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Mauro Mendes  

 

Transcrição elaborada por Marta Marciano e revisada por Maria José 

 

 

Bom dia a todos.  

 

Como bem disse a Marta, o Instituto Vox foi criado dando privilégio de forma 

diferenciada ao sentido de pesquisa, procurando recortar a particularidade desse 

significante de pesquisa, segundo duas indicações que, no meu entender, se alinham 

diretamente com a formação do psicanalista. Ou seja, a primeira articulação, então, que o 

Instituto Vox promove é dessa aproximação entre pesquisa em psicanálise e formação do 

psicanalista.  

Isso significa que a acepção de formação do psicanalista, na sua aproximação com 

a pesquisa, implica que a atividade, que a insistência na formação e no percurso do 

psicanalista coloque a ele numa relação com o saber de forma continuada. Por isso 

mesmo, é aí, nesse ponto, que o sentido de formação continuada se sustenta, uma vez que 

essa condição de continuação, presente na pesquisa, faz convergência com a continuação 

do sentido da formação.  

Mas, quando eu escrevi o projeto do Vox, eu indiquei a existência dessas duas 

relações com o sentido da pesquisa e da formação. A primeira delas se encontra presente 

na primeira lição do Seminário 11, quando Lacan evoca o nome de Picasso para poder 

fazer uma referência ao que ele vai desdobrar e que, depois, eu vou comentar. Ele vai 

dizer: "eu não procuro, acho". E aí pode se substituir por: "eu não pesquiso, acho". Tanto 

quanto na sétima lição do Seminário “Momento de Concluir”, onde ele inverte isso. Ele 

vai dizer: "eu não acho, pesquiso".  

Isso tem uma série de condições para poder realizar a aproximação com a 

formação do psicanalista, o que aconteceu somente depois de eu ter podido delegar para 

a Marta ocupar-se dessa função durante os próximos quatro anos;  ela é a única pessoa no 

Conselho que tem um tempo estendido no sentido dos outros responsáveis, já que todos 

ocupam, em geral, um período de dois a três anos, dois anos, no Instituto Vox. Ocupam 

um lugar no Conselho. Na medida em que ocupam também realizando alguma função 

nele, no Instituto Vox. Eu solicitei que ela se mantivesse, independente de ela estar 

conduzindo ou não uma atividade, porque me parece que é necessária uma longa 

insistência para que essa ideia possa se solidificar. E daí também a extensão que eu fiz do 

convite para colegas que eu sei que estão comprometidos com a formação do psicanalista 

tanto quanto da pesquisa hoje, de forma que eles possam dar um retorno daquilo que vão 

me escutar, falando em relação à proposta de formação em jogo no Vox.  

Eu vou apenas pedir que, no final, antes que os colegas de outras instituições, de 

outros espaços, se manifestem, que os membros e participantes do Vox que, porventura, 

tenham algum tipo de dúvida em relação ao que foi falado da execução propriamente dita 

da pesquisa possam se pronunciar para que, depois então, nós escutemos, daqueles que 

não são membros e participantes, as diferentes questões que eles possam ter.  

Então, o primeiro ponto que eu quero assinalar é essa condição de aproximação 

entre o psicanalista e o pesquisador. De onde eu retiro isso? Eu retiro isso do texto “A 



DIAS, Mauro Mendes: Pesquisa e Formação em Psicanálise. Biblioteca Virtual do Instituto Vox 

de Pesquisa em Psicanálise. 1º Encontro sobre pesquisa e Formação em Psicanálise 

Instituto Vox, em 21/08/2021.  

 

www.voxinstituto.com.br 2 

Coisa Freudiana”, Edição Brasileira, página 436, onde Lacan, em uma frase muito 

conhecida, vai dizer o seguinte: "é de uma iniciação nos métodos do linguista, do 

historiador e, diria eu, do matemático, que se deve tratar agora para que uma nova geração 

de clínicos e pesquisadores resgatem o sentido da experiência freudiana e seu motor". 

Notem que ele coloca a geração de clínicos e pesquisadores.  

Então, ele coloca dele? Para que se possa apreender isso é sempre muito 

importante considerar o que, em um texto, se repete, porque vai ser através da repetição 

desses elementos que nós vamos encontrar os pontos de articulação que dão sustentação 

ao objetivo que esse texto tem de mostrar.  

Mas isso não é suficiente. Esse é um ponto, eu diria assim, do qual não se pode 

abrir mão. Mas há também os pontos do texto que não encontram inteligibilidade, não se 

consegue entender que é uma experiência muito comum lendo Lacan. Isso aqui eu não 

entendi nada do que ele está falando, por exemplo. E não se trata tão pouco de valorizar 

isso que não se entendeu nada, como se ali tivesse um suprassumo da experiência, que 

nada mais é do que uma forma elegante de escamotear um comprometimento maior do 

que se pode dar conta.  

Então, implicando aqui o comentador, trata-se de considerar do que é que o sujeito 

consegue dar conta à luz de uma articulação dos elementos que estruturam o texto 

respondendo uma questão atual.  

O que Lacan nomeia como Disciplina do Comentário não é apenas uma veneração 

dos textos da tradição, mas ele coloca que essa disciplina, essa dedicação se empenha em 

poder responder se ela tem uma efetividade, ela vai poder responder as questões que estão 

em jogo na atualidade, no momento histórico diferente do qual ele foi escrito.  

Então, por exemplo, o texto freudiano das pulsões tem uma atualidade? Sim. Ele 

tem uma atualidade. Ele tem uma atualidade, porque ali Freud cerniu uma dimensão da 

experiência humana que se mantém verdadeira no decorrer dos tempos. Existem outros 

pontos da obra de um autor, que, muitas vezes, o próprio autor vai ultrapassar, aqueles 

enunciados fundadores. Isso significa o seguinte: que, ao fazer o comentário de um texto 

e privilegiar à atualidade do que está em jogo, se esses fundamentos mostram a sua 

vivacidade e a sua efetividade, na medida em que respondem a questões atuais, então, é 

preciso buscar as questões atuais à luz dessa estrutura que está sendo estudada a partir de 

um texto.  

Mas, essa atualidade não significa apenas atualidade, por exemplo, do século 21. 

Atualidade pode ser a atualidade de uma apresentação, como acontece no Instituto Vox 

de 15 em 15 dias, onde os apresentadores vêm comentar dois capítulos de um seminário 

do Lacan. Neste ano, por exemplo, é o Seminário da Transferência. Então, essa atualidade 

não deve ser vista apenas como questões atuais. Ela também pode ser vista como questões 

atuais, mas ela, fundamentalmente, é o que eu quero começar a dar destaque, ela não pode 

perder de vista que, ao Lacan dizer Disciplina do Comentário, ele está privilegiando aí o 

operador, ou seja, aquele que vai comentar, o sujeito em questão.  

Consequentemente, essa atualidade vai ser apresentada em virtude do 

engajamento do comentador com a questão para a qual ele se volta, que tanto pode ser 

um objetivo de cumprir uma finalidade de compromisso no Instituto Vox quanto de se 

valer de um texto para poder tentar responder questões que cada um está detido em 

pesquisar.  

Então, nesse particular, nós já temos um primeiro esclarecimento do sentido da 

pesquisa tendo como referência a Disciplina do Comentário. Por quê? Porque não se trata 

apenas de transmitir quando se faz uma Disciplina do Comentário, não se trata apenas de 

transmitir aquilo que se supõe que está presente ou esclarecido com maior ou menor 
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extensão em um texto, mas privilegiar, em especial, esses termos que estruturam um texto 

e que, uma vez destacados, vão poder dar condições para esclarecer o que vai vir em 

seguida. Isso fica muito evidenciado quando nós acompanhamos algumas nas 

apresentações no Vox, que algumas pessoas que procuram seguir esse procedimento, com 

maior ou menor dedicação, facilitam aqueles que vêm depois. Isso é muito comum.  

Em algumas apresentações nós notamos as pessoas falando, aquelas que vão vir 

depois falam: "que bom que você falou isso porque a minha vez vai ser a próxima e você 

já está esclarecendo, você já está introduzindo coisas que eu vou falar". Ou seja, está se 

cumprindo aí essa dimensão da atualidade a que eu me referia antes, em função do 

trabalho da pesquisa, porque a pessoa organizou o comentário de tal forma que ela buscou 

esses termos que estruturam o texto e que, consequentemente, por serem textos ou 

questões que se repetem, serão encontradas mais próximas, com maior ou menor intervalo 

do número de lições, e vai permitir então que outro se enlace.  

E aí já temos uma segunda questão a ser levada em consideração. Quando se 

procede na referência da Disciplina do Comentário nessa direção, que aqui eu estou 

falando alguma coisa que é possível de ser depreendida desse texto do Lacan, não tem 

nenhuma exaustividade maior do que uma leitura minha. Apenas uma dedicação para 

esclarecimento.  

Quando se apreende esse sentido no texto do Lacan, com esse objetivo do 

comentário, se percebe também, em virtude desse exemplo que eu dei, antes, da lição do 

seminário, se percebe que o comentário se encadeia. Encadeia-se por quê? Porque ele 

destaca elementos que se repetem e que estruturam um campo do saber que pode ser um 

texto ou um campo mais extenso para o qual o sujeito está se dedicando a comentar. 

Então, isso se encadeia. Caso não houvesse encadeamento, seria impossível haver a 

manifestação de pessoas que se apresentam dessa forma no Vox e que reafirmam, por 

exemplo, essa condição de cadeia que os elementos significantes de um texto, os 

elementos mais expressivos de um texto permitem sustentar.  

Então, comentário se associa com encadeamento, com cadeia. E aqui cadeia 

significante, ou seja, de questões que vão se repetir diferentemente. Não é porque uma 

questão não está presente, nomeada como tal, que ela não se repete. Um exemplo disso, 

em relação ao seminário que nós estamos acompanhando agora no Vox, é que, se Lacan 

começa o Seminário da Transferência fazendo um comentário ao texto do Platão e falando 

e nomeando a intervenção, que ele faz junto a Alcebíades, como um ato de interpretação, 

ele não precisa continuar comentando esse diálogo o tempo todo para, depois, mais 

adiante, mostrar como é que nessa interpretação está em jogo o desdobramento, a 

passagem do amado para o amante, da condição de demanda para desejo.  

Então, isso está presente. Isso está vindo. Isso está vindo sob a forma de questões 

que se encadeiam. Daí a referência ao que eu indiquei antes como cadeia significante, no 

sentido de significante que se atualiza.  

Como último ponto da Disciplina do Comentário, eu gostaria de sublinhar isso 

que muito me deu a pensar: por que ele falou em disciplina? Porque, a princípio, nós 

temos certa objeção à utilização desse significante disciplina, porque ele tende a promover 

certo parentesco com a obrigação. Mas, na verdade, a disciplina é alguma coisa 

fundamental, porque ela se equivale, segundo ele, a uma dedicação empenhada. 

Disciplina não tem nada a ver com disciplina militar, por exemplo. Disciplina tem a ver 

com comprometimento, com um empenho para levar adiante uma questão.  

Então, o sujeito vai lá e ele precisa se sentar durante um tempo, ler quantas vezes 

for necessário para poder esclarecer de forma a levar adiante o trabalho que ele tem para 

ser executado. Então, isso é muito importante porque esse tema Disciplina do 
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Comentário, essa disciplina que ele esclarece, isso vai ter uma raiz muito antiga nos 

exegetas da Bíblia. Os sujeitos que se dedicavam aos textos clássicos da tradição religiosa 

e que ficavam inteiramente em condição de reserva nos mosteiros, nas habitações voltadas 

somente a esses sujeitos para que eles se empenhassem o tempo todo em poder fazer um 

trabalho à altura do que se esperava dele nos séculos seguintes.  

Ainda hoje, na França, por exemplo, existe essa condição de alguns sujeitos serem 

pagos pelo governo francês, tendo em vista a notoriedade que eles alcançaram e o 

reconhecimento que eles tiveram, para que eles possam se dedicar inteiramente à 

pesquisa. Por exemplo, Foucault, quando ele já estava na escola superior, quando ele 

começou a dar os últimos seminários uns 10 anos antes de morrer, ele já era pago pelo 

governo francês para dar um seminário por mês, um seminário de três a quatro horas. Era 

o que era exigido dele. E ele ganhava exatamente para pesquisar. E, caso ele considerasse 

que, no momento em que estava marcado o seminário para ele dar, ele não estivesse em 

condições de realizar aquela função, ele podia, inclusive, mudar de data, desde que ele 

cumprisse o calendário e o número de atividades que podia ser em dias e meses diferentes.  

É uma tradição que vem das universidades também europeias que, na Idade 

Antiga, na Idade Média, por exemplo, Idade Média, Idade Moderna, elas... vocês sabem 

que as pessoas frequentavam as universidades e moravam nos estabelecimentos boa parte 

delas, porque havia poucas pela Europa. Então, aqueles que tinham uma condição, porque 

só podia frequentar quem tinha muito dinheiro, pagava para que seus filhos tivessem a 

possibilidade de desfrutar desse ambiente de pesquisa.  

Bom, Disciplina do Comentário: por isso que, no Instituto Vox, quando uma 

pessoa apresenta um tema para ser pesquisado, ela precisa também apresentar alguns 

elementos que evocam essa condição da disciplina. Ou seja, ela precisa dar o título, ela 

precisa dar o nome das pessoas, ela precisa dizer o dia, ela precisa dizer o período, ela 

precisa mostrar os textos que vão ser publicados e ela precisa mostrar também como é 

que se pretende que essa pesquisa irá se desenvolver. Ou seja, como é que vai se trabalhar? 

Vai ser um texto? Vai ser um livro? Cada um vai pegar um recorte do livro? Como é que 

vai ser essa combinação? Isso porque, no Instituto Vox, o que nós temos como 

estabelecido é que a pessoa... aquele que apresenta a proposta de pesquisa é o responsável 

de estabelecer o contato com o instituto a respeito de quaisquer eventualidades que surjam 

para os pesquisadores. Então, como é a Marta que coordena isso, essa atividade, então 

qualquer coordenador de pesquisa se dirige a ela a título de esclarecimento de algum 

problema que possa surgir.  

Como isso está em andamento, vocês estão vendo que, somente hoje, depois de 

sete anos é que eu estou podendo vir a público fazer essa elaboração que eu apresentei lá, 

sete anos atrás, porque, enfim, eu estava precisando me dedicar durante esses anos para 

que esse projeto do Vox pudesse ser sustentado à altura daquilo que eu tinha como 

objetivo que ele cumprisse. E, no Instituto Vox, hoje, eu me dedico exatamente a isso, de 

ter esse compromisso de sustentar e atualizar os termos que lá atrás, desde a sua fundação, 

eu anunciei como sendo os termos organizadores dessa experiência.  

Bem e há, já afirmando uma diferença da pesquisa, notem que isso tudo que eu 

estou falando já são elementos de diferenciação com a pesquisa no sentido universitário. 

Em primeiro lugar, por exemplo, que nós não temos um orientador da pesquisa. Nós 

temos um coordenador que foi aquele que teve a ideia inicial em relação a um tema para 

reunir mais quatro pessoas em torno dele, de forma a levar essa experiência adiante.  

Bom. Essa diferença com a pesquisa no sentido universitário tem problemas 

também, evidentemente. Isso não é apenas um avanço. Isso também tem limitações. Se, 

por um lado, as pessoas estão mais à vontade para compartilhar entre si o objetivo do 
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trabalho, o objetivo do tema a ser pesquisado, isso implica uma disciplina muito maior, 

porque, caso contrário, como não tem prazo definido para entrega de nada, as pessoas 

podem ficar pesquisando pelo menos por dois anos, mas podendo avançar isso por mais 

tempo, podendo renovar por mais tempo.  

Então, isso tem tudo para cair ou em uma infantilização - pelo menos não é o que 

tem se mostrado até então no Vox: as pessoas concluem as suas pesquisas; mas também 

tendem a promover (na ausência de um compromisso de oferecer e de apresentar o 

resultado parcial das pesquisas a um orientador), isso tende a promover também certo 

relaxamento com o compromisso do comentário dos textos em questão.  

Se, por um lado, isso tem avanços, por outro lado, isso vai exigir dos que se 

envolvem na pesquisa uma posição de comprometimento com essa condição da disciplina 

muito mais rigorosa até do que na universidade, porque aqui é cada um por sua conta e 

risco. E é nesse sentido que a função do coordenador tem a maior importância, porque o 

coordenador da pesquisa é quem vai zelar para que essa disciplina seja introduzida. Ou 

seja, se é combinado que um determinado dia - falando aleatoriamente -, se, em um 

determinado dia, determinada pessoa do grupo vai apresentar um comentário do texto, 

essa pessoa tem que apresentar o comentário do texto. E se, porventura, ela não puder, 

ela, antes, tem que falar com o coordenador para o coordenador escalar outra pessoa no 

lugar dela.  

Então, a disciplina implica isso. É um compromisso de que a coisa ande. Que a 

coisa não fique... não se crie um clima de amizade que, na verdade, empresta mais voz 

para evitação do compromisso do que uma produção onde um saber diferenciado possa 

advir.  

Considerando essa primeira diferenciação com a pesquisa no sentido universitário, 

nós temos também outra diferença que se mostra na forma pela qual se lida com os textos 

na pesquisa no Instituto Vox. Porque os textos haverão de ser sugeridos tanto pelo 

coordenador, quanto por aqueles que estão envolvidos com ele no trabalho de pesquisa. 

Pode ser que, no caso do coordenador, sendo ele um sujeito que tem mais avanço em um 

determinado tema e, até em função desse avanço, capitaliza uma transferência de trabalho 

dos seus próximos, pode ser que ele seja, na maior parte das vezes, o autor dessas 

indicações bibliográficas.  

Assim como ele pode reunir, a partir da sua experiência, a contribuição de outros 

que estão ali presentes pesquisando e que, segundo o objetivo, vão dando sustentação ao 

trabalho. Isso para mostrar que os textos que serão lidos são de inteira responsabilidade 

dos que se comprometeram com o trabalho.  

O Instituto Vox não tem... a não ser que algum membro do Instituto Vox seja 

convidado, por exemplo, para comentar. Por exemplo, o Laerte está lá. Uma vez, antes 

de ele entrar, ele me perguntou: "você conhece alguma coisa do tema da sedução?". E 

batemos uma bola nessa época. Isso pode acontecer também quando a pessoa está no 

Instituto Vox. Mas isso como solidariedade. Isso não é nenhum procedimento 

estabelecido, porque o compromisso é decidido pelo coordenador. Bem. (Se se tem) 

[00:38:38] essa diferença no sentido do organizador da pesquisa em relação à 

universidade e também particularmente com a presença do orientador que faz com que, 

na ausência dele, a função do coordenador se duplique e a responsabilidade do 

coordenador se duplique, nós temos uma diferença também ao final da pesquisa, quando 

o grupo decide que a pesquisa chegou a um bom termo da experiência.  

Há como norma no Vox que nessa pesquisa será convidada uma pessoa de fora do 

Vox para discutir a pesquisa que foi feita dentro do Vox. Bom. Por que eu introduzi isso? 

Eu introduzi isso exatamente para dar lugar ao que eu vou falar daqui a pouco, que é essa 
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relação que eu mostrei, lá no início do projeto, entre "eu não pesquiso, acho", "eu não 

acho, pesquiso".  

Vamos dizer assim, seria muito legal que, por exemplo, a Marta tem um grupo de 

pesquisa que pesquisa sobre os ódios. Eu escrevi um livro sobre os ódios. É evidente que 

eu gostaria de poder ser convidado para atualizar uma discussão daquilo que eles 

avançaram, porque inclusive um dos livros que eles estão utilizando é o meu. E não 

somente. Mas isso não seria legal no sentido da pesquisa. Isso poderia ser legal para mim. 

Óbvio que ia ser legal para mim. Mas o que está em jogo é poder se colocar em questão 

com o outro que, a princípio, não é familiar.  

Isso é fundamental para um psicanalista, porque, de certa forma, quando nós 

estabelecemos vínculos de proximidade, de trabalho como nós temos, é muito importante 

que nós promovamos o convite de interlocutores que, a princípio, não fazem parte da 

nossa experiência de trabalho compartilhada mais imediata. Porque é aí que, de fato, nós 

nos colocamos à prova. É aí que de fato se coloca à prova, no sentido mais fino dessa 

expressão, colocar-se à prova. É quando nós vemos se realmente aquilo que nós estamos 

trabalhando dentro de um espectro reduzido de relações, se isso, quando vem a público 

com pessoas que, a princípio, nós não estamos trocando essa elaboração, se isso encontra 

ressonância e se, encontrando ressonância, produz retorno para o que nós estamos 

falando.  

Bom. Este ano, no Instituto Vox, praticamente a orientação que eu dei no 

Conselho foi que se levasse isso ao extremo. Então, nós temos isso a partir do grupo de 

trabalho sobre os escritos que convidam pessoas de fora do Vox para comentar as 

apresentações. Nós temos apresentação de textos de psicose na mesma direção. Nós temos 

as atividades - alguns que estão presentes aqui, como a Amélia, a Virgínia e outros – em 

que nós temos sempre convidados para se aproximarem nesses momentos de discussão 

das nossas elaborações.  

Porque (se se quer) levar a sério de fato essa condição que o Lacan sustentou que 

o psicanalista se autoriza dele mesmo, vírgula, e alguns outros, toda a questão é saber o 

que significa esse “alguns outros”. É evidente que esse “alguns outros” não pode ser 

somente alguns outros psicanalistas. Esse “alguns outros” também implica uma 

comunidade de pessoas interessadas, mas fundamentalmente “alguns outros” faz 

convergir os outros psicanalistas que, à luz das questões que são promovidas e levadas a 

público, têm interesse de compartilhar uma troca em conjunto de interrogações porque 

aquilo faz avançar o seu campo de experiência como psicanalista e como instituição.  

Então, no Instituto Vox, nós temos sempre desde o início. Isso vai avançando 

porque um projeto desses, eu sempre disse que o projeto do Vox não nasceu maduro, 

assim como qualquer projeto sustentável. Ele não nasce maduro. Se ele nascesse maduro, 

ele já viria à tona como uma escola, por exemplo. Uma escola já nasce madura. Ela já 

mostra como funciona e o que as pessoas têm que fazer funcionar. Um projeto como o do 

Vox é diferente porque não nasceu maduro. Ele vai, ele traz uma crítica ao funcionamento 

da escola, uma crítica no sentido de retomar os seus fundamentos e, principalmente, da 

questão da formação do psicanalista, preocupado com essa ligação da autorização do 

psicanalista dele mesmo e de dar voz a esse “alguns outros”.  

Então, esse “alguns outros”, eu sempre insisti nisso aqui no Vox, não pode ser 

apenas alguns outros que nós chamamos: "vem aqui discutir conosco tal coisa". Não. Nós 

até fazemos isso. Fazemos com muito gosto. Mas o nosso privilégio no Vox é convidar 

pessoas que trabalhem junto conosco. Eu tive a grata satisfação de quando a Virgínia me 

convidou para discutir o meu livro junto com o grupo dela; quando ela veio me interrogar 

sobre o livro, ela não me fez um convite apenas para que eu fosse falar do meu livro, que 
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é o mais comum. Mas ela estava totalmente imbuída desse espírito que eu estou dizendo 

agora. Então, quando ela me chamou ela estava pronta, ela tinha lido o livro, tinha 

pesquisado e tinha perguntas já prontas para me dirigir, de forma a fazer com que eu 

trabalhasse a partir do trabalho dela. E, junto ao trabalho dela, nós avançamos um 

conjunto de questões que vocês podem, inclusive, ver que estão aí nesse vídeo gravado 

do encontro com o grupo da Virgínia. Então, essa ideia que ela trouxe é uma ideia muito 

comum na nossa prática de experiência.  

Na mesmíssima direção, foi quando a Amélia, por exemplo, veio comentar um 

caso de psicose e escreveu um texto, o qual eu recomendo, que está na Biblioteca do 

Instituto, que é um texto hoje para nós muito valioso, não só porque ele comemora esse 

momento, como ele é pleno de contribuições para a questão que estava em jogo na época. 

Assim como a presença do Mário Eduardo e de tantos outros que têm vindo ao Vox para 

trabalhar em conjunto.  

Só que, para esse trabalhar em conjunto, é necessário que, primeiramente, nós 

tenhamos um trabalho dentro do Instituto Vox para formar os operadores. Porque se é um 

ponto que eu insisto sempre no Vox, nós não vamos a público porque nós precisamos 

falar para o público, nos tornar conhecidos. Não. Nós vamos a público quando a nossa 

fala conquista uma condição pública. E, para que uma fala conquiste uma condição 

pública à luz da transmissão da psicanálise, o sujeito precisa ter chegado a um momento 

da sua experiência em que algum elemento de enunciação é possível de se colocar e diante 

dos termos da doutrina. Ou seja, quando ele não vai a público apenas ensinar alguma 

coisa, dar aula sobre um texto. Não. Ele vai a público quando ele tem alguma coisa de 

seu, ou seja, de uma nova articulação, de uma nova ligação entre os termos do que ele vai 

apresentar e que isso é próprio dele. Então, esse dele mesmo se liga com alguns outros. 

Porque, se fosse somente dele mesmo, ele poderia, por exemplo, fazer a leitura dele 

mesmo e apresentar para os outros.  

Mas (se se trata) de autorização dele mesmo e alguns outros, então, essa 

autorização traz à tona essa condição de uma iniciação que é feita de um esvaziamento e 

que, a partir daí, um novo enlaçamento se estabelece no campo do saber e que isso faz 

liga com outros; aí, sim, o sujeito vai a público. Por isso mesmo que algumas experiências 

que eu conduzo no Vox, que praticamente só as pessoas que estão no Vox têm 

conhecimento, porque não tem sentido ficar levando a público alguma coisa que é 

incipiente, está sendo plantada, está sendo germinado ainda que eu possa dizer: "poxa”.  

Esse grupo, por exemplo, um grupo que eu oriento sobre Pesquisa da Perversão 

da Clínica à Política, está andando hiper bem, mas não está na hora de ser levada a 

público”, que simplesmente as pessoas estão pesquisando os textos fundamentais. 

Ninguém vai. Para que você vai levar a apresentação de texto fundamental a público como 

se o público estivesse privado desse conhecimento? Absolutamente. Eu preciso levar a 

público quando alguma coisa já tem condição de estabelecer uma troca e não de perguntar 

aquilo que já devia ser sabido por aquele que se dirige ao público.  

Então, é nesse sentido que levar a público para nós não é uma atividade banal no 

sentido de que tudo o que se faz é apresentável. Não. Nem tudo que se faz é apresentável, 

até porque eu sempre faço questão de dizer, nem tudo o que se faz, porque é feito no 

Instituto Vox, é bom. Tem coisa que é ruim e que também não vai a público por causa 

disso, porque precisa melhorar. É simples assim. Porque as pessoas não nascem sabendo. 

Então, elas precisam avançar na dedicação para chegar a um nível de qualidade também 

significativo.  

Então, esse levar a público que está em jogo na discussão da pesquisa no final, da 

conclusão do trabalho, no Instituto Vox, tem dois compromissos. Primeiro, serão textos 
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ou será um texto, porque isso tudo é o grupo que decide se cada um vai fazer um texto 

individual ou se vai ser um texto coletivo do grupo. É o grupo que decide isso. Por 

exemplo, nós temos, no Instituto Vox, a pesquisa conduzida pela Daniela sobre crueldade, 

onde tem os textos e os vídeos da jornada que tivemos sobre esse tema. Eles decidiram 

que seria muito mais oportuno, diante da extensão do tema, que cada um desenvolvesse 

uma articulação segundo o seu interesse. Então, tem lá Crueldade na Relação Mãe e Filha. 

Decidiram que, diante dessa complexidade, não seria oportuno apresentar, fazer um 

trabalho que seria uma imensidão de tentar fazer um texto sobre crueldade.  

Mas, seja um texto, seja um conjunto de textos, isso vai para a biblioteca tanto 

quanto vai ser apresentado para alguém escolhido pelo próprio grupo de fora do Instituto 

Vox. E esse pelo próprio grupo independe se esse alguém vai com a minha cara ou se não 

vai, vai com a cara da Marta ou se não vai. Não. O grupo, nesse sentido, é inteiramente 

soberano para decidir sobre a sua escolha. Nada disso tem que passar por canal nenhum.  

Por que isso é colocado assim? Exatamente para se poder dar a sustentação a isso 

que eu estou chamando de disciplina. Ou seja, porque, depois, se as reuniões forem feitas 

mais para ficar na base da amizade do que para produzir verdadeiramente no trabalho, 

quando chegar lá no final de dois ou três anos e vier a público, isso vai ficar escancarado. 

Então, são essas pessoas que vão ter que se haver publicamente com isso.  

Então, é um trabalho que compromete os envolvidos desde o início, em relação 

ao tipo de compromisso que eles vão manter. Eu também queria, hoje, depois, eu sei que 

a Marta não compartilha dessa ideia que eu coloquei no projeto do Vox, de que o grupo 

deva decidir qual o tempo de duração da pesquisa. Depois, ela vai apresentar o ponto de 

vista dela. O meu objetivo de colocar a coisa sem uma decisão, de colocar no mínimo 

dois anos, tem a ver exatamente para que as pessoas que se engajem em pesquisa no Vox, 

quando você vai participar de uma experiência que é no mínimo dois anos, já fica 

escancarado que é alguma coisa que vai te envolver bastante. Se fosse: "vamos fazer uma 

pesquisa durante três meses?", é outra história.  

Quando você fala em dois anos é porque você vai ter que ficar muito tempo com 

aquilo. E eu ainda relancei isso. Na minha proposta, é o seguinte: dois anos ou mais, 

podendo ser renovado. E por que eu coloquei isso? Agora que eu vou dar o 

desdobramento do que me trouxe para colocar no projeto do Vox essa condição de ligação 

da pesquisa com a formação do psicanalista.  

Bem. Notem que Lacan anuncia isso como eu mostrei no texto de “A Coisa 

Freudiana”, o pesquisador e o clínico. Retoma isso no seminário RSI. Isso está presente 

no Seminário da Angústia quando ele coloca: “como ensinar para aqueles que não podem 

saber”. Isso está colocado logo no início do Seminário da Angústia. No Seminário da 

Transferência, ele vai colocar a questão de como ensinar o ponto que, na verdade, é 

impronunciável em relação àquilo que é mais significativo para um sujeito, ou seja, aquilo 

que nele se mantém como inconsciente. O tempo todo ele está às voltas com essa condição 

de como fazer pesquisa em psicanálise, levando em consideração o inconsciente.  

Como último ponto, antes de passar, eu queria dizer o seguinte. Eu sei que é um 

ponto de interesse para aqueles que frequentam o Vox. Para eu fazer uma pesquisa no 

Vox, eu já tenho que ter avançado no tema? Não. Não tem que ter. Eu tenho que ter um 

projeto já definido do início até o final? Não. Não tem que ter. Mas tem que ter um projeto. 

Esse projeto pode ser modificado, mas ele tem que existir. Sem o quê, isso já começa mal 

orientado. Por quê? Porque precisa haver, desde o início, essa disciplina, ou seja, alguma 

coisa que o sujeito se compromete a cumprir, se compromete a realizar, sem o que não há 

engajamento à altura daquilo que é esperado na relação com o saber para um psicanalista.  
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Bom. Então, quer dizer que eu posso chegar... vou dar o exemplo de dois grupos 

que eu sei que estão em andamento no Vox, mas que não apresentaram ainda os seus 

respectivos projetos, um sobre mulheres e outro sobre política. Está em curso. Está em 

andamento. Essas pessoas decidiram, antes de apresentar um projeto, discutirem entre si, 

estudarem entre si algumas linhas de orientação dentro desse tema para, depois, se 

organizarem para compor um projeto e apresentar ao Vox. Tudo bem. Não tem problema 

nenhum. Hiper oportuno começar a fazer a pesquisa acontecer antes da inscrição. Aliás, 

esse caminho é o que mostra o maior comprometimento. Mas também não pode acontecer 

de a pessoa chegar e dizer: "eu queria pesquisar sobre tal tema". Tudo bem. Você quer 

pesquisar sobre tal tema por quê? A partir do quê? Você não precisa ter lido todos os 

seminários do Lacan para responder o porquê e a partir do quê, senão é tão somente se 

não tiver algumas linhas de balizamento, isso vira somente um interesse.  

Mas um interesse não é semelhante a uma pesquisa. Eu posso ter interesse, por 

exemplo, de ler o último livro de um colega meu que foi publicado. Mas isso não significa 

que eu vou pesquisar sobre o tema que o livro dele me trouxe. Eu posso achar interessante, 

eu posso não achar legal, mas isso faz parte do meu conjunto de interesses. Isso é diferente 

de pesquisa. Por quê? Porque a pesquisa condiciona isso. Projeto, disciplina, comentário, 

compartilhamento, tarefa de execução em uma periodicidade combinada.  

Como último ponto de esclarecimento, em relação aos pontos que eu penso que 

sejam os pontos mais agudos para aqueles que estão fazendo pesquisa no Vox, eu também 

introduzi, já faz algum tempo no Conselho, que a pesquisa no Vox só acontece com a 

presença de um membro ou de um participante do Instituto Vox. Então, você de fora do 

Instituto Vox pode fazer pesquisa no Vox? Pode. Desde que você suscite em alguém do 

Vox o interesse para acolher a proposta de composição de um grupo, de maneira que essa 

pesquisa avance. Isso é feito praticamente como? Isso é feito enviando um comunicado 

para a Daiana e a Daiana vai fazer com que esse comunicado chegue ao conjunto dos 

participantes do Vox.  

Isso vai ficar circulando até ver se é possível haver uma pesquisa. Por que eu 

coloquei que a pesquisa no Instituto Vox só pode ser feita com participante do próprio 

Vox? Não tem que ser todos do Vox, mas tem que ter pelo menos um do Vox. Por que eu 

coloquei isso? Porque o Instituto Vox não é uma universidade. Não é um lugar aonde 

cada um chega e diz: "eu quero fazer o meu mestrado aqui. Eu quero fazer o meu 

doutorado aqui". Não. As pesquisas que são feitas dentro do Vox implicam uma relação 

com o Instituto Vox. Isso significa, portanto, que essa implicação também tem um 

pagamento, porque nós não somos uma associação beneficente.  

O fato de cada um de nós não ganhar nenhum dinheiro para exercer as suas 

funções, não significa que nós não tenhamos compromissos sociais, sede, aluguel, 

secretária. Então, não é porque uma pessoa não faz parte do Instituto Vox que ela também 

não terá de contribuir. É claro que com uma taxa muito mais reduzida do que a 

mensalidade, para poder contribuir com o andamento que os termos de sustentação dessa 

comunidade possam se manter operantes, inclusive monetariamente. Por isso, as pessoas 

precisam pagar uma taxa reduzida, como eu disse. Mas não somente.  

Porque a ideia de que as pessoas que vêm fazer pesquisa no Vox tenham um 

interesse no Instituto Vox. Caso contrário, iam propor isso em outro lugar. E nós 

reconhecemos a legitimidade desse interesse, convidando, incluindo essas pessoas para 

que elas participem das atividades do Vox que são abertas. Um de cada vez, mas entre 

nós, aqueles que participam fazendo pesquisa conosco, mas não são membros, no sentido 

de que não passaram pela seleção do Vox. Eles querem estar dentro de uma condição 

menos incluída. Então, eles não se comprometem.  
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Uma pessoa que faz pesquisa no Vox não tem direito, por exemplo, de participar 

do grupo de discussão do Seminário, do grupo de discussão de clínica, de uma série de 

outras reuniões que acontecem entre nós e que apenas os membros e participantes 

realizam. Porque vocês sabem que, no Instituto Vox, nós temos essa diferença. Todos 

aqueles que participam do Instituto Vox, enquanto aqueles que se apresentaram para 

frequentar o Instituto Vox e se dispuseram a fazer a seleção, que é um critério bastante 

simples de seleção, todos esses são participantes do Vox.  

Aqueles que estão no Instituto Vox e que realizam pesquisa, são membros do 

Instituto Vox. Não há nenhuma diferença de pagamento, mas há diferença de nomeação 

por quê? Porque se trata de um engajamento diferente quando o sujeito participa de uma 

comunidade fazendo pesquisa para avançar o saber que circula nessa comunidade. Ele 

tem uma implicação a mais. E nisso ele se diferencia dos outros. E essa implicação a mais 

está diretamente relacionada ao que me referi anteriormente. É um sujeito que, ainda que 

ele não tenha explicitamente esse objetivo, ele contribui para que essa comunidade avance 

a título de interrogações que o seu grupo produz quando da realização das atividades no 

Vox.  

Está aqui um exemplo a que eu me referi há pouco do Laerte que, há pouco tempo, 

entrou no Vox e a quem, numa das reuniões recentemente, eu me dirigi perguntando em 

relação a um tema de pesquisa que coincidia com uma passagem do Lacan sobre a 

sedução e que ele, inclusive, ficou contente de poder ser lembrado nesse momento em 

que o Lacan fazia ali uma menção e que eu não lembro bem se ele tinha notado ou não, 

mas isso (essa menção) só é possível de eu fazer e ele retribuir porque eu sei que ele está 

contribuindo com esse tema. Então, eu tenho interesse que ele participe também trazendo 

esse possível avanço, quando for o caso da discussão que nós temos compartilhado entre 

os membros.  

Isso revela, por sua vez, isso revela que essa condição de membro é uma condição 

que faz avançar os operadores da comunidade que são os participantes. Isso é uma espécie 

de função mais um suplementar que funciona, vamos dizer assim, por efeito de presença. 

Então, sempre que houver uma discussão, nós vamos contar, sem que para isso precise 

convidar as pessoas, mas nós vamos contar que vai ter algumas pessoas que vão se 

pronunciar com mais facilidade porque elas estão pesquisando sobre isso. Então, elas vão 

contribuir para os outros e isso permite que todo mundo avance também.  

Bem. Agora, eu vou entrar na última parte que tem a ver com aquilo que eu 

coloquei há anos atrás, quando eu escrevi o projeto do Vox, que é essa articulação entre 

pesquisa e formação do psicanalista. Ou, como Lacan coloca no texto de “A Coisa 

Freudiana”, atividade clínica e pesquisa ligadas para o psicanalista.  

Aqui eu peço um pouco da colaboração de vocês para que vocês possam perceber 

bem por onde é que eu pensei isso. Para entender essa ideia que o Lacan apresenta pela 

primeira vez no Seminário 11, fazendo menção a Picasso, ele disse: "eu não procuro, 

acho", ele faz três observações nesse dia. A primeira observação é que ele praticamente 

diz assim: "eu estou pouco me lixando para a pesquisa no sentido oficial, ainda que eu 

saiba que ela é cada vez mais valorizada". Ele não está se referindo à universidade. Ele 

está se referindo à pesquisa na referência da ciência. Essa notoriedade da pesquisa tem a 

ver com a notoriedade que a pesquisa conquista em uma sociedade como a nossa, onde a 

atividade da ciência não vai sem a pesquisa científica. Então, para que haja avanço da 

ciência, tanto quanto o avanço do capitalismo, não se pode não fazer pesquisa. A prova 

maior da procedência dessa afirmação é que, numa situação negacionista como essa que 

nós estamos vivendo, para onde os ataques são dirigidos? Exatamente aos pesquisadores 

e aos cientistas, porque cada um quer se orientar somente pelo seu próprio absurdo.  
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Mas, ao mesmo tempo, Lacan está mostrando: “a pesquisa é alguma coisa 

consubstancial à atividade de uma sociedade baseada tanto no mercado quanto na ciência. 

É impensável haver pesquisa... em uma sociedade é impensável que, melhor dizendo, que 

não possa fazer pesquisa numa sociedade inteiramente baseada em uma ciência voltada 

em particular para o lucro”, como é o caso da nossa. Por quê? Porque as coisas têm que 

se sustentar. Quando você aplica lá o seu dinheiro em um determinado tipo de 

investimento tem que ter havido pesquisas suficientes para te garantir que você vai ganhar 

não sei quantos por cento ao ano. E, se você perder, a tua instituição que se baseou nessa 

pesquisa, simplesmente vai para a falência. Não se sustenta mais. Então a atividade da 

pesquisa científica em uma sociedade de mercado é o que vai dar credibilidade às 

instituições que asseguram o funcionamento dessa mesma sociedade.  

Ele faz uma segunda referência no Seminário 11 em relação à pesquisa no sentido 

religioso. Ele diz: "se há uma convergência maior da psicanálise é com a religião, quando 

Ele diz que você não me procuraria se já não me tivesse encontrado", a famosa frase 

bíblica. Por que há convergência dessa frase da Bíblia com a atividade da pesquisa que 

ele está mencionando? Porque ele está dizendo: "eu não procuro, acho". Ou seja, existe 

uma implicação na pesquisa que leva ao achado por uma fé de que alguma coisa possa 

ser descoberta, que conta que a descoberta se encontra diretamente relacionada a uma 

abertura do sujeito para o inconsciente.  

Então, eu estou empenhado. Vamos rebater isso para a experiência de análise. O 

sujeito está empenhado, está se dedicando a investir sobre um tema que ele sabe que é 

complicado para ele, mas que finalmente ele se decidiu a se abrir para aquilo. Os 

resultados não vêm de imediato. De repente, ele acha aquilo, ele acha uma via possível 

de saída de alternativa para o conflito dele, não necessariamente através dos termos que 

ele vinha associando no discurso dele para resolver essa questão, mas só na medida em 

que ele se empenha, que ele procura, é que ele pode achar. Que ele pode achar por quê? 

Exatamente porque a descoberta é esse elemento enquanto novo que surge no meio da 

insistência dele. 

 Mas, é muito importante que se entenda esse: "eu não pesquiso, acho" através 

dessa condição de fé na existência do inconsciente. E se há fé na existência dos efeitos do 

inconsciente, isso significa que o sujeito, o que mais importa para o sujeito é que ele possa 

se entregar àquilo, tal qual como nós solicitamos que os nossos analisantes se entreguem 

a uma condição de mais relaxamento e associação que promove as condições de 

possibilidade para que ele encontre algo. Então, é nesse sentido que a pesquisa 

mencionada pelo Lacan encontra ressonância muito mais com a religião do que com a 

pesquisa científica ou com a pesquisa universitária, como eu mostrei antes.  

Não encontra tanto com a pesquisa científica por quê? Porque ele está se referindo 

agora no Seminário 11 à pesquisa científica e ele está muito mais voltado a fazer uma 

crítica dela em relação a essa condição que a pesquisa científica promove de assegurar o 

funcionamento exitoso de instituições de uma determinada sociedade, bastante criticável 

nos termos das instituições que se dedicam à pesquisa, enquanto instituições às quais elas 

emprestam o seu conhecimento, por exemplo, as pesquisas que são feitas para as armas 

de destruição em massa. Não tem que ter gente pesquisando sobre isso? Tem que ter gente 

pesquisando sobre isso. Isso não é ciência do mais alto grau? Isso é ciência no mais alto 

grau, porque ninguém vai descobrir como é que se destrói rapidamente uma população 

inteira senão pesquisar muito sobre o agente destruidor. Então, a crítica dele tem a ver 

com essa generalização, essa valorização da pesquisa à luz dessa sociedade que tem a 

desfaçatez de enobrecer a pesquisa, na verdade, para promover a destruição dos seres 

humanos.  
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Mas há outra vertente presente nessa afirmação de: "eu não pesquiso, acho". E que 

isso está diretamente relacionado ao trabalho de elaboração dele na abertura do Seminário 

11. Por quê? Porque ele vai fazer equivaler o inconsciente freudiano a uma condição de 

falha, uma condição de tropeço, o que ele vai chamar de tykhe. 

Bom. E essa tykhe, no sentido da repetição que ele está procurando aproximar do 

inconsciente freudiano, essa tykhe vai ser exatamente essa dimensão da experiência que 

vai trazer um elemento novo, que vai cortar o discurso enquanto presença do real e que 

vai fazer com que o sujeito ache alguma coisa. Mas esse “ache”, ele não procurou 

diretamente por isso, mas é só porque ele estava procurando que isso surgiu como achado. 

É só porque ela estava associando, que isso veio à tona como possibilidade de elemento 

novo para ele.  

Então, a tykhe é esse momento da experiência em que existe um desvio de curso. 

Esse desvio de curso para o Lacan se chama discurso. Isso não é nenhum jogo de palavras, 

porque a etimologia de discurso tem a ver exatamente com esse dis. Esse dis, ele se refere 

àquilo. Esse d-i-s, ele se refere àquilo que desordena o curso. E esse desordenar o curso 

está presente nessa condição em que a tykhe desordena o curso da procura, fazendo surgir, 

no meio da procura, algo que aparece como novo, mas que esse novo passa a não ser tão 

novo assim, uma vez que o sujeito que estava procurando pode integrá-lo ou não.  

Aí depende da posição daquele que procura. Se ele vai ter abertura para incluir 

isso ou se ele vai preferir negligenciar isso ou achar que isso não faz tanto sentido, porque 

eu posso encontrar elementos novos quando eu estou fazendo uma pesquisa sem ser na 

homologia com a experiência analítica e que não necessariamente isso que apareceu como 

novo me desperta uma abertura muito significativa para continuar investindo nisso. Eu 

posso achar interessante, mas isso ser apenas uma condição de reafirmação do curso por 

onde eu vinha. Eu, não necessariamente, vou desviar a minha rota em função disso que 

surgiu como novo, mas isso que surgiu como novo faz com que eu tenha que me haver 

com essa pesquisa que eu estava fazendo. Bom. Lacan retomou essa frase, Seminário 11, 

inconsciente freudiano, surgimento da tykhe e do achado como fracasso, que vem fazer 

um discurso, outro curso novo da série associativa.  

Ele volta essa questão no Seminário Momento de Concluir. Ele volta a isso na 

lição número 8, que é a lição de 14 de março de 1978. Ele vai dizer o seguinte... Bom. 

Ele está dizendo... Eu vou falar um pouco pausadamente porque eu estou lendo o texto 

em francês e vou fazer a tradução mais próxima agora. Ele está dizendo que tem já algum 

tempo que, à luz de um convite na ocasião do François Wahl, que o convidou para se 

pronunciar num colóquio de Filosofia e que ele trouxe à tona essa frase do Picasso, que 

inclusive é o motivo da abertura do seminário.  

É certo que, ele diz, que eu devo começar agora de novo. Ele diz:" em outra época 

eu anunciei, eu não pesquiso, eu acho. Foram minhas palavras. Já tem um tempo que 

ganharam certa notoriedade em função do Picasso". Aí, ele começa o parágrafo seguinte. 

Atualmente, ele diz, “eu não acho, eu pesquiso”. E vejam essa continuação da frase: "eu 

pesquiso e existem algumas pessoas que querem me acompanhar nessa pesquisa".  

Ele vai se dirigir ao auditório que o acompanha. Então, notem, novamente aqui 

ele mudou o sentido. Se antes era: "eu não procuro, acho", agora: "eu não acho, procuro". 

Mas também mudou para ele o sentido que não foi esclarecido antes, que eu comecei 

falando hoje. Há um enlaçamento com esses outros pontos. Ele diz:” atualmente, eu 

mudei isso porque eu mudei o sentido dessa frase e isso faz com que haja algumas pessoas 

que querem me acompanhar, ou seja, querem me acompanhar não nos meus achados, mas 

na minha pesquisa".  



DIAS, Mauro Mendes: Pesquisa e Formação em Psicanálise. Biblioteca Virtual do Instituto Vox 

de Pesquisa em Psicanálise. 1º Encontro sobre pesquisa e Formação em Psicanálise 

Instituto Vox, em 21/08/2021.  

 

www.voxinstituto.com.br 13 

Mas como entender isso agora? Bom, para entender isso agora tem que 

acompanhar nesse seminário os desenvolvimentos que ele faz nas lições anteriores, 

principalmente na lição número um do seminário, onde ele vai retomar o texto de “A 

Coisa Freudiana”. Ele vai retomar o texto de “A Coisa Freudiana” para mostrar que, 

anteriormente, ele fazia menção à coisa como condição de articulação da linguagem pela 

expulsão da coisa e inclusão da coisa no sentido daquilo que é passível de ser assimilado 

na ordem simbólica, que é “Das Sache”, que ele fala no Seminário da Ética. Tem “Das 

Ding” e tem “Das Sache”. Então, “Das Sache” é aquilo que passa para o interior da cadeia 

significante. Ou seja, é o Real que vigora entre os significantes. Antes, ele estava dizendo: 

“o Real habita a cadeia significante". Agora ele mudou.  

Agora ele vai dizer o seguinte: "eu quero dizer justamente agora, que essa Coisa 

freudiana, que ele vai chamar de Crachose que vem de “cracher”, que é cuspir. Então a 

coisa cospe palavras. Então ele está trazendo para dentro da linguagem essa condição do 

Real que se destaca acima do simbólico. Por isso que nessa lição vai ser um problema 

para ele a ser resolvido, saber como é que se dá o andamento entre o simbólico e o Real.  

Ele vai dizer: "mas é um fato que isso não se passa, que não é jeito nem de cuspir, 

nem de Crachose que a adequação do simbólico não faz as coisas fantasmaticamente de 

uma maneira em que elas são ligadas, porque o simbólico não tem relação direta com o 

Real e o Real não tem relação direta com o simbólico. A única coisa que nós recolhemos 

são cuspes de palavras.  

Então ao que ele está dando dominância? Ele está dando dominância a uma 

condição de uma presença do Real, inclusive ele vai fazer referência a um livro. Deve ser 

um livro bem interessante, que ele vai falar de um livro, me deixa ver aqui, “A 

Linguagem, uma ferramenta ruim”. É um título como pode ser traduzido, La langue, un 

mauvais outil. Uma ferramenta ruim, uma ferramenta que não é lá muito bem adequada. 

Ele vai fazer um elogio a esse livro do Paul Henry, que foi um livro que mostrou como é 

que o homem está, como é que a linguagem humana é insuficiente para dar conta das 

questões que habitam a subjetividade humana. E ele está procurando mostrar, então, que 

nessa pesquisa o que nós encontramos, que vai ser também outro nome que ele vai aplicar 

isso, ele vai dizer que são pedaços de Real.  

Esses pedaços de real são essas palavras cuspidas, ou seja, verdadeiramente o que 

ele está privilegiando a partir de agora é essa condição de equívoco, que pode tanto ser 

promovido por uma homofonia e, principalmente, da homofonia. Não por acaso nesse 

momento dos últimos seminários, vocês sabem que tem seminários que, para entender o 

título, só dá para entender lendo a palavra escrita, porque se pronunciar o título do 

seminário parece que é uma coisa diferente do que na verdade é.  

Mas isso tem uma estreita relação com essa condição de apreender a linguagem 

em tal ordem de intimidade do Real nela que faz decair o lugar que o simbólico possuía 

até então. Consequentemente, a própria noção de cadeia significante que não se sustenta 

mais da mesma maneira. Assim, trata-se o tempo todo de procurar, de reunir pedaços, de 

fazer ligações.  

E, nesse sentido, a psicanálise se abre de uma forma muito surpreendente ao 

campo das artes, no sentido de que reúne elementos heterogêneos, que a princípio não 

têm nenhuma relação, mas que compõem um quadro ou se abrem para as artes, tanto 

quanto para a poesia. Não é por acaso que, nesses momentos de elaboração, ele vai fazer 

uma aproximação da psicanálise com a poesia. Mas por quê? Ele se desloca inclusive da 

literatura Joyceana que vai sempre manter uma importância e vai privilegiar a poesia, por 

quê?  
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Não qualquer poesia, a escrita poética chinesa. Porque se vocês lerem uma poesia 

chinesa, vocês vão ver que é aquela coisa bem de chinês assim. Bambu, vento. Tem bem 

a ver com essa condição que ele está falando de Crachose de cuspir significante. Ou seja, 

de ter que ir tentando se ligar naquilo que se reúne sem se reunir.  

No extremo, o que dá sustentação a esse: "eu não acho, procuro. Eu não acho, 

pesquiso" é a sustentação, essa é a referência de sustentação para indicação do 

inconsciente, segundo ele, como é presente na reunião de elementos de saber para um 

psicanalista. 

 

 

 

 


