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 editorial  
 A forma: ação!  
  
Francina Evaristo de Sousa* 
 
                                                                                                                                               “

O que for, quando for, é que será o que é.” 
                                                                                                                                                  

                                     (Fernando Pessoa) 
 
Stylete Lacaniano, “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”, conforme se lê na apresentação da revista, é espaço para aqueles que embarcaram 
em uma formação psicanalítica orientada por uma escola, a Escola de Psicanálise dos Fóruns 
do Campo Lacaniano. Desde os mais experientes àqueles que estão dando seus primeiros 
berros! Espaço para que se traga à céu aberto aquilo que cada um pôde decantar de sua 
experiência, na tentativa de transmissão. 
 
“O psicanalista só se autoriza por si mesmo”, é o que escreve Lacan em sua Proposição de 9 de 
outubro de 1967. Longe de ser sua mais enigmática frase, este dito tão pouco está livre de 
provocar mal-entendidos. Não basta a alguém nomear-se psicanalista para sê-lo. Lacan deixa 
claro que este princípio não “impede que a Escola garanta que um analista dependa de sua 
formação” e que “nem por isto implica que qualquer um seja analista [...]: só o analista, ou seja, 
não qualquer um, pode autorizar-se por si mesmo”. 
  
Deste modo, a autorização diz respeito à formação e à ética do analista. Filiar-se a uma 
instituição psicanalítica não garante o título de psicanalista, mas pode ser um passo rumo a esta 
garantia, um passo rumo ao passe. O final de análise, horizonte da formação, é marcado pela 
queda do sujeito suposto saber atribuído à figura do analista; é marcado pela travessia por parte 
do analisante de sua fantasia inconsciente; pela experiência de destituição subjetiva que o leva 
a experimentar-se como falta-a-ser; pela apreensão de sua castração no Outro (analista). Mas, 
antes do fim, os sujeitos em formação autorizam-se não é mesmo? O que lhes garante? Difícil 
dizer do que torna um psicanalista um psicanalista sem remete-los ao famoso tripé constituído 
pela análise, supervisão e estudo teórico. Estar em análise é a primeira resposta ética que aquele 
que se pretende psicanalista deve aos seus pacientes, escolha fundante que lhe permite estar 
suscetível ao ato (o que se verificará em supervisão), e permite-lhe vir a ocupar uma função: 
desejo do analista. Sim, o desejo do analista diz respeito à uma função de onde se opera quando 
se está em analista. 
  
Não se iludam: não há atalhos teóricos e nem práticos, não se vem a ser psicanalista apenas 
pela teoria, nem apenas pela prática. A formação insiste e exige a indissociabilidade entre teoria 
e prática e mais: impõe que a prática não seja somente o momento de aplicação de uma teoria 
apreendida anteriormente e, por outro lado, que a teoria não seja apenas a abstração do 
particular. Assim, a formação psicanalítica (e a psicanálise) perturba o conforto das dicotomias 
da epistemologia ocidental – teoria e prática, sujeito e objeto. É que a posição do analista é 
paradoxal: ele é sujeito suposto saber graças ao analisante que é quem de fato sabe de seu 
inconsciente. Mas para que tal saber advenha é necessária a presença do analista que dirige o 
tratamento (não o paciente) a partir de um lugar vazio; o analista é sujeito que causa, mas que 
só causa como o objeto. Objeto a. 
  
Tornar-se analista é assim uma escolha que envolve uma ação: a própria análise; um reflexo 
dessa ação: a prática analítica e sua supervisão; e uma reflexão: o estudo (o qual se conjuga 
com o ensino). Formação, ou, dizendo com Dominique Fingermann, (de)formação que não se 
esgota no fim da análise. A formação é permanente e Lacan nunca deixou de exortar os 



 
 

styelete lacaniano. ano 4. número 13        

praticantes da psicanálise a saírem do conforto de suas poltronas, falarem de sua experiência, 
estarem na pólis de modo a fazer a práxis analítica avançar à partir de uma crítica assídua. E 
por que uma Escola? Para que a Antígona, aquela que age em conformidade com seu desejo, 
que é o analista, possa dar provas de sua formação e, junto à outras Antígonas, refugiar-se do 
mal-estar na civilização, sem com isto, é claro, fazer conjunto. Pois a lógica do não-todo deve 
prevalecer. 
 
Stylete Lacaniano inicia aqui novo ciclo, com nova equipe. Nesta edição contamos com 
produções do Ceará, Mato Grosso do Sul, Pará e Rio de Janeiro. Seria possível apurar os olhos 
na leitura à ponto dessas diversas vozes tocarem os ouvidos com seu sotaque, sua 
singularidade, aquele quê intransmissível do analista que, entretanto, insiste em transmitir-se? 
 
Renata Sales, em “A Psicanálise e o Campo Público: uma aposta, uma posição” discorre sobre 
o fato de que a ação analítica não se restringe ao consultório, no qual pressupõe-se um setting, 
um certo mobiliário. Antes, a autora nos mostra que o dispositivo analítico pressupõe 
fundamentalmente o ato analítico e o desejo do analista; 
 
Juliana Tempone e Vanusa do Rego Barra apostam aqui na transmissão pela via poética: Juliana 
em seu “Diálogo entre um Inconsciente e uma Poética” alarga buracos, mexe feridas, passa da 
atuação à ação, desaba. Expõe cisão, toca a coragem e a partir do nada, nada. Vanusa, em 
“Amor lê ser”, amolece o semi-árido ser, ser para o sexo, sexo que rega o ser, até que caia. 
 
Isloany Machado, em sua “Carta para uma analista que não seja a minha” escreve sobre um 
caminho (não O caminho), percurso de uma análise que só pode ser singular. Nos fala desse 
processo que implica poder ser desejo, já que sem o peso das identificações não se sabe mais 
quem se é; 
 
Raíssa Dantas, em “A mulher, a ficção e a beira: diálogos entre literatura e psicanálise em ‘Um 
teto todo seu’”, desenvolve o título do artigo e, partindo de sua imaginação para não fugir à ficção, 
coloca Freud e Virgínia Wolf em diálogo sobre o ser mulher e a criação artística do texto ficcional;  
 
Tatiana Siqueira Ribeiro, no texto “Com a perna do mundo”, nos envolve em sua digressão 
psicanalítica e musicalmente orientada que, à partir de uma percepção advinda de uma cena 
cotidiana passa por uma reflexão sobre o racismo no Brasil e pelo papel subversivo do chiste; 
 
... 
 
Na galeria de artes, um artista popular: Mestre Galdino! Manuel Galdino de Freitas, 
pernambucano nascido em 1928 na cidade de São Caetano e crescido em Caruaru, foi um dos 
mais importantes e famosos ceramistas do Brasil, além de artesão, poeta de cordel e cantador 
de viola. As obras desta edição foram gentilmente cedidas pelo Museu Casa do Pontal – RJ. O 
Museu do Pontal é o maior museu de arte popular do Brasil. Atingido pela reforma urbana de seu 
entorno, que tem provocado seguidas enchentes, ele está em campanha por reabrir. Informe-se 
e ajude a preservar esse importante patrimônio brasileiro. Saiba 
mais: www.museucasadopontal.com.br . Ajude: https://benfeitoria.com/salveomuseodopontal .   
  
Boa leitura! 
 
 
*Psicanalista, membro da IF-EPFCL e da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo 
Lacaniano, Fórum Mato Grosso do Sul. 
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 A mulher, a ficção e a beira: 
diálogos entre literatura e 
psicanálise em “Um teto todo seu”  

 

Raissa Dantas  
 

 
Uma ficção remete à uma invenção, uma criação de 
caráter artístico, baseada na imaginação, mesmo se 
idealizada a partir de fatos. Esse texto talvez tenha 
um pé na ficção, porque ele parte da imaginação da 
autora em colocar Freud e Virgínia Woolf para um 
agradável café de quase dezembro, em que 
conversariam sobre fracassos. 
 
A psicanálise seria possível sem um Freud de 
imaginação criativa? O mesmo faz ode a essa 
propriedade nos escritores. Ele os coloca em alta 
conta [1], partindo, inclusive, de várias obras literárias 
para dar substância a muitas de suas elaborações. 
Assim, no caminho da Psicanálise, tanto Freud 
quanto Lacan utilizaram da literatura “para mostrar o 
inconsciente, a castração, o amor e o feminino” [2]. 
 
O livro “Um teto todo seu” [3] é um dos mais famosos 
de Virgínia Woolf. Surge de duas palestras proferidas 
pela autora, intituladas “As mulheres e a ficção”, para 
plateias essencialmente femininas da Sociedade das 
Artes, no ano de 1928, em Londres. O livro não trata 
exatamente de uma ficção, por mais que a autora nos 
faça alguma referência ao caráter ficcional de sua 
obra. Na verdade, ela usa do manto ficcional para 
poder falar do lugar da mulher na sociedade. 
 
Durante essa conferência, a autora é questionada 

sobre o que é necessário para que uma mulher escreva ficção, então ela responde com a frase: 
“dinheiro e um teto todo seu”. É daí que vem o título do livro, e é a espinha dorsal do que a autora 
traz a seguir. Dinheiro e um teto todo seu é a afirmação do que falta. É sobre isso que Virgínia 
escreve nesse livro, sobre o que a mulher de sua época não tem. A autora constrói que sem isso 
não é possível que uma mulher de sua época escreva ficção. 
 
Na trama escrita pela autora, sua personagem está fazendo uma pesquisa sobre o mesmo tema 
de que Virgínia precisa dar conta na conferência. É a partir dessa pesquisa que se desenrola o 
enredo: mulheres que ilustram com suas vidas a tarefa non grata do ofício de escritora, e “o quê” 
e “por quê” de os homens escreverem sobre as mulheres. 
 
O inventário do papel social da mulher que Virgínia constrói em Um teto todo seu fez com que o 
livro fosse aclamado por seu caráter feminista. Uma obra que traz um questionamento importante 
sobre a subjugação da mulher na sociedade, seu lugar posto como inferior ao homem, e a 
impotência que a isto está associada. Esse livro traz um estilo de escrita que escapa ao traço da 
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maioria de suas obras. Uma escrita convocada, uma resposta a ser dada, colhida e posta à 
mesa. 
 
Ao início do texto, Virgínia põe-se a questionar sobre o título da conferência: “As mulheres e a 
ficção”. Às voltas com isso, ela se questiona se deve falar sobre “a mulher e como ela é”, sobre 
“a mulher e como ela escreve”, ou se poderia ser sobre “a mulher e a ficção escrita sobre 
ela”.  Sobre a mulher e a ficção escrita sobre ela, Virgínia acusa: “Eu jamais conseguiria chegar 
a uma conclusão”. 
 

Tudo o que eu poderia fazer seria oferecer-lhes uma opinião acerca de um 
aspecto insignificante: a mulher precisa ter dinheiro e um teto todo dela se 
pretende mesmo escrever ficção; e isso, como vocês irão ver, deixa sem solução 
o problema da verdadeira natureza da mulher e da verdadeira natureza da ficção. 
Esquivei-me ao dever de chegar a uma conclusão sobre essas duas questões – a 
mulher e a ficção, no que me diz respeito, permanecem como problemas não 
solucionados [4]. 
 

A incapacidade de se falar sobre a mulher enoda Virgínia e a psicanálise no texto que aqui se 
decanta. Também Freud, no decorrer de suas construções sobre a sexualidade feminina se 
deparou com a dificuldade em situar o feminino no campo do simbólico. Uma questão que, 
para a psicanálise, ficaria suspensa até Lacan elaborar, em termos lógicos, a posição feminina 
diante do desejo e do gozo. 
 
Ao trazermos a propriedade do inconsciente freudiano de que não existe representação 
psíquica para a oposição entre masculino e feminino, chegamos ao ponto em que o significante 
fálico serve exatamente para fazer o sexo passar ao simbólico e representar a falta. O vazio da 
representação do feminino se refere ao que Lacan nos diz quando enuncia que A mulher não 
existe [5]. Ao situar-se no S(/A), a mulher está colocada nesse lugar de vazio, no lugar da falta 
do Outro. Assim, o feminino é causado pela falha no Simbólico. 
 
A dificuldade em se falar da mulher provém daquilo que nela toca o Real. É a entrada no 
simbólico que permite situar a falta originária do desejo, que move o ser falante. No caminho 
que cada novo ser percorre para se tornar um sujeito, essa falta é identificada a partir do 
encontro com a diferença sexual. Quando entra na linguagem, o sujeito é forçado a abrir mão 
de uma parcela de satisfação; a ele é vedado o gozo por completo. É disso que se trata o 
feminino, de algo que escapa às palavras, do que é perdido, inacessível de todo. 
  
É sabido que tanto o homem quanto a mulher estão referenciados pelo falo. Contudo, com as 
elaborações acerca da primazia do falo e ancorado nas elaborações de Freud [6], Lacan 
formaliza o feminino como heterogêneo, irredutível ao Um fálico. Seguindo ainda a pista 
freudiana de que refere a lógica fálica, Lacan postula a posição feminina como não-toda fálica. 
Assim, “todo fálico” e “não-todo fálico” são posições diante da linguagem [7]. Ainda no terreno 
da linguagem, diferentemente do que temos na psicose, de um significante fora do simbólico, o 
feminino é representado pela falta de um significante no simbólico que diga A mulher.        
     
A parcela de substância fálica que existe na mulher faz com essa possa ainda se situar na 
norma, porém não de todo, o que sustenta a possibilidade de estar aí de maneiras diversas. 
Também por ser não-toda, à mulher é possível o acesso ao para-além do falo, ao que 
transborda ao significante. Do lado da mulher, se encontra o segredo estrutural da palavra, 
aquilo que só se pode ser transmitido por entrelinhas, e se situa fora do sentido, por não poder 
se dizer de todo [8]. 
  
A mulher, quando situada no lugar da falta de um significante que a diga, aponta para o real. 
Ao falarmos de algo que se encontra todo, não estamos falando da mulher. Assim, ainda na 
proposta de uma conversa entre a literatura e a psicanálise, uma escrita feminina seria não 
aquela de um sujeito sobre um teto todo seu, nem aquela de um sujeito sem teto, pois aí 
teríamos um céu aberto da psicose, mas sim a escrita de um sujeito de posse de um teto não-
todo seu. Podemos pensar, assim, numa escrita feminina? Arriscaria pensar numa escrita não-
toda, que daria não-toda conta de bordejar o real. Uma escrita de beira, se Suassuna [9] estiver 
certo sobre o buraco 
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 A Psicanálise e o Campo 
Público: 
 uma aposta, uma posição 
 
Renata Sales Martins  
 

                        
Durante muitos anos, a psicanálise esteve restrita ao 
consultório particular, porém, vimos e ainda presenciamos o 
avançar da atuação do psicanalista nas instituições 
marcando um lugar, uma posição no campo público. Pensar 
este tema nos traz uma função política, uma posição da 
psicanálise que se opõe ao discurso do capital e faz uma 
aposta outra, onde o discurso do analista sustente um desejo 
de saber, de saber do inconsciente. 
  
O lugar definido do dispositivo analítico como sendo o lugar 
do analista, é o lugar de escuta e de causa, o que pressupõe 
apenas ato analítico e desejo do analista, onde quer que essa 
escuta aconteça. Portanto, pensar a inserção do psicanalista 
em instituições públicas é pensar um campo de atuação que 
se estende para além do consultório particular e que aponta 
para algumas particularidades de atuação da nossa clínica. 
  
No texto “Ciência e Verdade”, Lacan (1966), trabalha o 
conceito de sujeito, onde afirma que este é o mesmo da 
ciência, mas seria apenas a partir da psicanálise que 
encontramos condições para operar com este. A Psicanálise 
deriva da ciência, ao mesmo tempo que a ultrapassa, 
estabelecendo um corte nesta com a noção de sujeito. 

Se  para a ciência, o conceito de sujeito é bastante definido, a psicanálise, como postulada por 
Freud e Lacan, entende o sujeito como uma virtualidade que se realiza na fala e é com a escuta 
que se faz possível encontrar os significantes que o representam em seu discurso, apontando 
em que lugar esse sujeito se coloca na relação com Outro. 
  
A psicanálise fundamenta-se em um tratamento no qual verbalizar o sofrimento e encontrar 
palavras para expressá-lo permite ao sujeito ao menos tomar consciência de sua origem ou seja, 
assumi-lo enquanto seu, responsabilizar-se por ele. É, portanto, apenas a partir da experiência 
de análise, que o sujeito do inconsciente encontra condições para emergir. Neste caminho, ao 
falar sobre o sujeito do inconsciente, Elia (2000) afirma que este não tem raça, cor, posição no 
sexo, é vazio de atributo, ou seja, “um sujeito sem qualidade alguma” (p.22). Essas marcas irão 
se constituir historicamente em cada um e o que nos importa é a forma com que cada sujeito irá 
lidar com elas. 
  
O consultório muitas vezes é tido como espaço naturalizado onde pressupõe-se um setting 
analítico, visto como mero espaço mobiliário – de disposição de mobílias – e um dizer sobre este 
como único lugar onde o analista deve atuar. Tal preposição traz como consequência direta a 
própria elitização da psicanálise, pois apenas uma parcela da população tem o consultório como 
possibilidade de acesso. Se concebemos este como único lugar possível ao analista, 
estabelecemos com isso pré-requisitos como condição econômica, códigos linguísticos e 
condições intelectuais para se seguir uma análise, critérios estes que são apenas de exclusão e 
colocam a psicanálise como restrita a quem por ela pode pagar. 
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Enquanto psicanalistas, não devemos recuar do rigor que a psicanálise nos impõe. Mas quando 
atuamos em instituições, fazemos uma proposta na substituição do termo e do conceito de setting 
analítico por dispositivo analítico. Este último, um lugar simbólico que coloca a possibilidade de 
se fazer psicanálise em qualquer extrato social, em qualquer ambiente institucional, desde que 
haja analista de um lado, com seu desejo de escutar o inconsciente e sujeito dividido de outro. 
  
Neste caminho, particular e público não se colocam em lados opostos. Mesmo no espaço público 
se trata de fazer uma clínica do particular, do particular do caso a caso, tomando cada um deles 
como se fosse o primeiro. Sendo assim, cada sujeito se recoloca a cada vez, inédito, único, 
singular a ser lido por uma estrutura que não comporta um saber universal da ciência, mas que 
inclui o real inapreensível pelo universal. 
  
A psicanálise é uma prática cujo exercício na instituição de assistência “exige a presença de uma 
orientação comprometida com sua teoria, com sua clínica e com sua ética particular (...) no intuito 
de sublinhar sua especificidade na contribuição para a sustentação do paciente e usuário dos 
serviços como sujeito” (Rinaldi, 2000, p.14). 
  
A presença crescente de psicanalistas nas instituições é uma realidade e tal realidade tem como 
consequência direta não apenas a ampliação da incidência da prática psicanalítica, seguindo as 
“linhas de progresso” propostas por Freud para a psicanálise em 1919, mas também o 
deslocamento do psicanalista de seu tradicional “locus” de trabalho – o consultório privado – para 
um espaço onde ele está entre muitos (Rinaldi, 2006). 
  
Regido pelo discurso do mestre, as instituições norteiam sua prática em um caráter normatizador, 
a partir de um saber prévio que muitas vezes assume um viés imposto pelo supereu quando 
“associados aos ideais de cura, impõe a profissionais e usuários do serviço uma série de 
obrigações que terminam por desconsiderar a subjetividade” (Rinaldi, 2006:146). Ao psicanalista, 
cabe enfrentar o desafio de sustentar uma clínica baseada no discurso do analista, fazendo frente 
às instituições que apresentam seu avesso, o discurso do mestre, escutando e promovendo 
assim um esvaziando de um saber prévio do sujeito em questão. Tal posição deriva de uma ética 
que não preza pelo bem, mas pelo desejo - e pela possibilidade de fazer emergir um sujeito como 
resultado de um trabalho clínico. Sustentamos nas instituições uma clínica orientada por 
operadores que nos ajudam a melhor compreender o lugar ocupado por cada sujeito que 
tratamos e também o nosso lugar na instituição. 
  
De acordo com Freud, não podemos trabalhar sem uma teoria que fundamente nossa prática e, 
consequentemente oriente nossos atos. E, assim sendo, a psicanálise não corresponderia a uma 
profissão, mas um suporte teórico e ético para que, orientados por seus aportes, os profissionais 
que trabalham em instituições e que fazem uma escolha pela escuta analítica possam segui-la a 
partir da posição única do sujeito do inconsciente, dando-lhes condição de possibilidade de, via 
transferência, emergir em qualquer dispositivo analítico. 
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 Amor lê ser   

 
Vanusa do Rego Barra 
 
 

Um sujeito semi-árido, palhaço e poeta 
Dizia ser tão em si, sabia ele que 

Sertão é ser tão, tanto quanto 
Ser é um tanto de não ser 

  
Sertão de seixo 

Em estado de Rocha 
Era pedra 
Se (i) xo 

  
Ser para o sexo 

Sexo 
Ou ser 

  
O sexo rega a aridez do ser 

Bem alí onde não se é 
 

Sertão 
Ser não 

Ser tão todo não 
Todo ser cai 

 
 

  
  
Dados da autora: Psicanalista, Membro do Fórum do Campo Lacaniano Belém. 
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 Com a perna no mundo!  
 
Tatiana T. de S. Bilemjian Ribeiro 
 

 
Vivemos tempos difíceis, recentemente vi na internet um vídeo 
que me chocou bastante. Nele havia duas jovens brancas, de 
classe média comendo em uma lanchonete dessas grandes, 
tipo franquia americana. Enquanto lanchavam, elas sorriam, 
dando a impressão de que estavam se divertindo muito. Ao 
mesmo tempo, que ofendiam e xingavam, com palavras 
impronunciáveis, um homem negro que fazia limpeza no local. 
Esse vídeo me tocou bastante, e me fez refletir, pensar no 
Brasil de hoje, no Brasil do meu tempo e no papel da 
psicanálise perante a onda de segregação e preconceito que 
nos invade. Como o psicanalista se coloca diante de tudo isso? 
  
Sem ter respostas para minha questão e ainda chocada com 
tudo que tinha visto, pedi socorro à arte, mais especificamente 
à música, “lugar” no qual geralmente eu me apoio. Assim, em 
associação livre, me veio uma música do Gonzaguinha, ou 
seriam duas? Cantarolava um trecho de uma canção, na qual, 
em cujo no título temos uma linda metáfora para dizer de um 
coração brasileiro “Meu coração é um pandeiro”; cuja letra é 
assim: “Vem ver, que aqui não há preconceito. O negro tem a 
alma branca. Há uma igualdade sem par...”. Eis que o 
inconsciente age e, em ato falho, condenso parte de outra 
canção do mesmo autor que diz “vidro moído ou areia no café 
da manhã e um sorriso nos lábios...”.  Meu inconsciente 
juntando duas músicas distintas cria uma nova. 

  
Por esses fragmentos de sua obra, percebemos como Gonzaguinha tinha uma maneira especial 
e irônica de retratar o país em sua arte, ele muitas vezes se utilizava de humor em suas canções, 
cantando em forma de chiste. Como uma manifestação do inconsciente, chiste foi relacionado 
por Freud (1905) com a condensação e o deslocamento, mecanismos dos sonhos e enfim, com 
a neurose. 
  
Assim, no chiste há um jogo de palavras, com a aparente perda de sentido e com subsequente 
sentido novo, que chega a posteriori para o sujeito. Usando como exemplo, em seu texto Freud 
(1905), retoma a escrita de Heine, poeta alemão, em cujo livro Reisebilder, “Quadros de viagem”, 
em português, narra a história de um agente de loteria que se vangloria de ter relações próximas 
com um rico barão, tendo este o tratado de modo familionário. Ocorre aqui a condensação 
significante “familiar + milionário = familionário, que segundo Lacan (1957), Seminário 5: 
  

Que nos diz Freud? Que reconhecemos aí o mecanismo da condensação, que ela 
materializada no material do significante, que se trata de uma espécie de 
engavetamento, com a ajuda sabe-se lá de uma máquina, entre duas linhas da 
cadeia significante. 
  

No primeiro momento, há “um esboço de mensagem” utilizando as palavras de Lacan (1957), há 
a criação de uma nova palavra, um neologismo, que causa desconforto por não ser inteligível de 
imediato. No segundo momento, há a chegada de um novo sentido, formado a partir da metáfora 
e metonímia, causando o cômico, da possibilidade da interpretação do sentido novo formado. 
Assim Lacan (1957): 
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O fenômeno essencial é o nó, o ponto onde aparece esse significante novo e 
paradoxal, familionário. Freud parte dele e a ele retorna incessantemente, pede 
que nos detenhamos nele e, até o fim de sua especulação sobre a tirada 
espirituosa, como verão, não deixa de voltar a ele como sendo fenômeno essencial. 
Este fenômeno técnico que especifica o chiste. Aí está o fenômeno central. Ele nos 
informa sobre o plano que nos é próprio, o das relações com o inconsciente, ao 
mesmo tempo que ilumina com uma nova perspectiva aquilo que o conduz pelas 
tendências – é essa empregada no livro -,  bem como aquilo que o cerca e irradia 
a partir dele, o cômico, o riso etc. 
  

Há mais um elemento no chiste, nele há uma necessidade de um outro, a mensagem é dirigida 
a alguém. Conforme Lacan (1957),  o discurso parte do Eu e vai para o outro e  é necessário que 
este outro esteja incluído no discurso, pois é  só assim que se obtém a graça do irônico. Portanto, 
não se realiza sozinho, para o surgimento do elemento jocoso, é imperativo que tenha um 
receptor. Neste sentido, ao receber a mensagem, que o faça tendo uma espécie de “acordo 
psíquico” de elaboração, pois o ouvinte faz parte da concretização do chiste. 
  
Voltemos ao Gonzaguinha e a sua arte a frente de seu tempo, suas músicas por mim citadas, 
foram compostas em 1974 e 1976 respectivamente.  É espantoso perceber que mais de 40 anos 
depois ainda estamos no mesmo lugar, não evoluímos, ou será que regredimos? Ainda nos 
assustamos ou incomodamos com os seus versos: “aqui o negro tem alma branca” ou “vidro 
moído no café da manhã e um sorriso nos lábios”, por refletir de claramente nossa realidade. 
  
Ainda hoje, ou mais do que nunca, o preconceito, o racismo estão presentes em nossa realidade. 
E a minha questão continua aberta, como o psicanalista responde a tudo isso? 
Ainda buscando respostas, faço uso de Lacan (1974) em “A terceira”, quando sugere que, 
pensemos com os pés. O analista tem que pensar com os pés! Sem entender direito do que se 
trata, proponho:  que assim seja, pensemos como os pés! Sem deixar “as patas travadas” neste 
tempo, apontando para o sujeito aquilo que o causa, apostando que possa surgir algo novo. Esse 
“pensar com os pés” me faz lembrar de outra canção do mesmo autor, “com a perna no mundo”. 
  
Que o analista siga “pensando com os pés” nas palavras de Lacan ou “a perna no mundo”, com 
Gonzaguinha, sem recuar frente as mazelas destes tempos. 
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Dados da autora: Psicanalista, Membro da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo 
Lacaniano, Fórum Mato Grosso do Sul, mestra e doutoranda em psicologia. 
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 Diálogos entre um Inconsciente e 
uma Poética  

 
Juliana Tempone 
 
 

 
I 

“Sempre fui de 
Alargar buracos 
Mexer feridas. 

Hoje me aprisionei 
Entremeada 

À Carne pútrida e 
Ao Oxigênio bacterizado: 

Cicatriz Atravessada” 
  

II – 1º Ato: Acão – Uma sessão na análise 
  

-Eu não estou aqui de verdade, 
isso é só um personagem... 

-Mas se você encena, 
você não está em cena? 

-Atuação! 
-A tua ação! 

-2º Ato: Ação? 
-Des-Ato! 
-Desabo... 

  
III – Ao Inconsciente 
Exposição, Exibição 
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Seria abandonar uma posição? 
Ex-posição 

Ou seria exposição 
Expor cisão? 

  
Por favor, me responda, inconsciente! 

Se precipite! 
Com mais: Eu 

  
IV 

Se tem coisas que 
Eu quero manter no particular 

Ora, a fenda é minha 
Deixar de expor cisão 

Entender que ela existe 
Sem exposição 

  
V 

É preciso coragem 
Para falar daquilo que 

Nos faz sentir idiotas.... 
Mas é aí, é nesse 

Ponto. 
Nesse ponto que surge 

A oportunidade de 
Mudar de posição. 

  
VI - E agora? 

  
Quando realizar algum 
Desejo profundo, vou 

Me perguntar: E agora? 
Agora, nada! 
Agora nada! 

Nada agora, nada... 
  

  
  
Dados da autora: Psicóloga (CRP: 05/57709), Psicanalista e Membro do Fórum do Campo 
Lacaniano da Região dos Lagos em formação. 
E-mail: julianatemponepsi@gmail.com 
Telefone: 22-988137760 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

styelete lacaniano. ano 4. número 13        

 Carta para uma analista que não 
seja minha  
 
  
Isloany Machado  

 
 

Eu não saberia por onde começar, ou recomeçar talvez. Já me 
perdi do caminho que trilhei para chegar até aqui. De tantas 
voltas e voltas que dei, a ponte se rompeu e eu esqueci de 
deixar as migalhas. Mas dizem que a análise é um caminho 
sem volta, não é? Engraçado pensar que você viu o nascer dos 
meus cabelos brancos. Bem, isso é fantasia minha para 
acreditar que era para mim que você olhava enquanto eu falava 
deitada no divã. Eu precisava imaginar que era olhada para que 
tivesse alguma ex-sistência. Claro que não podia ser uma 
pessoa qualquer, você e os livros, meu pai e os livros, eu e os 
livros. Eu sabia que custaria caro, mais do que eu poderia 
pagar, porém, não mais caro do que meu sintoma. 
  
Andava por aí tropeçando sob o peso das identificações, das 
palavras mal ditas, dos significantes que me davam 
consistência, ao mesmo tempo em que me prendiam numa 
roda-viva. “O inconsciente é um tempo que não passa”, você 
disse outro dia. Só que o tempo passou. Quantos anos? Nem 
sei mais. Isso não se mede assim, mas pelos passos dados, ou 
pelas mancadas. 
  
Antes eu era uma casca remontada, de várias palavras que 
foram se colando, sobrepondo, mas tudo o que importava era 
interior. O trabalho desses anos todos foi de furar a casca e 
olhar o caos que havia dentro: saía pela boca, poros, sonhos, 
pelas atuações (e foram tantas), pelos lapsos, pela angústia 
que eu sentia com cada pedaço que se descolava. Falar me 
esvaziava e, ao mesmo tempo, me recheava de frases que 
tinham uma nova lógica, uma outra significação: uma vírgula 

que se movia, aspas que eram retiradas, palavras quebradas ao meio. É um trabalho tão 
árduo...e tão bonito. 
  
Você se lembra do sonho dos dentes que caíam, se esfarelavam? Se lembra quanto tempo eu 
demorei para entender seu significado? Depois que comecei a análise, sempre (ou quase 
sempre) que eu sonhava com isso, no sonho mesmo pegava o telefone e dizia que precisava 
ligar para você, sabia seu número de cabeça (ainda sei). Os dentes esfarelados na boca, que 
não cessavam de se escrever, me levaram à cena do dentista, da pulsão oral e escópica: 
“quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar", cantarolava ele 
enquanto me olhava e manipulava minha boca com seus dedos enluvados. 
Ser olhada é prazerosamente insuportável. E eu só teria lugar no mundo (no desejo do Outro) 
se fosse um menino, então eu fui. Tornar-me mulher não foi muito fácil, ainda não sei muito bem 
o que estou fazendo. 
  
Nesses anos todos, entendi que a casca não é arrancada sem que haja algo que a substitua. 
Até pouco tempo atrás eu achava que estava nua, oca, que sabendo quem não era, não sabia 
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quem era, precisava criar um novo dito sobre mim (como diria Lacan). Pois, enquanto sondava 
a casca, fui sendo recheada com uma coragem como nunca antes. Uma coragem de ser o que 
desejo, já que não sei mais quem sou. Parece que perdi consistência, isso que da palavra faz 
peso sobre nós humanos. A razão inconsciente foi tomando (o) corpo, fazendo sentido, dando 
lugar ao desejo e deixando a angústia num canto, tão mínima ela, quase sem espaço nesta nova 
configuração de mim. 
  
Minha miséria ultrapassou o divã, ganhou o papel, a palavra escrita, e já não me envergonho 
daquilo que desejo. Um dia saberei quem sou? Precisarei saber d'Isso mais que sei? Ainda estou 
me reconstruindo, transformando os escombros em arte. Me demoli inteira e o que encontrei foi 
aquela coisa que sempre escapa, que me move para qualquer canto, já que abandonei os 
alicerces. 
  
Mas e você? Aí em seu lugar de suposto saber. Queria lembrar-me de todas as perguntas que 
me fez, de todas as escansões, de todos os cortes e citações. Não consigo, é impossível. Talvez 
o que importe seja o que restou disso, o que caiu, precipitou. Por mais que quisesse fugir do 
campo semântico religioso, acho que nenhuma palavra define melhor a reconciliação que uma 
análise nos permite fazer com nossa própria história do que "perdão". Há coisas que são 
irremediáveis, incuráveis, mas penso que quase tudo seja perdoável, sobretudo nossas escolhas 
diante do Outro. 
  
O tempo passou e nada mudou, mas tudo está diferente, nada está no mesmo lugar. Ainda sou 
aquela mesma falante de uma língua estrangeira e desconhecida, porque singular. Você me 
ajudou a estabelecer minha própria gramática e me situar neste mundo onde cada um é mais-
um com sua própria língua. 
  
Dados da autora: Psicanalista e escritora, membro da Escola de Psicanálise dos Fóruns do 
Campo Lacaniano/Fórum Mato Grosso do Sul, e do Ágora Instituto Lacaniano. 
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 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 Stylete lacan iano  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). 
Editor Geral 
  
Francina Evaristo de Sousa 
Comunicação e mídias 
 
Ana Paula Farina 
Cinara Santos 
José Maurício Loures 
 
 
Edição 
 
Barbara Guatimosin 
Cláudia Carrera 
Isloany Dias Machado 
Marcia Pourchet                            
Pricila Pesqueira de Souza 
Sandra Mara Dourado 
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Consultor de arte 
  
Antonio Quinet  
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; 

 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 
Contato 
  
stylete@campolacaniano.com.br 
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