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morto”; V O sonho de pai morto: “conforme seu anseio”; VI Introdução ao objeto do 
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Jorge Zahar Editor, 1988.  
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diz que pretende ir além do inconsciente estruturado como uma linguagem. Ele 

propõe, segundo Jacques-Alain Miller em El ultimíssimo Lacan p. 254 (ver referência nº 

22), l´une bévue (um equívoco) como sua unidade mínima. Assim, o inconsciente 

freudiano aparece como uma elucubração de saber sobre l´une  bévue. 
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Resumo: Intervenção de J.-A. Miller em PIPOL 6- EFP, em setembro de 2013, sobre o 
Seminário 6: o desejo e sua interpretação, de Lacan. "Sabemos onde Lacan 
desembocará: ele dirá que o pai é sinthoma e que o Édipo não poderia dar conta da 
sexualidade feminina. Mas, isso, o Lacan de O desejo e sua interpretação ainda não diz. 
Ele está no caminho que o conduzirá a dizê-lo e a abrir um mais além do Édipo. No 
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Resumo: Intervenção pronunciada em 26 de maio de 2013, por ocasião do lançamento 
do Seminário 6: o desejo e sua interpretação de Jacques Lacan, no âmbito do colóquio 
UFORCA - Universidade Jacques Lacan, "O desejo e a lei", na Maison de la Mutualité, 
em Paris. Texto publicado em La cause du désir, nº 86, março de 2014.  

Palavras-chave: desejo, gozo objeto a, fantasia, sonho. 
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27. LAIA, S. “Fazer falar um sonho”. In: Desassossegos nº 2, Imagem de sonho e real da 
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Resumo: o artigo trata de um sonho feito e trabalhado no contexto da experiência 

analítica do autor, e retomado por este no seu primeiro testemunho como AE.   
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48. SERRA, M. “Sueños de transferencia” in Revista Lacaniana de Psicoanálisis, nº24, 
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49. BARROS-BRISSET, F. O. “A ética analisante desde Sigmund Freud”. In: Opção 

Lacaniana on-line nº 5, julho de 2011. Acessível em: 

http://www.opcaolacaniana.com.br/pdf/numero_5/A_ética_da_enunciação_analisant

e_desde_Freud.pdf. 

Resumo: Convencido, ao contrário do pensamento científico da época, de que haveria 

no sonho um sentido, Freud parte em outra direção. Para ele, a chave da interpretação 

do sonho está com aquele que sonha, revelação que se deu próprio sonho, que lhe 

mostrou um outro que falava em si. Lacan reconhece que esse passo para além do eu 

só foi possível por sua ancoragem no desejo do inconsciente. Mas quem é ele, esse 

desejo que é repelido e causa horror no sujeito?  

Palavras-chave: sonho, desejo, interpretação, ética.  

50. FREITAS DE MACÊDO, L. “Sonho e te(x)temunho: bordas de semblante”, in Latusa 

nº15, Rio de Janeiro: EBP-Rio, outubro de 2010, p. 49.  

51. HARARI, A. “Ponto de emergência do desejo do analista?” In: Opção Lacaniana 
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52. KAUFMANNER, H. “A ética da psicanálise: do desejo ao sintoma ou o caso único de 
Freud”. In Curinga nº 24, junho de 2007, Belo Horizonte: EBP-MG, p. 103-110.  

Resumo: 
O texto trata da especificidade da ética da psicanálise e suas diferenças com as práticas 
normativas da contemporaneidade. A especificidade da ética da psicanálise é 
abordada a partir de um trajeto que vai do desejo, que é um ponto central sustentado 

http://www.opcaolacaniana.com.br/


por Lacan em seu primeiro ensino, ao sintoma, elemento fundamental de seu último 
ensino, e que nos permite pensar a particularidade da ética em nossos tempos. Nesse 
percurso, o texto faz uso do sonho da injeção de Irma, sonho inaugural da psicanálise, 
sonhado por Freud, para exemplificar questões relativas às práticas normativas da 
contemporaneidade, ao desejo e ao sintoma. 

Palavras-chave: ética, desejo, sintoma, medicina, Irma. 
 

53. MANDIL, R. Comentário sobre os trabalhos “Três sonhos e uma porcaria só” de 

Fernanda Otoni de Barros-Brisset, e “O sonho e a relação com o saber sob 

transferência”, de Ana Lydia Santiago. In: Curinga nº 31, Belo Horizonte: EBP-MG, 

2010, p. 77-79. 

Resumo: O autor faz um comentário sobre as principais teorias sobre os sonhos e sua 
relação com a transferência apresentada em dois artigos da Jornada EBP-MG, “Os 
sonhos e a formação analista". Procura essencialmente avaliar a relação entre os 
sonhos e a separação do objeto. 

Palavras-chave: sonho, transferência, separação, objeto a. 
  

54. HORNE, B. “A imagem rainha, o sonho princeps e a via régia, in: Curinga nº 31, Belo 
Horizonte: EBP-MG, dez. 2010, p. 33-37.    
 
Resumo: Levanto a hipótese de ser o descobrimento do sentido dos sonhos a raiz do 
seu trabalho clínico sobre o sonho da injeção de Irma, o momento de concluir um 
passe. O passe de Freud está no capítulo sobre o sonho da injeção de Irma, e ele inicia 
dizendo: "Achamo-nos envoltos na luminosidade de uma súbita descoberta...". 
Sabemos o preço a pagar por uma descoberta desse tipo. Quando Freud assoma até a 
garganta de Irma, encontra o que  Lacan chama "o real último, o objeto essencial, algo 
ante o qual as palavras se detêm e todas as categorias fracassam, o objeto de angústia 
por excelência. Freud é outro depois da experiência de sua descoberta. Devemos 
pensar que nos sonhos é necessário não apenas procurar o desejo que se satisfaz, mas 
também o nó do trauma, o real que se perde na obscuridade do umbigo do sonho". 
(Intervenção na fundação da EBP em 1995).  
Palavras-chave: angústia, real, trauma, umbigo do sonho.  
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dor de Existir. 1 ed. Rio de Janeiro: Contra Capa, 1997, p. 335-343. Acessivel em: 
www.litura.com.br/artigo_repositorio/dor_de_existir__tristeza_e_gozo_pdf_1.pdf 
 
Resumo: O artigo trata da relação entre a dor de existir, tal como concebida por Lacan, 
e a tristeza. Para discutir esta questão, o autor retoma e contrapõe, seguindo os 
comentários de Lacan, dois sonhos apresentados por Freud na Interpretação dos 
sonhos: o sonho do pai morto e o sonho filho morto, Pai, não vês que estou 
queimando? 
  
59. ATTIÉ, J. “Eu não sou um poeta, mas um poema”. In Latusa, nº 15, op. cit, outubro 
de 2010, p. 85-96.  

Resumo: 
A questão do “ser” é abordada a partir da perspectiva da psicanálise. O autor explora a 
tensão entre as possibilidades de representação e o umbigo do sonho, ou seja, o 
núcleo não se deixa representar. No ensino de Lacan, uma primeira perspectiva sobre 
o ser se baseia no significado, pois a produção da metáfora produziria significantes que 
são capazes de tocar momentaneamente o real. Em seguida, o ser passaria a articular-
se ao vazio, no sentido daquilo que sempre se esquiva. O autor encontra no 
ultimíssimo ensino de Lacan  referências para aproximar o ser de um modo de gozar, 
tocado a partir do uso singular da língua. Por fim, o autor comenta um soneto escrito 
por Lacan, de onde depreende seu caráter criador, como prático, escrito e teórico. 

Palavras-chave:  ser, poesia, inconsciente, real, desejo do analista. 

60. ATTIÉ, J. “Razão e resón”. In:  Opçao Lacaniana n.33, junho de 2002,p. 37-44.  
Palavras-chave: inconsciente, metáfora, metonímia, conteúdo do sonho.  
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63. CERVELATTI, C. S. “A generalização do sonho”. In: Opção Lacaniana nº 63, São 
Paulo: Eólia, junho de 2012, p. 51-55. 

Resumo: 
Este artigo tem por objetivo dar sustentação ao termo generalização do sonho a partir 
das proposições de Freud, sonhamos para não despertar, e de Lacan, despertamos 
para continuar a sonhar. A autora parte da proposição de Lacan, em 1979, ao afirmar 
que há em Freud uma aproximação entre sonho, loucura e delírio e concluir que nada 
é mais do que sonho, para não acordar o real e continuar a vida. 
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Resumo: 
Este artigo trata da função do desejo no tempo do sujeito designado como 
adolescência. Desenvolve noções apresentadas por Lacan  em O seminário, livro 6: o 
desejo e sua interpretação, procurando elucidar e precisar os pontos cruciais em 
relação aos quais se situa a função do desejo na adolescência especialmente no que 
concerne à sublimação. Analisa a função do desejo no sonho segundo Freud.  

Palavras-chave: desejo, adolescência, sublimação, Lacan, clínica, Freud, sonho.  

65. LAURENT, E. “L'autruiche”*. In: Momentos cruciales de la experiencia 
analítica. Buenos Aires: Manantial, 1987, p. 83-90.  
  
*Autruiche, condensação em francês de autrui (Próximo, Outro) e de autruche 
(Avestruz), que Lacan usa em "La carta roubada". 
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