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Resumos e Abstracts 
 
 
O escrito na fala 
Jacques-Alain Miller – AME, Membro da EBP, ECF, ELP, 
EOL, NEL, NLS e da Associação Mundial de Psicanális e – 
AMP.  
Endereço eletrônico:  jam@lacanian.net  
  
Resumo: Neste texto, Jacques-Alain Miller trabalha a 
defasagem entre escutar e dizer, entre escrever e l er que 
organiza o lugar da interpretação analítica. Ele de staca 
que há duas dimensões, dois lugares do dito: o que alcança 
o ouvido e o que nele é compreendido. Tais dimensõe s são 
defasadas, discordantes. Aponta, a partir disso, qu e a 
interpretação analítica, obrigatória e necessária, trabalha 
sobre essa dupla defasagem. O que se diz no que se escuta, 
o que se lê no que se escreve, depende da interpret ação e 
esta tem como base lalíngua , na medida em que o 
inconsciente é feito dela. Logo, a interpretação la caniana 
baseada em lalíngua  ataca a própria relação daquilo que se 
escuta no que se diz. Seu lugar e meio é o equívoco  cuja 
ressonância atinge, através da letra, o real do goz o.  
Palavras-chave: escuta;  escrita; leitura; interpretação; 
lalíngua. 
 
Abstract : In this paper, Jacques-Alain Miller works on the 
distance between listening and saying, writing and reading 
which organizes the psychoanalytical interpretation . He 
distinguishes two dimensions, two instances for the  saying: 
one which reaches the ear and another one which is made up 
of what is understood. Such dimensions are discrepa nt and 
disagreeing. He highlights that the necessary and m andatory 
psychoanalytical interpretation operates on that do uble 
discrepancy. What is said in what is listened to, w hat is 
read in what is written depends on the interpretati on and 
it has lalangue  as its basis since the unconscious is made 
of it. Therefore, the Lacanian interpretation based  on 
lalangue attacks the relation between what is listened to 
in what is said. Its place and medium is the equivo que 
whose resonance reaches, throughout the letter, the  real of 
jouissance.  
Keywords : listening; writing; reading; interpretation; 
lalangue . 
___________________________________________________ ________  
 

O passe e os restos de identificação  
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Éric Laurent  – AME, Membro da ECF, EBP e da Associação 
Mundial de Psicanálise – AMP.  
Endereço eletrônico:  ericlaurent@lacanian.net  
  
Resumo:  O texto  percorre as ressonâncias da operação 
lógica com a linguagem na experiência analítica. Os  restos 
daí advindos são explorados nas passagens que se 
estabelecem entre a fala e a escritura, até se alca nçar o 
furo na língua do sujeito. O percurso, inicialmente , 
apresenta a construção dos significantes-mestres do  sujeito 
e suas respectivas identificações, para, depois, se  
alcançar a dimensão real do gozo, que convoca uma 
construção topológica entre corpo e vazio, a qual, por sua 
vez, sustentará uma singularidade. No fundo, isso p ermitirá 
o esclarecimento da distinção entre a identificação  de um  
modo de gozo e a identificação a um  modo de gozo. 
Palavras-chave : inconsciente; identificação; gozo; 
sinthoma; passe. 
 
Abstract : This paper goes through the logical operations of  
language resonances in the psychoanalytical experie nce. The 
remains derived from it are explored in the extract s 
between speaking and writing until the hole in the 
subject’s language is achieved. First, the paper pr esents 
the subject’s master significant construction and i ts 
respective identifications; it discusses later the real 
dimension of jouissance which appeals to the topolo gical 
construction between body and void, which, to its t urn 
bears a certain singularity. Eventually, that will open to 
the distinction between the identification of a modality of 
jouissance and the identification to a modality of 
jouissance. 
Keywords : unconscious; identification; jouissance; 
sinthome; pass. 
___________________________________________________ ________ 
 

O fracasso do sentido em psicanálise   

Lucíola Freitas de Macedo  – AP, Membro da EBP 
e da Associação Mundial de Psicanálise – AMP.  
Endereço eletrônico : luciola.bhe@terra.com.br  
 
Resumo: O texto aborda o tema de investigação da Seção 
Clínica do Instituto de Psicanálise e Saúde Mental de Minas 
Gerais “A insistência da pulsão e o fracasso em 
psicanálise”, assim como o tema das próximas Jornad as dos 
Institutos Brasileiros do Campo Freudiano “O fracas so em 
psicanálise e a diferença clínica”. O ponto de part ida é a 
questão: o que fracassa com o fracasso do sentido? É 
preciso que o sentido fracasse para que advenha o q ue está 
em jogo no gozo do sintoma.  
Palavras-chave : gozo; sentido; fracasso; sintoma; real. 
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Abstract :  This paper addresses the issue of the Clinical 
Research Section of the Institute of Psychoanalysis  and 
Mental Health of Minas Gerais "The insistence of th e drive 
and failure in psychoanalysis," as well as the them e of the 
next Congresses of Brazilian Institutes of the Freu dian 
Field "Failure in Psychoanalysis and the clinical 
difference.” The starting point is the question: wh at fails 
with the failure of meaning? The meaning must fail so that 
which matters may arise in the jouissance of the sy mptom. 
Keywords : jouissance; meaning; failure; symptom; real. 
___________________________________________________ ________ 

 
De Freud a Lacan: um passo de saber sobre as 
mulheres!                                                                                                         

Zelma Abdala Galesi - AP, membro da EBP e da Associação 
Mundial de Psicanálise-AMP. 
Endereço Eletrônico : zelma.galesi@uol.com.br  
  
Resumo: A proposta deste artigo é o de situar e trabalhar  a 
partir da obra de Freud e do ensino de Lacan, as 
construções de ambos a respeito da feminilidade. As sim 
como, investigar os avanços de Lacan em relação à p osição 
feminina. Pois, enquanto Freud enclausurou a mulher  em um 
impasse histérico, Lacan pode encarar o insuportáve l da 
questão feminina. 
Palavras-chave : histeria; trauma; falo; mulheres; 
feminilidade; nãotoda . 
 
Abstract : The proposal of this article is to locate and 
work the constructions of womanhood from both the F reudian 
work and Lacanian teaching. It also intends to rese arch 
Lacan’s advances of regarding the feminine position . If, on 
the one hand Freud isolated the woman in a hysteric al 
impasse, Lacan was able to face that which is unbea rable in 
the woman’s issue. 
Keywords: hysteria; trauma; phallus; women; femininity; 
notall .  

 
___________________________________________________ _______ 
 
Há um(a) só 
Analícea Calmon – AP, membro da EBP e da Associação 
Mundial de Psicanálise-AMP.  
Endereço Eletrônico :  anacalmon@hotmail.com  
 
Resumo: O artigo trabalha a construção teórica e clínica,  
de Freud e Lacan, sobre o feminino. Parte da castra ção 
freudiana como ameaça de perda para os homens e fal ta para 
as mulheres. Mostra como Lacan, com o avanço da sua  
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teorização, vai gradativamente se distanciando dess a 
dialética e passando a teorizar sua clínica sob o p rincípio 
da lógica do “não há”. 
Palavras-chave : feminino; falo; castração; “não há”. 
 
Abstract : The paper presents Freudian and Lacanian 
theoretical and clinical concepts about the feminin e. It 
begins with the Freudian concept of castration as a  menace 
of loss to men and lack to women. It shows how Laca n, in 
the progress of his work, gradually takes distance form 
that dialectic issue to conceive his clinic under t he 
logical principal of ‘ notall’ .  
keywords: feminine; phallus; castration; “notall”. 
__________________________________________________ 
 
Entre fugas e errâncias, um lugar para si  

Ana Martha Maia  – AP, Membro da EBP e da Associação 
Mundial de Psicanálise – AMP.  
Endereço eletrônico: anamarthamaia@gmail.com  
 
Resumo: No tempo do Outro que não existe, a ausência de 
referências deixa o adolescente mais propenso às co ndutas 
de risco. O ponto de onde e as invenções singulares  
possibilitam que o sujeito encontre um lugar para s i. 
Palavras-chave : puberdade; adolescência; condutas de risco. 
 
Abstract : At the time when the Other does not exist, the 
lack of references makes the adolescent more prone to risk 
behavior. The “point at which” and the unique inven tions 
allow the subjects to find a place for themselves. 
Keywords:  puberty; adolescence; risk conduct. 
___________________________________________________ ________  
 

Amor atravessado pela pulsão de morte  
Cleudes Maria Slongo  –  Correspondente da Seção Santa 
Catarina da EBP e Coordenadora do “Núcleo de Invest igação 
da Clínica do Feminino”.  
Endereço eletrônico: cleudesm@uol.com.br  
  
Resumo: Apesar da satisfação que pode extrair do campo 
profissional, a mulher de hoje ainda centraliza na parceria 
amorosa a condição para alojar os excessos de seu g ozo. Por 
seu caráter infinito e absoluto, o gozo feminino po de ser 
vinculado ao conceito de pulsão de morte. A posição  do 
analista frente ao apelo superegóico feminino “seja  tudo 
para mim como eu sou para ti” deve ser a de lhe rec ordar 
que não existe o significante que nomeie seu gozo n em 
garanta seu ser.  
Palavras-chave : amor; devastação; gozo feminino; supereu; 
pulsão de morte. 
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Abstract : Despite the satisfaction that she can extract 
from her professional field, a woman today still 
centralizes on the sphere of love the condition to house 
her jouissance excess. For its endless and absolute  
character, the feminine jouissance can be linked to  the 
concept of death drive. The analyst’s position to f ace the 
superegoical feminine appeal “be everything to me a s I am 
for you” must be to remind her there is no signifie r that 
names her jouissance nor guarantees her being. 
Keywords : love; devastation; feminine jouissance; superego;  
death drive.  
___________________________________________________ ________ 
 

Por que há sonhos dos quais não nos 
esquecemos? 
Luciana Silviano Brandão Lopes – Correspondente da 
Seção Minas da EBP. 
Endereço eletrônico:  lucianasbl@gmail.com  
 
Resumo: O texto discute a razão de existirem alguns sonho s 
sonhados há muito tempo, mas que não são esquecidos . Mesmo 
sofrendo a ação da censura, eles continuam vivos na  mente 
do sonhador. É através da noção de rememoração em L acan e 
Walter Benjamin que se pode chegar a uma tentativa de 
resposta a questão.   
Palavras-chave : sonho; esquecimento; rememoração. 
 
Abstract : The text discusses why there are some dreams that  
in spite of having happened a long time ago are sti ll not 
forgotten. Even though they suffer the censorship’s  action, 
they remain alive in the dreamer’s mind. Through de  notion 
of remembrance in Lacan and Walter Benjamin it is p ossible 
to make an attempt to achieve a reply.  
Keywords : dream; forgetfulness; remembrance. 
___________________________________________________ ________ 

 
Um percurso de nomes, objetos, angústia e 
satisfação. 
Gresiela Nunes da Rosa  – Correspondente da Seção Santa 
Catarina da EBP.  
Endereço eletrônico: gresielanr@gmail.com  
 
Resumo:  O texto estabelece um percurso que vai desde a 
nomeação paterna, passando pela sua inconsistência,  o 
aparecimento do objeto a, causa da angústia, até o efeito 
de satisfação da análise a partir do encontro com a  causa 
de desejo. 
Palavras-chave:  Nome-do-Pai; objeto a; angústia; 
satisfação. 
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Abstract:  This paper brings up the issue that starts at 
the nomination of the father, goes through its 
inconsistency, the emergence of the object a, the the cause 
of  anxiety to reach the effect of  satisfaction in  
analysis as a result of the encounter with the  cause of 
desire. 
Keywords :  Name-of-the-Father; object a; anxiety; 
satisfaction. 
 
___________________________________________________ ________  
 
Dois momentos de supervisão 
Silvia Baudini – AME, Membro da EOL e da Associação 
Mundial de Psicanálise – AMP.  
Endereço Eletrônico : sbaudini@yahoo.com.ar  
 
Resumo: O artigo trabalha dois momentos de supervisão 
separados por quase dez anos, para localizar os efe itos da 
intervenção da supervisão. Toma como referência dua s etapas 
da supervisão: a primeira, em que, segundo Lacan, a queles 
que se autorizaram a analistas são como o rinoceron te, que 
“fazem mais ou menos qualquer coisa”. A segunda em que 
consiste em “jogar com o equívoco que poderia liber ar o  
sinthoma ”.  
Palavras-chave : supervisão; efeito de formação; laço 
social; sinthoma . 
 
Abstract : The paper presents two different supervision 
occasions that took place ten years  apart in order  to 
locate the effects of supervision intervention. It takes as 
reference two levels of supervision: in the fist, a ccording 
to Lacan, those who authorize themselves as analyst s are 
like rhinoceros that ‘do about anything’. The secon d level 
consists of ‘playing with the equivoques that might  release 
the sinthome ’.  
Keywords: supervision; formation effect; social bond; 
sinthome . 
 
 
 


