ponta de 
angústia. A religião vai encontrar para isso sentidos truculentos. 
  

A ideia de que a homossexualidade deve ser entendida como doença e/ou 
pecado disseminada socialmente encontra sustentação em alguns juízos 
religiosos como verificamos a seguir. Em 04 de março de 2017, o Jornal 
peruano La Republica, divulgou uma reportagem afirmando que o Ministério 
Público abrira uma investigação pelo crime de incitação ao homicídio, após a 
pregação do pastor Rodolfo González Cruz. Nas palavras dele: “os 
homossexuais devem morrer assim como os corruptos e os ateus, porque não 
são obras de Deus. Se encontrarem duas mulheres fazendo sexo, matem as 
duas; se encontrarem uma mulher fazendo sexo com um animal, matem ela e 
matem o animal, em nome de Jesus”. 
  
O sistema opressor que ganha respaldo na doutrina evangélica, aumenta o 
fosso entre as diferenças, acirrando condutas de ódio. Se atravessarmos a 
fronteira do Peru, e nos detivermos no Brasil, constataremos que em nosso 
país a situação é semelhante. Em 2011, o deputado federal Jair Messias 
Bolsonaro, em uma seção reservada para perguntas de leitores da Revista 
Época, responde à algumas questões. Destacamos a seguinte formulação: 
  

Bolsonaro – A maioria dos homossexuais é assassinada por seus 
respectivos cafetões, em áreas de prostituição e de consumo de 
drogas, inclusive em horários em que o cidadão de bem já está 
dormindo. O PL 122, na prática, criará uma categoria de vítimas 
privilegiadas, ou seja, com proteção especial em virtude de sua 
opção sexual. Assassinar um heterossexual passa a ser menos 
grave que matar um homossexual. 
  

Dandara dos Santos não foi uma vítima privilegiada, nem tampouco morta por 
cafetões, em áreas de prostituição ou de consumo de drogas, no horário em 
que cidadãos de bem dormiam. Foi na tarde de 15 de fevereiro de 2017, em 
Fortaleza, que depois de ser espancada por um grupo de oito rapazes por mais 
de meia hora, colocada num carrinho de mão, apedrejada, foi, por fim, alvejada 
no rosto. Todo o espancamento foi filmado pelos agressores e depois  
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amplamente divulgado. Vizinhos e pessoas que passavam pela rua apenas 
assistiram ao massacre. Em entrevista ao programa Profissão Repórter (2017),  
exibido em 26 de abril do mesmo ano, na Rede Globo, a inspetora de polícia 
Vitória Holanda assevera: “A figura dela como homossexual foi o que pesou 
mais para eles a executarem, porque pelo vídeo, não há dúvida: foi um crime 
homofóbico”. 
  
Na mesma reportagem, o transexual Bernardo Nascimento relata seu medo de 
contar para os pais que alterou o nome e está passando pela transição física, 
de mulher para homem, e diz: “eu tenho muito receio, porque minha família é 
extremamente religiosa”. Kléber Souza, um rapaz que chegou a morar nas ruas 
até ser acolhido em uma casa que abriga LGBT’s expulsos de seus lares, 
também foi entrevistado. “Os conflitos com a minha família começaram quando 
eu contei para a minha mãe que era homossexual. Ela veio com aquele papo 
de religião. A minha família inteira é evangélica, então falava que não podia dar 
pé para o Satanás. E que não me queria dentro de casa se fosse daquele 
jeito”, diz ele. 
  
Em O futuro de uma ilusão (1927), Freud discorre sobre os predicados da 
quimera religiosa que mesclam, operam e contagiam a seara falaciosa da 
utopia ideológica. Sistemas de ideias e crenças são ferramentas que podem 
servir às perseguições individual e social, pois empregam meios de opressão 
para congregar e circunscrever os sujeitos em torno de uma verdade exclusiva, 
o que acaba por acarretar na intolerância dirigida ao outro. Na união da 
miragem religiosa com os engodos sociopolíticos produzidos através dessa 
interseção, diz o autor, localizam-se as massas sobre as quais a Igreja e o 
Estado exercem seus poderes. 
  
O caráter apartador do discurso como laço social é evidenciado à medida que a 
variação de gozo não é admitida. O reacionarismo discriminatório é situado por 
Lacan como a tentativa de localizar no Outro o gozo que se extraviou do 
próprio sujeito. A intenção de rastrear o gozo no Outro já alude em si a 
segregação. “Deixar a esse Outro seu modo de gozo, eis o que só se poderia 
fazer não impondo o nosso, e não o considerando como um subdesenvolvido” 
(LACAN, 1973, p. 533). Eis o compromisso ético do psicanalista. 
 
  
[*] Membro do Fórum do Campo Lacaniano do Rio de Janeiro. 
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 “Ou doido sou eu que escuto 

vozes”  [*]  
 
Conrado Ramos [**] 
 Conrado_ramos_br@yahoo.com.br 

 
Por ser dialética, uma análise topa muitas vezes com a história condensada no 
particular do sujeito do inconsciente. E não me refiro apenas à história 
particular do sujeito. Aquilo em que a análise toca não tem a ver somente com 
os efeitos dos desdobramentos do sujeito no tempo. Tem a ver também com o 
tempo que não se desdobra e que o sujeito traz gravado em si, como herança 
de gerações que se transmite pelo discurso familiar, muitas vezes. Não é o 
sujeito dentro do tempo, mas o tempo dentro do sujeito que uma análise faz 
falar quando dá voz às dores, tragédias, impasses familiares que ali ficaram  
 
gravados como marcas do horror, da desgraça, do trauma, das derrotas de 
antepassados. A poética de uma análise encontra aqui, no fazer falar o tempo 
sedimentado no sujeito, seu elemento de negatividade dos discursos correntes.  
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É por uma equivalência dialética, e não estética, que uma análise encontra na 
poética um mesmo dar voz ao que não cede à lógica identitária e ao que 
escapa às totalizações ideológicas. Esta é uma forma, inclusive, da psicanálise 
fazer a crítica de seus próprios aprisionamentos ideológicos. 
          
Uma análise não chega ao fim sem que o sujeito interrogue eticamente seus 
compromissos com esses traços e com essa história que ele carrega como 
marcas de gozo. E nas decisões que o sujeito toma perante essas marcas 
podemos ver não somente um reposicionar-se frente à paralisação gozosa da 
dialética, paralisação esta presente em todo trauma, mas também a abertura 
de potencialidades históricas que o sujeito faz vir à palavra e põe em ato 
quando faz dessas marcas significantes para o desejo. 
 
Por este motivo não me parece justo com a psicanálise a crítica generalizada 
de que ela visaria ou teria por efeito não refletido o ajustamento social dos 
sujeitos. É certo que muitas análises podem levar a isso, mas neste caso 
temos que criticar a ética de seus praticantes (e cabe sim, a todos nós 
psicanalistas, a crítica por não levarmos nossa escuta ao alcance das 
caravanas). 
 
E neste sentido, a crítica adorniana de que a psicanálise devolveria o sujeito 
curado à sociedade que o adoeceu merece ser questionada, pois, se é certo 
que o sujeito do inconsciente aparece na mutilação e no sofrimento cotidiano 
das pessoas, ali onde elas fazem sintoma como forma de fazer tropeçar os 
discursos da dominação, não deixa de ser também certo que a finalidade de 
uma análise está longe de corresponder à finalidade da ciência que é silenciar 
o sujeito. 
 
Não. Uma análise tem por finalidade restituir ao sintoma a voz que ele perdeu 
ou reclama, voz que muitas vezes espera por gerações para se fazer ouvir e 
virar outra coisa que não uma solução de compromisso gozosa e inconsciente 
entre a opressão social e a impotência do particular. 
 
O sintoma não é somente via singular de gozo. É também cicatriz social. 
 
Concordo aqui com Soler (2017) quando interroga os finais de análise 
balizados pela identificação com o sintoma, entendida como um “não ceder 
sobre a afirmação de sua modalidade de gozo e a se identificar, ou seja, não 
ceder sobre a preferência que cada um tem à sua própria.” (p. 38). 
Decorrências disso: “o que pensar do poder analítico da fala da verdade, 
sempre meia-dita sobre as fixões de gozo? O que pensar dos sujeitos 
produzidos pela análise que chegou ao fim? Não poderiam esses sujeitos 
identificados ao seu gozo ser uns sobre-narcisos, dessa vez tão  
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autossuficientes quanto narciso antes de encontrar sua imagem? E o que 
pensar do laço social, pois o gozo não enlaça?” (PP. 38-9). 
 
Se identificar-se ao sintoma for o mesmo que brigar egoística e narcisicamente 
pelo gozo próprio, então estamos produzindo consumidores ideais – se não de 
modas e gadgets, consumidores de si mesmos –, mas se não nos 
esquecermos de que o sintoma é também cicatriz social, então identificar-se a 
ele pode ser fazer falar o subumano, antes que ele comece a bufar como os 
rinocerontes de Eugène Ionesco. 
 
Posto isso, vamos tomar agora um outro aspecto desta discussão. Não nos 
cabe somente dar voz ao sintoma social; cabe-nos também dar tratamento 
possível ao rinoceronte que grunhe em cada um de nós. Ou seja, fazer frente à 
vociferação cuja semente trazemos em nossa formação burguesa (“Tem que 
bater, tem que matar / engrossa a gritaria”). Vociferação esta que se manifesta 
na forma do histórico sadismo patriarcal de nossas elites e reproduzida pela 
polícia ideológica e moral composta por grande parte da classe média nacional. 
Porém, não é somente na forma da vociferação odienta que encontramos o 
gozo da subumanização do outro. Podemos encontrar o gozo da 
subumanaização do outro na forma da surdez inocente e/ou apática (“Sol, a 
culpa deve ser do sol / Que bate na moleira, o sol”). Uma feliz apatia das elites 
e da classe média que, no silêncio cínico do “não tenho nada a ver com isso”, 
faz vistas grossas e ouvidos moucos ao histórico abandono que proletariza 
mais de um terço da nossa população. Ou como dizem Caetano Veloso e 
Gilberto Gil: “Eu quis cantar / Minha canção iluminada de sol / Soltei os panos 
sobre os mastros no ar / Soltei os tigres e os leões nos quintais / Mas as 
pessoas na sala de jantar / São ocupadas em nascer e morrer” (1968). Grande 
parte de nossas discussões sobre a transformação social não saem da sala de 
jantar, onde são regadas a bons vinhos. Teses e mais teses sobre os caminhos 
da transformação social servem mais ao proletariado quando são doadas para 
a reciclagem do que quando são defendidas nas esteiras da produção 
universitária. Entre a consciência trágica do intelectual e a feliz apatia da 
burguesia, celebramos nossas angústias em bons restaurantes ou rodeados de 
obras de arte adquiridas em leilões ou galerias. Cercados por belos jardins, 
lemos poesia enquanto na periferia jovens negros e mulheres morrem 
diariamente. Não estamos isentos da mais severa crítica social quando, de 
nossas poltronas confortáveis, ouvimos as pessoas que podem pagar por uma 
análise. 
Tomemos como exemplo desta feliz apatia a inocência cínica denunciada nos 
versos do Drummond (1940), em Inocentes do Leblon: 
  

Os inocentes do Leblon 
não viram o navio entrar. 
Trouxe bailarinas? 
trouxe imigrantes? 
trouxe um grama de rádio? 
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Os inocentes, definitivamente inocentes, tudo ignoram, 
mas a areia é quente, e há um óleo suave 
que eles passam nas costas, e esquecem. 

  

Somos responsáveis por romper ou não com nossa inocência cínica. Somos 
responsáveis por fazer dela um modo de gozo (e gozar da inocência cínica nos 
joga, querendo ou não, na manada dos rinocerontes) ou um sintoma a forçar 
que fale. 
 
Esta inocência é compartilhada também pela burguesia do Hotel des Bains do 
Morte em Veneza, de Thomas Mann (2015), que ao nos colocar identificados 
ao personagem de Gustav von Aschenbach, nos põe fascinados pelo belo 
Tadzio e incapazes de ver a peste que chega e toma conta da cidade, matando 
o próprio Aschenbach. Visionária ou não, e embora à época tivesse havido 
realmente uma epidemia da peste asiática, a obra foi escrita entre julho de 
1911 e julho de 1912, concluída dois anos antes da Primeira Guerra Mundial. 
 
No Brasil, esta inocência veste verde-amarelo e discute pedalinhos, enquanto 
nossas riquezas naturais são entregues a cartéis de capitalistas. 
 
Enquanto não formos capazes de ouvir em nós mesmos a semente da 
vociferação e da surdez cínica ao sintoma social de nossa época, 
continuaremos passando óleos de banho no Leblon ou no Lido, enquanto 
milhões de subumanas e subumanos obscuros seguem buscando por alguma 
voz. Nossos mais difíceis sintomas, para além das histerias, obsessões e 
fobias de cada um, são as ralés de nossa época. Diante deles, como 
psicanalistas, o que fazemos é quase nada. Diante deles, como psicanalistas, 
será que não procuramos mais pelo Tadzio do que pela peste? 
 
Termino com uma letra do último álbum do Chico Buarque (2017) que, no meu 
entender, resume muito bem o que tentei aqui dizer: 
  

As Caravanas 
 
É um dia de real grandeza, tudo azul 
Um mar turquesa à la Istambul 
enchendo os olhos 
E um sol de torrar os miolos 
Quando pinta em Copacabana 
A caravana do Arará - do Caxangá, da Chatuba 
 
A caravana do Irajá 
o comboio da Penha 
Não há barreira que retenha 
esses estranhos 
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Suburbanos tipo muçulmanos 
do Jacarezinho 
A caminho do Jardim de Alá 
é o bicho, é o buchicho, é a charanga 
 
Diz que malocam seus facões 
e adagas 
Em sungas estufadas e calções disformes 
Diz que eles têm picas enormes 
E seus sacos são granadas 
Lá das quebradas da Maré 
 
Com negros torsos nus deixam 
em polvorosa 
A gente ordeira e virtuosa que apela 
Pra polícia despachar de volta 
O populacho pra favela 
Ou pra Benguela, ou pra Guiné 
 
Sol, a culpa deve ser do sol 
Que bate na moleira, o sol 
 
Que estoura as veias, o suor 
Que embaça os olhos e a razão 
E essa zoeira dentro da prisão 
Crioulos empilhados no porão 
De caravelas no alto mar 
 
Tem que bater, tem que matar 
engrossa a gritaria 
Filha do medo, a raiva é mãe da covardia 
Ou doido sou eu que escuto vozes 
Não há gente tão insana 
Nem caravana do Arará 
  

Pois bem: sejamos aquele que escuta as vozes. 
 
* Parte de apresentado no evento Poesia e Voz, no Instituto Vox, juntamente 
com Mauro Mendes Dias, em 17 de março de 2018. 
 
** Psicanalista, membro do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo. 
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“De tudo ficou um pouco: de mim; de ti... fica sempre um pouco de tudo. 
Às vezes um botão. Às vezes um rato.” 
Resíduos, Carlos Drummond de Andrade. 
 
  
1 -CONSIDERAÇÕES SOBRE O ÉDIPO E SEU RESÍDUO 
  
Como já se tornou notório na história da Psicanálise e, especialmente, nas 
mais distintas apreensões da Psicanálise pela cultura (seja por meio do 
cinema, da literatura, das artes plásticas, da publicidade, etc.), o Complexo de 
Édipo mostrou-se como uma matriz crucial para se localizar o sujeito afetado  
 
 
pelo Inconsciente, a relação com a alteridade e a sua trajetória ao longo de 
uma análise. 
 
Sabemos que as primeiras referências do Édipo, em Freud, deram-se em um 
momento produtivo e crítico, no qual ele estava se despojando, 
gradativamente, de todo o seu embaraço com o discurso do mestre 
(materializado pelo ambiente fisicalista e darwinista de sua formação médica 
inicial). Este despojamento não se deu, efetivamente, enquanto ele próprio não 
foi deslocado subjetivamente pelo seu encontro com uma estranheza familiar - 
uma espécie de Esfinge -, na trilha do que convencionou-se chamar de sua 
“autoanálise”. Presenciamos, ali, um intenso momento de amódio e de trabalho 
provocados por Fliess, na posição de Outro. Igualmente, podemos considerar 
que o despojamento daquilo que impelia Freud à condição de Mestre foi 
catalisado exatamente pelo encontro paradigmático que ele teve com a 
paciente Emmy von N., na medida em que esta realizou uma intervenção sobre 
o mestre dizendo a Freud que ele (ou isto, nele) deveria se silenciar e se por a 
escutar o que ela tinha a dizer. 
 
 
Por conseguinte, tivemos um novo lugar para aquele que até então sustentava 
indagações muito afeitas ainda aos objetivos da catarse e da ab-reação e, por 
outro lado, engendrou-se também um lugar outro para aquela que, a partir de 
agora, falava para alguém que foi tocado pelo decaimento do Mestre. O 
psicanalista e a associação-livre surgem, pois, neste instante, como efeito do 
discurso histérico sobre aquela cena anterior. Não se trata aqui apenas de um 
recurso à história da Psicanálise e a seus fundamentos; vale considerar que 
temos, neste encontro, uma operação que há de ser posta em cena, 
reiteradamente, a cada novo encontro que temos com um paciente, como um 
analisando-por-vir: é crucial que algo caia para que haja Psicanálise. 
 
 
Pois bem, é exatamente nesta trilha tensa, mais afeita a um equilibrista do que 
à espera de um equilíbrio, que presenciamos o homem Freud, tocado pela  
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morte do pai (ocorrida em outubro de 1896), elaborando seus rascunhos, 
rabiscos e ranhuras. Temos o Rascunho N, em maio de 1897 e, por fim, a 
memorável Carta 71 (de outubro de 1897, um ano post mortem pater), como os 
elementos rupestres do que virá a ser o Complexo de Édipo. 
 
O que causa espécie, nisso tudo, é que estas inscrições do que servirá para 
localizar o sujeito, estruturalmente [lembremo-nos de um dos modos de Lacan 
discernir a estrutura: “(...) máquina original que põe em cena o sujeito”], não se 
deram sem que Freud tivesse passado, antes, pelo episódio do desnudamento 
da mãe e recorrendo à língua das línguas, o Latim: “... minha libido foi 
despertada para a matrem, isto é, por ocasião de uma viagem com ela de 
Leipzig a Viena, durante a qual devemos ter passado a noite juntos e devo ter 
tido oportunidade de vê-la nudam (...)” (vide Carta 70). 
 
 
Podemos depreender daqui que o estrutural se impõe a Freud a partir do 
momento em que ele, por meio de uma lembrança infantil que o reporta aos 2 
anos e meio de idade, faz a operação da “matrem nudam”. Estaríamos aqui, 
neste momento fundante da Psicanálise, às voltas com o desnudamento da 
mãe, o desnudamento da língua materna, a matrem nudam, a alíngua? E se 
formos considerar o que temos de histórico e estrutural neste encontro, é 
plausível que consideremos que isto se mostra - o desnudamento - somente na 
medida em que algo, tal qual um resíduo, caia. Dirá Lacan, reportando-se a 
São Tomás de Aquino: “sicut palea”: dejeto, esterco (vide Lacan, na Proposição 
de 09 de outubro de 1967 sobre o psicanalista da Escola). 
 
 
Algo surge como um decantado do momento em que Freud se vê naqueles 
encontros aos quais mencionamos: o próprio Complexo de Édipo. Aqui, de 
modo muito concatenado, gostaríamos de ressaltar alguns poucos aspectos 
que nos auxiliam a localizar, com precisão, o que vem a ser o Édipo e o seu 
constante diálogo com a contemporaneidade. Resta sublinhar que não se trata 
aqui de, erroneamente, seguir a rota do Ideal ou da sustentação de traços 
identificatórios, mas, sim, a da sicut palea. Dito de outro modo: busquemos o 
que vem a ser o Édipo para-além das apreensões imaginárias, naturalizantes e 
familiaristas que uma considerável vertente da tradição analítica chegou a 
considerar. 
 
A despeito das primeiras localizações que Freud veio a fazer do Complexo de 
Édipo terem sido um tanto quanto investidas de uma roupagem imaginária que 
tendiam a nos apontar para uma ilusória convergência entre os sexos, aos 
moldes de um encaixe côncavo-convexo (o menino, rivalizando com o pai, 
tendo sido feito para a mãe; a menina, rivalizando com a mãe, tendo sido feita 
para o outro sexo), as consequências maiores do Édipo iriam nos mostrar um 
cenário bem diverso deste inicial. 
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Em 1923, em O eu e o isso, Freud retoma as considerações sobre o Complexo 
de Édipo e introduz um elemento que, inexoravelmente, desconcerta toda e 
qualquer expectativa de um Édipo que conduzisse a uma boa consumação 
entre os sexos. Em outros termos, não se trata de apreender o Édipo naquilo 
que ele poderia nos oferecer no nível do drama, porém, naquilo que dele se 
extrai enquanto componente trágico. Este elemento a-mais foi, precisamente, a 
bissexualidade que havia se despontado desde a interlocução Freud-Fliess, 
tendo passado pelos Três ensaios sobre a teoria da sexualidade (1905) e, 
agora, desaguando em águas que consideram o Supereu: “Um estudo mais 
aprofundado geralmente revela o complexo de Édipo mais completo (...) devido 
à bissexualidade originalmente presente na criança. Isto equivale a dizer que 
um menino não tem simplesmente uma atitude ambivalente para com o pai e 
uma escolha de objeto afetuosa pela mãe, mas que, ao mesmo tempo, também 
se comporta como uma menina e apresenta uma atitude afetuosa feminina 
para com o pai e um ciúme e uma hostilidade correspondente em relação à 
mãe.” (O ego e o id, p. 47). 
É por aí que Freud nos introduz um elemento estrutural de alto valor para a 
clínica na contemporaneidade, uma vez que ele se coaduna com a fina 
localização da impossibilidade de proporção entre os sexos. 
 
É neste momento que Freud vai introduzir a noção de resíduo associada ao 
Complexo de Édipo. Inicialmente, pela perspectiva vacilante de um Ideal do Eu 
como “herdeiro do Édipo” para, por fim, chegar à precisão de um Supereu 
(curiosamente, a palavra ausente do título O eu e o isso que irá nos apontar 
para um elemento princeps, em suma, para uma ausência em nada silenciosa). 
 
Compreendemos que não há como se pensar em um Complexo de Édipo que, 
apreendendo a complexidade pulsional da bissexualidade (vide a crucial nota 
de rodapé em que Freud, no O eu e o isso, destitui a ideia de encontro entre 
duas pessoas no campo sexual), seja desvinculado à ideia de um resíduo, de 
um “precipitado” (O ego e o id, p. 49) de um elemento incurável que se impõe 
como aquilo que se decanta da trilha edípica. 
 
A trilha analítica (tanto em seu efeito clínico quanto político) avança à medida 
em que empreendemos o mesmo tipo de trajetória que Freud realiza ao longo 
do Complexo de Édipo e suas revisitas ao mesmo: do plano dramático à 
dimensão trágica  -  de um Outro que insiste à sicut palea. 
  
2 - Um destino do amor 
  
Se na análise não há, como diz Lacan, liquidação da transferência, qual seria o 
destino desse amor? Qual o destino do amor?  A queda do sujeito suposto 
saber libera a causa do desejo de um certo saber e da pessoa do analista.  No 
processo analítico, a causa ainda sofre o des-ser, mais outra queda do lado do 
analista; seu olhar que não mais sustenta, sua voz que também se esvai. Mas 
de tudo fica um pouco. A causa como resto não vai sem o resto de gozo que  
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alimenta o desejo, desde sua origem, na experiência de satisfação. E assim 
como um homem e uma mulher não se completam, não fazem um, entre o 
sujeito e o analista há um muro. "É por aí que se faz a abertura pela qual é o 
mundo que vem a ser nosso parceiro." [1], entre um e outro há um mundo. A 
causa cai e ganha o mundo. 
  

 
[*] Membro do Fórum do Campo Lacaniano de Belo Horizonte.  
[**] Membro do Fórum do Campo Lacaniano de Belo Horizonte. 
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