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Resumos e Abstracts 

 
Jacques Lacan: observações sobre seu 
conceito de passagem ao ato 
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: Jacques-Alain Miller apresenta algumas reflexões 
sobre o que Jacques Lacan acrescentou ao conceito de ato, 
que é um tema recorrente em suas reflexões e em seu ensino. 
Abordando os conceitos de ato analítico, de passagem ao ato 
e de ato suicida, Miller avança ao dizer que, ao mesmo 
tempo em que o ato é indiferente ao seu futuro, fora de 
sentido, para que haja ato, é preciso que o sujeito seja 
modificado por certo franqueamento significante, pois o ato 
tem sempre o lugar de um dizer que o enquadra e fixa esse 
ato. Miller conclui o texto esclarecendo que foi em posição 
de “passar ao ato” que Lacan pôde elaborar alguns dos 
pontos mais preciosos de seu ensino e, por meio dele, 
revelar o que é, de certa forma, o verdadeiro Lacan. 
Palavras-chave: ato analítico; passagem ao ato; ato 
suicida; gozo.  
 
Abstract: Jacques-Alain Miller features some reflections on 
what Jacques Lacan added to the concept of the act, which 
is a recurring theme in his thoughts and in his teaching. 
Addressing the concepts of the analytic act, the passage to 
the act and suicidal act, Miller goes forward to say that, 
if on the one hand the act is indifferent to its future, 
void of meaning, on the other hand, for the existence of 
the act the subject must be modified by certain significant 
franchising because the act always has the place to say 
that frames it and fixes it to such act. Miller concludes 
his text by stating that it was at a "passing to act" 
position that Lacan was able to elaborate some of the most 
valuable points of his teaching and, through it, to reveal, 
in a sense, what the true Lacan is.  
Keywords: analytic act; passage to the act; suicidal act; 
jouissance. 
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A violência e os seus limites 
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Romildo do Rêgo Barros – AME, Membro da EBP e da 

Associação Mundial de Psicanálise – AMP.   
Endereço eletrônico: romildorbarros@terra.com.br 
 
 
Resumo: O autor aponta as dificuldades e os limites em 
abordar a violência a partir da psicanálise, em especial 
porque a violência não se deixa abranger por uma definição 
única. Dessa forma ele discorre sobre o assunto mostrando 
como ela pode ser pensada como fenômeno ou irrupção, brusca 
ruptura de uma sequência, ou algo que está na base da 
fundação do pacto como fundamento último do laço social e 
não como sua negação. Além disso, nem toda violência é 
simplesmente destrutiva, no sentido de conduzir à morte ou 
à dissolução do laço social. Nem toda ela pode ser 
entendida como uma explosão irracional, e nem sempre é uma 
pura manifestação da pulsão de morte. Não sabemos onde 
começa a violência e nem até onde vai. Ela é múltipla e tem 
também gradações, o que faz com que se use o mesmo termo 
para atos de intensidades e sentidos muito diferentes.  
Palavras-chave: violência; destrutividade; pulsão de morte; 
laço social. 
 
 
Abstract: The author points out the difficulties and 
constraints to address violence based on psychoanalysis, 
especially because violence cannot be covered by a single 
definition. Therefore, he talks about the issue, showing 
how it can be conceived as a phenomenon or an eruption, a 
sudden rupture of a sequence, or something that resides at 
the very basis of the foundation of the covenant as the 
ultimate groundwork of the social bond and not as a denial 
to it. Moreover, not all violence is simply destructive 
when it means leading to death or breaking the social bond. 
Not all of it can be understood as an irrational outburst, 
nor is it always a sheer manifestation of the death drive. 
We do not know where violence starts nor how far it goes. 
It is multiple and has degrees, allowing the use of the 
same term for acts of very different intensities and 
meanings. 
Keywords: violence; destructiveness; death drive; social 
bond. 
 
________________________________________________ 
 
Violar corpos 
Ondina Machado – AP, Membro da EBP e da Associação Mundial 
de Psicanálise – AMP.  

Endereço eletrônico: ondinamrm@uol.com.br 
 
Resumo: Este texto se orienta pela distinção  entre 
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agressividade e violência para pensar o corpo agredido e 
o violado. O primeiro é o corpo imaginário que sofre os 
efeitos do espelhismo e da transitividade. O segundo é um 
corpo de gozo que, pela força de sua aliança com a pulsão, 
não possibilita a deriva discursiva. 
Palavras-chave: violência; agressividade; corpo; gozo. 
 
Abstract: This text is guided by the difference between 
aggressivity and violence in order to reflect on the 
aggressed and the violated body. The former is the 
imaginary body that undergoes the mirror and transitivity 
effects and the latter is a jouissance body, which, by 
virtue of its alliance with the drive, does not allow the 
discursive drift.  
Keywords: violence; aggressivity; body; jouissance. 
 
____________________________________________ 
 
As marcas do capitalismo 
Maria do Carmo Dias Batista – AME, Membro da EBP e da 
Associação Mundial de Psicanálise – AMP.  
Endereço eletrônico: diasbatista@uol.com.br 
 
Resumo: A partir de duas cenas contemporâneas, a autora 
discute a “repressão” à verdade, onde o sujeito e as 
construções sociais estão massificados, coisificados e 
fetichizados. Ela conclui que somente o discurso analítico 
pode dirimir os efeitos massificadores do capitalismo e de 
seus sintomas. 
Palavras-chave: discurso capitalista; discurso analítico; 
efeitos de massa. 
 
Abstract: Based on two contemporary scenes, the author 
discusses "repression" of truth, where the subject and the 
social constructions have been popularized, objectified and 
fetishized. She concludes that only the analytic discourse 
can settle capitalism mass-oriented effects and its 
symptoms. 
Keywords: capitalistic discourse; analytic discourse; mass-
oriented effects. 
 
 
__________________________________________________ 
 
“Há ou não um ato sexual?” 
Patrícia Badari – AP, Membro da EBP e da Associação 
Mundial de Psicanálise – AMP.  
Endereço eletrônico: pbadari@superig.com.br 
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Resumo: O artigo trata das mulheres e seus malabarismos 
sexuais contemporâneos - invenções, estratégias e lógicas 
singulares – para se virar tanto com a pulsão e sua 
exigência assim como com o excesso de gozo sem limite. 
Segundo a autora, encontros na cama não são equivalentes ao 
encontro com a sexualidade. Só se pode dizer que há um ato 
sexual quando o ato falha em atingir o ponto infinito do 
gozo. 
Palavras-chave: sexo; sexualidade; gozo feminino; 
satisfação pulsional. 
 
Abstract:  The paper discusses women and their contemporary 
sexual juggling - inventions, strategies and unique logic – 
to make do with both the drive and its demand and with the 
excess of limitless jouissance. According to the author 
encounters in bed are not equivalent to encounters with 
sexuality. It can only be said that there is a sexual act 
when the act fails to reach the point of infinite 
jouissance. 
Keywords: sex; sexuality; feminine jouissance; drive 
satisfaction. 
____________________________________________ 
 
Ato analítico e instituição: uma 
interlocução possível? 
Wilker França – Associado ao Instituto de Psicanálise da 
Bahia (IPB).  
Endereço eletrônico: wilker_pessoa@hotmail.com 
 
Resumo: O presente trabalho consiste em algumas formulações 
sobre a interlocução do ato analítico em ambiente 
institucional. Para isso, também discorre sobre o ato e 
suas relações com o sujeito para a psicanálise de 
orientação lacaniana e a poesia. 
Palavras-chave: ato analítico; instituição; sujeito; 
psicanálise. 
 
Abstract: This article consists of some formulations about 
the interlocution of the analytic act in an institutional 
environment. For this purpose, it also discusses the act 
and its relations to the subject according to Lacanian-
oriented psychoanalysis and to poetry. 
Keywords: analytic act; institution; subject; 
psychoanalysis. 
 
____________________________________________ 
 
Medicina e psicanálise: elogio do mal 
entendido 
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François Ansermet – AP, Membro da ECF e da Associação 
Mundial de Psicanálise – AMP.  
Endereço eletrônico: francois.ansermet@hcuge.ch 
 
Resumo: Medicina e psicanálise: devemos ver, entre esses 
dois campos, um novo par contemporâneo em via de formação? 
Essa é a questão que norteia esse artigo no qual o autor 
vai demonstrar como a clínica psicanalítica depende da 
transferência. Se a clínica médica faz convergir a 
psicanálise para uma série de fenômenos nos quais parecem 
se delinear também os contornos do real – autismo, 
fenômenos psicossomáticos, traumatismo psíquico, suicídio, 
anorexia –, estes fenômenos clínicos, tomados a título de 
exemplos, não têm a estrutura de sintomas no sentido 
analítico do termo. Eles desvelam a evidência do real: “do 
real, na medida em que ele é o domínio do que subsiste fora 
da simbolização”. A prática da psicanálise nas fronteiras 
da medicina faz assim agrimensurar o campo de uma clínica 
do real. Resta definir mais precisamente esse campo e 
determinar o que nele está em jogo para a clínica: esses 
pontos limites entre medicina e psicanálise poderiam assim 
se tornar, para a psicanálise, uma espécie de laboratório 
de pesquisa sobre a questão do real. 
Palavras-chave: Medicina; psicanálise; transferência; 
sintoma; real. 
 
 
Abstract: Medicine and psychoanalysis: should we see 
between those two fields a new contemporary couple about to 
emerge? That is the issue that guides this article, in 
which the author will demonstrate how psychoanalytic clinic 
depends on the transfer. If the medical clinic comes close 
to psychoanalysis, for a number of phenomena the borders of 
the real also seem to be delineated - autism, psychosomatic 
phenomena, psychic trauma, suicide, anorexia –, these 
clinical phenomena, taken as examples, do not have the 
structure of symptoms in the analytical sense of the term. 
They unveil the evidence of the real: "of the real, insofar 
as it is the domain of that which subsists outside 
symbolization." The practice of psychoanalysis at the 
borders of medicine does in fact measure the field of a 
clinic of the real. Much is left to define this field more 
precisely and to determine what is at stake for the clinic: 
thus, these boundary points between medicine and 
psychoanalysis could, for psychoanalysis, become a kind of 
research lab on the issue of the real. 
Keywords: medicine; psychoanalysis; transference; symptom; 
real. 
__________________________________________________________ 
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Os efeitos da ciência sobre o corpo: o 
corpo-máquina da medicina, o corpo neuronal da 
psiquiatria biológica, o corpo remodelado da 
medicina plástica. 
Francisco Paes Barreto – AME, Membro da EBP e da 

Associação Mundial de Psicanálise – AMP.  
Endereço eletrônico: paes.barreto@globo.com 
 
Resumo: Este artigo foi elaborado, inicialmente, como 
contribuição ao relatório sobre Os efeitos da ciência sobre 
o corpo, apresentado na XVIII Jornadas da EBP— MG, 
realizada em Belo Horizonte, nos dias 18 e 19 de outubro de 
2013. A partir do texto de Lacan “Psicanálise e medicina”, 
o autor desenvolve as considerações lacanianas a respeito 
dos efeitos sobre o corpo produzidos pela ciência.  
Palavras-chave: psicanálise; ciência; corpo-máquina; corpo 
neuronal; corpo remodelado. 
 
Abstract: This article was firstly written as a 
contribution to the report on the Effects of science on the 
body, presented at the XVIII Jornadas da EBP— MG (XVIII 
EBP-MG Meetings), held in Belo Horizonte, on the 18th and 
19th of October, 2013. Based on Lacan’s text 
"Psychoanalysis and medicine", the author develops Lacanian 
considerations about the science-produced effects on the 
body.  
Keywords: psychoanalysis; science; body-machine; neuronal 
body; reshaped body. 
 
___________________________________________ 
 
 
O corpo e o risco: a atualidade de "o lugar 
da psicanálise na medicina" 
Adriano Aguiar – AP, Membro da EBP e da Associação Mundial 
de Psicanálise – AMP.  
Endereço eletrônico: aguiarad@gmail.com 
 
Resumo:O autor analisa como o texto de Lacan “O lugar da 
psicanálise na medicina” permanece atual, não apenas no que 
ensina sobre a psicanálise, mas também no que diz respeito 
à análise que Lacan faz sobre o modo como as mudanças no 
mundo contemporâneo afetam o exercício da medicina, a 
experiência do corpo e a posição do médico. O texto de 
Lacan ganha ainda mais relevância na época atual, na qual 
as transformações do Outro social trazem como efeito a 
fragmentação dos discursos, tornando mais complexa a 
amarração das palavras e dos corpos, fazendo com que os 
sujeitos tendam a buscar no discurso médico, por exemplo 
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nas categorias do DSM, uma nomeação que estabilize. O 
resultado contudo tem sido uma extensa medicalização da 
vida cotidiana, que requer um reposicionamento ético da 
psiquiatria. 
Palavras-chave: psicanálise; medicina; corpo; 
medicalização; diagnósticos psiquiátricos; DSM-5. 
 
Abstract: The author analyzes how Lacan’s text about 
psychoanalysis and medicine not only remains fresh in its 
teaching about psychoanalysis, but also in the  analysis 
Lacan makes about how changes in the contemporary world 
affect the practice of medicine, the experience of the body 
and the position of the physician. Lacan’s text gains 
further relevance in current days, when transformations of 
the social Other bring about fragmentation of discourses, 
making the cohesion of words and bodies more complex, 
leading the subjects to seek in the medical discourse, e.g. 
in the DSM (mental health dictionary) categories, a 
denomination that implies stability. The result, however, 
has been extensive medicalization in everyday life, which 
requires psychiatry ethical repositioning. 
Keywords: psychoanalysis; medicine; body; medicalization; 
psychiatric diagnosis; DSM-5. 
 
 
____________________________________________ 
 
Há um acontecimento de corpo 
Ram Avraham Mandil – AE e AME, Membro da EBP e da 

Associação Mundial de Psicanálise – AMP.  
Endereço eletrônico: rmandil.bhe@terra.com.br 
 
Resumo: Em sua participação no Seminário de EBP intitulado 
Haun, em novembro de 2013, o autor ilustra com sua 
experiência de análise o acontecimento de corpo como efeito 
da incidência traumática da linguagem, do encontro entre 
lalíngua e o corpo. Tendo como referência O seminário, 
livro 19: ...ou pior, de Lacan, e recentes considerações de 
Miller sobre a lógica do tratamento, apresenta neste artigo 
três versões do que Miller descreve como “a reiteração do 
mesmo Um”. 
Palavras-chave: trauma; acontecimento de corpo; lalíngua. 
 
Abstract: In his participation in the EBP Seminar named 
Haun, in November 2013, the author uses his analysis 
experience to illustrate the body event as an effect of the 
traumatic incidence of language, namely, the encounter of 
lalangue and the body. Taking as reference  Lacan’s The 
Seminar, Book 19: ... or worse, and Miller’s recent 
considerations on the logic of treatment, this article 
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presents three versions of what Miller describes as "the 
reiteration of the same One. 
Keywords: trauma; body event; lalangue. 
___________________________________________________________ 
 
 


