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Resumos e Abstracts
Os seis paradigmas do gozo
Jacques-Alain Miller – AME, Membro da EBP, ECF, ELP,
EOL, NEL, NLS e da Associação Mundial de Psicanálise –
AMP.
Endereço eletrônico: jam@lacanian.net
Resumo: Nesse texto, J.-A Miller depreende do ensino de
Lacan seis
paradigmas do gozo. “A imaginação do gozo”
corresponde ao que Lacan retoma do libidinal em Freud como
gozo imaginário, obstáculo à elaboração simbólica. “A
significantização do gozo” corresponde ao momento em que
Lacan privilegia o estatuto simbólico do falo e reduz a
pulsão
a
uma
cadeia
significante.
Ter
levado
uma
significantização do gozo a seu termo, exige de Lacan
situar “o gozo impossível”, gozo da Coisa fora do
significante. “O gozo normal” corresponde às formulações de
um gozo fragmentado em objetos a, situados em uma cavidade
do corpo. A elaboração dos quatro discursos corresponde ao
“gozo discursivo” da relação significante/gozo primitivo,
do ser prévio ao sistema significante cujo corpo é afetado
de gozo. O último paradigma, “o gozo da não-relação”
corresponde às formulações do Seminário 20, que marcam uma
virada no ensino de Lacan. A linguagem passa a ser definida
como uma elucubração de lalíngua. A disjunção que marca
esse paradigma se expressa: entre significante/significado,
gozo/Outro, e homem/mulher resumida na fórmula: a relação
sexual não existe.
Palavras-chave: pulsão; objeto a; gozo; lalíngua; nãorelação sexual.
Abstract: In this text, J.A Miller derives six paradigms of
jouissance from Lacan's teaching. “The imagination of the
jouissance” corresponds to what Lacan resumes from the
libidinal jouissance in Freud as imaginary jouissance, an
obstacle to the symbolic development. Rendering the
jouissance into a signifier is the time when Lacan
privileges the symbolic status of the phallus and reduces
the drive to a signifier chain. Having carried out the
process of becoming a signifier requires Lacan to place the
“impossible jouissance”, the jouissance of the Thing out of
the signifier. The “normal jouissance” corresponds to the
formulations of a jouissance fragmented in objects a
located in a body cavity. Building up the four speeches
corresponds
to
the
“discourse
jouissance”
of
the
relationship between signifier/primitive jouissance, of
being prior to the signifier system whose body is affected
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by the jouissance. The latter paradigm, the “non-relation”
paradigm, corresponds to the formulations of Seminar 20,
which are a turning point in Lacan’s work. Language is then
defined as an elaboration of the lalangue. The disjunction
that
marks
this
paradigm
is
expressed:
between
signifier/signified,
jouissance/Other,
and
man/woman
summarized in the formula: sexual relationship does not
exist.
Keywords: drive; object a; jouissance; lalangue, non-sexual
relationship.
__________________________________________________________

Tatuagem e laço social
Antônio Beneti – AME, Membro da EBP e da Associação
Mundial de Psicanálise – AMP.
Endereço eletrônico: aabenetti.bhz@gmail.com
Resumo: A proposta desse artigo é trabalhar a questão da
tatuagem, a partir do ensino de Lacan, considerando o
enlaçamento entre o corpo, a pele e o olhar como tripé de
sustentação das três dimensões: o real, o simbólico e o
imaginário.
Palavras-chave: Corpo; olhar; tatuagem.
Abstract: The purpose of this paper is to address the issue
of tattooing from Lacan's teaching, considering the
intertwining between body, skin and look as a supporting
tripod of the three dimensions: the real, the symbolic and
the imaginary.
Keywords: body; look; tattoo.
___________________________________________________________

A clínica e o laço
Alicia Arenas - AME,

Membro da NEL e da Associação
Mundial de Psicanálise – AMP.
Endereço eletrônico: arenasalicia24@gmail.com
Resumo: Como a intervenção do analista é orientada pelo
real do gozo e o simbólico permite ao sujeito manejar o
gozo excessivo que produz sofrimento, a entrada no laço
discursivo, que se dá diante da evidência da não-relação,
se
torna
condição
essencial
para
o
tratamento
psicanalítico.
Palavras-chave: Gozo; real; laço; clínica psicanalítica.
Abstract: Since the intervention of the analyst is guided
by the real of jouissance, and the symbolic allows the
subject to manage the excessive jouissance that produces
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suffering, the entry to the discourse bond, which occurs
due to the evidence of the non-relation, becomes a
prerequisite for the psychoanalytic treatment.
Keywords: Jouissance; real; bond; psychoanalytic clinic.
___________________________________________________________

As inibições e os limites da elaboração na
clínica de hoje
Lilany Pacheco – AP, Membro da EBP e da Associação
Mundial de Psicanálise – AMP.
Endereço eletrônico: lilanypacheco@yahoo.com.br
Resumo: Após percorrer os conceitos freudianos de reação
terapêutica negativa, defesa e inibição, a autora se
centraliza na reflexão sobre o que pode uma psicanálise
frente aos sintomas contemporâneos nos quais prevalece, ao
lado de muitos acting-outs, uma inibição do ato.
.
Remetendo-se à clínicos e a Eric Laurent que aponta os que
buscam na análise uma felicidade utilitarista e funcional,
a autora discute no texto: “como o analista pode fazer
passar o discurso analítico diante dessa demanda de
funcionalidade e suas incidências na elaboração? Ou ainda,
diante dos inibidos do ato que fazem barulho para se
manterem silenciados?”
Palavras-chave: reação terapêutica negativa; inibição; ato;
defesa; interpretação.
Abstract: After reviewing the Freudian concepts of negative
therapeutic reaction, defense and inhibition, the author’s
reflections focus on what psychoanalysis is able to do to
cope with the contemporary symptoms in which, together with
quite a few acting-outs, the inhibition of the act
prevails. Regarding clinicians and Eric Laurent’s words
pointing out those who seek utilitarian and functional
happiness in the analysis, the author discusses in the
text: "how can the analyst suit the analytical discourse to
face such demand for functionality and its impact on the
development
of
elaboration?
Or,
confronted
by
the
inhibitions to the act that make noise remain silent"?
Keywords: negative therapeutic reaction; inhibition; act;
defense; interpretation.
___________________________________________________________

A dimensão aditiva do sintoma
Glória Maron – AP, Membro da EBP e da Associação Mundial
de Psicanálise – AMP.
Endereço eletrônico: marongrm@gmail.com
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Resumo: Neste artigo, a autora pretende abordar a matriz
aditiva do sintoma correlata ao Um. Essa abordagem coloca
em relevo o sintoma como repetição disjunto da suposição de
saber, fato clínico frequente na clínica contemporânea.
Palavras-chave: sintoma; gozo; significante; objeto a;
repetição.
Abstract: In this paper the author intends to discuss the
addictive pattern of the symptom in correlation to the
unique trace it holds, the One in Lacanian terms. This
discussion emphasizes the symptom as repetition separated
from knowledge supposition, an ordinary clinical fact in
the contemporary clinic.
Keywords: symptom; jouissance; significant; object a;
repetition.
___________________________________________________________

Lacan e a aposta de Pascal
Maria Bernadette Soares de Sant´Ana Pitteri – AP,
Membro da EBP e da Associação Mundial de Psicanálise – AMP.
Endereço eletrônico: m_bernadette@yahoo.com.br
Resumo: No Seminário XVI, D'un Autre à l'autre, Lacan
explora a "aposta" - “wager”, no sentido de probabilidade encontrada no aforismo 233 dos Pensées de Pascal,
intitulado
“Infini.
Rien”.
O
aforismo,
publicado
postumamente, foi encontrado numa folha dobrada em quatro,
no bolso de Pascal e dizia "se existe um Deus, ele é
infinitamente incompreensível", o que o fez apostar: "Dieu
est, il n'est pas or".
Palavras-chave: Aposta de Pascal; Outro; crença.
Abstract: At Le Seminaire XVI, D'un Autre à l'autre, Lacan
explores Pascal’s wager Infini Rien — presented as
aphorism 233 in the Pensées. The posthumously published
aphorism was found in Pascal’s pocket in a piece of paper
folded in four parts and it read "if there is a God, He is
infinitely incomprehensible". Pascal wagered: "Dieu est, il
n'est pas or".
Keywords: Pascal’wager; Other ; belief.
___________________________________________________________

Crime ou parceria amorosa violenta: interlocuções
entre psicanálise aplicada e direito.
Elaine de Souza Cordeiro – Psicóloga da Equipe técnica do
I Juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher do
Rio de Janeiro.

Endereço eletrônico: escpsi@ig.com.br
Ruth Helena Pinto Cohen – AP, Membro
Associação Mundial de Psicanálise – AMP.
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Endereço eletrônico: ruthcohen@uol.com.br
Resumo: O presente texto navega sobre o normativo jurídico
que sancionou em 2006 a lei 11.340, também conhecida como
lei Maria da Penha, que criminaliza a violência contra a
mulher cometida por parceiros íntimos em relações hetero ou
homoafetivas. Esse percurso trilhado pela agressão privada
que se torna pública, é então atravessado pela intervenção
do profissional de psicologia, orientado pela psicanálise.
Recorremos à leitura lacaniana e milleriana sobre a lógica
da parceria sintomática em nosso século a partir da lógica
da sexuação. Escutamos o ser falante, não o criminoso,
tentando entrever no espaço da rotina, a invenção de cada
um, dentro do limite imposto pelo Estado.
Palavras-chave: lei Maria da Penha; parceria amorosa;
violência; psicanálise
Abstract: This paper deals with the legal rule that
sanctioned Law 11,340, also known as Maria da Penha Law, in
2006.
That
law
criminalizes
violence
against
women
committed by intimate partners in hetero or homo-affective
relationships. The route taken by aggression from its
perpetration in private spheres to the light of the public
domain
is
then
traversed
by
the
intervention
of
professional psychology, guided by psychoanalysis. We have
resorted to the Lacanian and Millerian reading about the
logic of symptomatic partnership in this century based on
the logic of sexuation. We listen to the speaking being,
not to the perpetrator, attempting to discern each one’s
invention in the space of routine, within the limits
imposed by the State.
Keywords: Maria da Penha law; love partnership; violence;
psychoanalysis.
___________________________________________________________

O que pode a psicanálise diante do destino para o
pior? Considerações sobre a direção de tratamento
das
toxicomanias
no
avesso
do
mestre
contemporâneo.
Adriana Lipiani – ICP-RJ.
Endereço eletrônico: adrianalipiani@gmail.com
Cláudia Henschel de Lima – AP. Membro da EBP e da AMP.
Endereço eletrônico: claudiahlima@vm.uff.br
José Alberto Ferreira – Correspondente da EBP-Rio de Janeiro.
Endereço eletrônico: josealbertoferreira@globo.com
Julia Reis da Silva Mendonça – Psicóloga do Hospital
Psiquiátrico de Jurujuba FMS/Niterói.
Endereço eletrônico: juliareis2@yahoo.com.br
Vera Aragon – ICP-RJ.
Endereço eletrônico: varagon@oi.com.br
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Resumo: O objetivo deste/desse artigo é mostrar a
relevância do diagnóstico diferencial como norteador da
direção psicanalítica de tratamento para o consumo abusivo
de drogas, no avesso do discurso do mestre contemporâneo
pautado pela internação compulsória e medicalização do
psiquismo.
Palavras-chave:
toxicomanias;
direção
de
tratamento;
diagnóstico; internação compulsória.
Abstract: This paper focuses to show the relevance of the
differential diagnosis and guiding the psychoanalytical
direction of treatment for drug abuse, on the opposite of
the
discourse
of
master
guided
by
compulsory
hospitalization and psychical medicalization.
Keywords: drug abuse; treatment direction; diagnosis;
compulsory hospitalization.
___________________________________________________________

Notas sobre a maquinaria inconsciente e a
ordem simbólica
Luis Francisco E. Camargo – Correspondente da Seção
Santa Catarina da EBP.
Endereço eletrônico: lfe.camargo@gmail.com.
Resumo: Pretendo retomar algumas noções do início do ensino
de Lacan para discutir o estado atual do simbólico, em
particular
os
conceitos
de
ordem
simbólica
e
de
sobredeterminismo. Além disso, problematiza-se a hipótese
de que a adoção da tecnologia pelos indivíduos é
responsável pela atual fragilização da ordem simbólica.
Palavras-chave:
Ordem
simbólica;
sobredeterminismo;
inconsciente; tecnologia.
Abstract: This text intends to justify the need to return
to some notions from the beginning of Lacan’s teaching to
discuss the current state of the symbolic, particularly the
concepts of symbolic order and overdetermination. Moreover,
discusses the hypothesis that the adoption of the
technology by individuals responsible for the current
weakening of the symbolic order.
Keywords: Symbolic order; overdetermination; unconscious;
technology.
___________________________________________________________

Estrutura,
devastação
estudo preliminar.

e

erotomania:

um

Jussara Jovita Souza da Rosa - Assistente Social
Endereço eletrônico: jussarajovita@hotmail.com
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Resumo: Esse trabalho analisa três filmes. Discute a noção
de estrutura a partir do último ensino de Lacan,
dissolvendo a ideia de que essas manifestações são próprias
da psicose. Conclui que devastação e erotomania são
expressões do feminino relacionadas à falta e ao amor.
Palavras-chave: Estrutura; erotomania; devastação.
Abstract: This paper analyses three films to discuss,
through their feminine characters, the notion of structure
in the last Lacanian teaching, dissolving the idea that
certain manifestations are exclusive of the psychotic
structure. It concludes that devastation and erotomany are
expressions of the feminine related to absence and love.
Keywords: Structure; erotomany; devastation.
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