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Sobre a atividade "Leitura e Comentário dos Textos dos Escritos" 

 

 

Kamila FAHS 

 

 

 É com a intenção de insistir na importância da leitura dos textos dos Escritos para 

a formação do psicanalista que essa atividade foi implementada no Instituto Vox de 

Pesquisa em Psicanálise. Ela não é inteiramente nova, dado que os textos dos Escritos 

sempre estiveram presentes como parte de nossa formação. Mas a insistência para que o 

analista se dedique aos Escritos de Lacan deu à atividade um novo formato. A razão de 

tal insistência está no enlaçamento entre doutrina, prática e formação do psicanalista que 

pode ser apreendido nos Escritos. 

 Reformulada em 2021, essa atividade passa a contar com a seleção, ao início de 

cada ano, de três textos dos Escritos de Lacan a serem estudados ao longo do ano. Um 

evento público é organizado e dedicado ao estudo de cada um destes textos, para os quais 

são convidados um psicanalista participante do Instituto Vox, a quem cabe a função de 

apresentar a leitura do texto em questão, e um psicanalista externo ao Instituto, a quem 

cabe a função de comentar a apresentação. 

 Buscamos compartilhar com os participantes do Instituto Vox, em especial 

aqueles que assumem o compromisso de apresentar os textos selecionados para este ano, 

as orientações transmitidas por Mauro Mendes Dias no que diz respeito ao método de 

leitura dos Escritos. Pretendemos também compartilhar com os psicanalistas externos ao 

Instituto Vox, em especial aqueles que foram encarecidamente convidados para contribuir 

conosco comentando as apresentações de nossos colegas, o sentido e a importância de sua 

presença enquanto externa. 

 Estudar Lacan implica em deparar-se com "duas massas de textos", modo pelo 

qual Milner1 (1996, p. 11) faz referência aos Seminários e aos Escritos. Descrevê-los 

como "duas massas" permite-nos inferir que há diferenças entre eles, de modo que estudar 

os Seminários não é o mesmo que estudar os Escritos. Essa é a primeira orientação: ao 

estudar um texto dos Escritos de Lacan, é necessário estabelecer um método de leitura 

 
1 Milner, J-C. A obra clara: Lacan, a ciência, a filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1996. 
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que se diferencie do método de leitura do Seminário. Para tanto, algumas pistas nos 

foram oferecidas pelo Mauro. 

 A primeira pista reside na diferença temporal da construção do saber entre 

Escritos e Seminário. Nos Seminários, podemos contar com esclarecimentos posteriores 

às questões apresentadas e que são reveladas com o avanço das lições. Já nos Escritos, 

lidamos com textos que se fecham. Por assim serem, não contamos com a expectativa de 

uma elucidação conseguinte, o que demanda um método de leitura que se proponha a 

identificar a estrutura do texto, salientando os eixos que sustentam a argumentação do 

mesmo para, então, acompanhar a repetição dos termos e dela extrair aquilo que o texto 

tem por função transmitir. 

Nas palavras de Milner, nos Escritos, o leitor "deve decifrar, eventualmente nas 

entrelinhas, uma tese de saber" (1996, p.19). A indispensabilidade da decifração ao 

psicanalista foi introduzida por Freud em seu texto "A interpretação dos sonhos" onde ele 

advertiu que o método de interpretação por decifração não tem por objeto a totalidade do 

sonho, mas sim cada um de seus elementos (Dias, s/d)2. Assim, também devemos 

proceder com os Escritos: pôr de lado a expectativa de compreensão global do texto para 

deixar aparecer a sua estrutura a partir de seus elementos. 

Para a finalidade dessa atividade, não é esperado que se revisite toda a obra de 

Lacan para o aprofundamento no conceito ou na formalização que um texto dos Escritos 

traz. Estamos libertos, no que concerne ao objetivo dessa atividade, da exigência de 

dominar o conhecimento de todos os conceitos do texto ou de entender todas as 

especificidades do mesmo. Mas, estamos comprometidos na busca por localizar sua 

estrutura e, a partir dela, apreender sua tese principal. Para tanto, uma segunda pista é 

imprescindível: os títulos de cada um dos textos dos Escritos podem servir de ponto de 

partida. Foi assim que, no ano passado, com "A direção do tratamento e os princípios de 

seu poder" buscou-se localizar qual é a direção de tratamento proposta por Lacan, assim 

como situar a problemática do poder no tratamento analítico; com "Subversão do sujeito 

e dialética do desejo no inconsciente freudiano", foi interrogado o por quê de Lacan tratar 

da subversão do sujeito e da dialética do desejo e não de seu inverso (dialética do sujeito 

e subversão do desejo); e, por fim, com "A significação do falo", procurou-se assimilar 

as estratégias do texto a partir da introdução do falo enquanto significante. 

 
2 Dias, M. M. Uma experiência com a leitura. In: Biblioteca do Instituto Vox de Pesquisa em Psicanálise. 
https://voxinstituto.com.br/wp-content/uploads/2019/03/uma-experiencia-com-a-leitura.pdf  

https://voxinstituto.com.br/wp-content/uploads/2019/03/uma-experiencia-com-a-leitura.pdf
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 As dicas anteriormente mencionadas referem-se a um método de leitura interno 

ao próprio texto. Mas, se há em Lacan "duas massas de textos", qual é a relação entre elas 

e como ela se faz presente nessa atividade? Os três textos dos Escritos escolhidos para o 

ano de 2021 faziam conexões temporais com o Seminário que estava sendo estudado no 

Instituto Vox (A transferência). Para este ano, foram eleitos textos dos Escritos que não 

necessariamente estabelecem conexões temporais com o Seminário a ser estudado (A 

identificação). A diferença na seleção dos textos indica que contamos, neste ano, com um 

passo a mais na direção de uma formação instigada pelos Escritos. 

Ao não elegermos textos contemporâneos ao Seminário, mas, sim, textos que 

podem dele se aproximar tematicamente, estamos considerando a possibilidade de um 

texto dos Escritos ser estudado sem que seja necessário o apoio no Seminário. Conexões 

podem ser indicadas pelos apresentadores, mas não é condição para o estudo dos Escritos 

que este seja acompanhado pelo estudo do Seminário. Esta posição é compartilhada por 

Milner, que vai ainda mais longe e considera que é nos Escritos que encontramos a obra 

de Lacan. Para o autor, nada há nos Seminários que não esteja nos Escritos, mas é possível 

que haja nos Escritos algo que não esteja nos Seminários. 

 Nessa via, há ainda um terceiro aspecto do estudo que esta atividade procura 

estimular, que é a relação Escritos com Escritos. Se há algo nos Escritos que pode não 

estar nos Seminários, a elucidação de impasses de um texto dos Escritos pode ser 

encontrada na sua relação com outros textos também dos Escritos. Como por exemplo, 

para o estudo de "A direção do tratamento e os princípios de seu poder", foi necessário 

enveredar também pelos textos "A coisa freudiana ou o Sentido do retorno a Freud em 

psicanálise" e "Situação da psicanálise e formação do psicanalista em 1956". Ou seja, 

para que o leitor se situe na problemática de um texto dos Escritos, ele pode conectá-lo 

com outros textos dos Escritos que o precedem ou sucedem. 

 Formuladas essas orientações, como colocá-las à prova? Como ter notícias de que 

um estudo dos textos dos Escritos assim orientado produz consequências na formação do 

psicanalista? É para que possamos recolher o efeito deste dispositivo que a presença dos 

convidados externos ao Instituto Vox é tão cara a nós. Os convidados externos 

representam uma autoridade e alteridade. Autoridade porque são convidados psicanalistas 

cujo percurso é por nós valorizado e a quem atribuímos uma autoridade no saber. E 

alteridade porque sua presença introduz a dimensão da surpresa. Por virem de um outro 

espaço e, assim, não estarem familiarizados às discussões e elaborações semanais que 
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permeiam as demais atividades formativas do Instituto Vox, não é possível antecipar qual 

é a escuta que estes psicanalistas farão da apresentação de nossos colegas. Os convidados 

estão livres para, a partir de seu conhecimento aprofundado dos Escritos e da escuta da 

apresentação, eleger pontos ou questões para a discussão que possam inclusive extrapolar 

os próprios limites do texto. Como por exemplo, podem convocar uma questão social a 

partir de um ponto do texto. 

 A surpresa é incluída como elemento medular da atividade porque partimos do 

princípio de que o método de leitura nela encorajado pode oferecer ao psicanalista em 

formação condições suficientes para o debate das questões que o comentador trouxer, 

sejam elas temáticas, sociais ou teóricas. Ou seja, apostamos que, se o apresentador 

souber situar-se a partir da estrutura do texto e acompanhar a conexão de seus elementos, 

ele pode extrair recursos do próprio texto que sustentem a discussão. Isso não corresponde 

a dar conta de esgotar a questão apresentada pelo comentador, mas sim de, diante deste 

outro que é um psicanalista já mais experiente, o psicanalista em formação venha a 

público com condições de sustentação de uma discussão, independentemente da 

disparidade do tempo ou domínio de saber entre os dois.  

Para que o apresentador possa ser surpreendido com o comentário, é fundamental 

também que o comentador se disponha a surpreender-se com a apresentação, de modo a 

realizar seu comentário a partir daquilo que da apresentação vier a tocar-lhe. Por esta 

razão, o texto de apresentação não é compartilhado com os convidados com antecedência 

(as apresentações são sempre preparadas em forma de texto, de modo a fazer valer o 

quarto pilar incluído por Lacan no tripé freudiano na formação do psicanalista, que deve 

vir a público com sua escrita).  

O presente projeto contará sempre com um psicanalista em formação no Instituto 

Vox para assumir a função de coordenação e, com ela, a responsabilidade de transmitir a 

proposta aos participantes seguintes. Nestes dois primeiros anos, o projeto está sendo 

coordenado pela Kamila Fahs e a cada dois anos terá um novo coordenador. A cada 

passagem de um coordenador a outro deve acontecer uma transmissão da proposta e da 

experiência. Assim, também acontece com as apresentações, que, num primeiro ano, 

foram realizadas por Kamila Fahs, Paula Pereira e Fabiana Grosso e contaram com as 

contribuições dos comentadores Mário Eduardo Costa Pereira, Silvia Levy e Amélia 

Lyra. A cada participante que vier a assumir a coordenação ou uma apresentação, cabe a 

função de transmissão da experiência ao próximo, garantindo que o projeto de formação 
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que inclui os textos dos Escritos vá sendo sedimentado no Instituto Vox e entre seus 

participantes. 

 

26 de janeiro de 2022. 

 

 

 


