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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. No ultimíssimo ensino de Lacan, o autor 
encontra 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. 
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Resumo: 
No século XXI, os corpos têm contatos, cotidianamente, do superficial ao mais íntimo, com 
os produtos da ciência e com o saber científico. Hoje os corpos, as relações interpessoais e a 
vida são marcados e afetados pelo discurso da ciência de modo indelével. Pode-se dizer que 
a ciência impõe um debate sobre modos de vida e de gozo sobre o corpo. Com base nos 
debates com os colegas, o autor redige um texto dissertando sobre as três formas de gozo 
propostas por Lacan: o gozo fálico, o gozo do Outro e o mais de gozo. Examina-se como cada 
uma dessas formas, mediante a ciência, alcança o corpo nos planos real, 
simbólico e imaginário. Localiza-se que a ciência advém do gozo do Outro e se constitui 
entre o imaginário e o real. Em seguida, pode-se dizer que o gozo fálico está entre o 
simbólico e o real, e produz efeitos sobre a ciência, acarretando diversas formas de 
biopoder. Por último, o mais de gozo, entre o simbólico e o imaginário, mediados pela 
ciência pode provocar efeitos sobre o corpo, seja por expectante que aspiramos, como 
um sonho de progresso ou um anseio de desenvolvimento, algo que sempre está em falta, 
que necessita ser inventado ou resolvido. Ademais, conceitos como substância a gozante de 
Lacan, o corpo máquina de Descartes, o corpo subjetivo, o corpo remodelado, 
o corpo neuronal e o biopoder de Foucault são explanados no texto. 
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Resumo: 
O trabalho trata, a partir de um caso clínico, da questão do amor na psicose na vertente do 
encontro amoroso. Para o paciente, o encontro com o outro sexo faz enigma, ao qual 
responde, num primeiro tempo, com uma solução delirante. O delírio cessa depois de 
um sonho. Contudo seus elementos constitutivos estão sempre presentes. O que faz com 
que o paciente prossiga o tratamento? A hipótese sustentada é a da elaboração de um 
modo de ser que o apazigua, embora não seja suficiente para preencher a brecha do 
simbólico. Assim, seu saber fazer ai com o real deve ser re-elaborado constantemente. 
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Resumo: 
Este testemunho de passe apresenta o encontro do analisante com o desejo do analista a 
partir de três escansões, ou três cópulas impossíveis, como as chama o autor. Primeiro, a 
cópula impossível do falo com a inconsistência do Outro, visível na diferença entre 
montagem feita das três cenas infantis articuladas à função fálica e a "imagem-traço" 
situada fora "ou antes" da significação fálica, cuja inscrição só se pôde dar através 
do significante calçadeira. Segundo, a cópula impossível do olho com a fenda do Outro, 
através do sonho que situa o despontar do desejo do psicanalista. Por último, a cópula 
impossível entre o verdadeiro e o real, através do sonho que precipitou o final da 
análise e que abriu a via para a invenção de um novo significante sem sentido, índice de uma 
nova aliança com o gozo: "a-calçadeira-sem-limites". Essas três escansões produzem uma 
passagem do silêncio angustiante à serenidade silenciosa, que o autor sugere como um dos 
nomes do desejo do psicanalista. 
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Resumo: 
'Gozos da mulher', de Lêda Guimarães, não é um ensaio sobre o que ocorre às mulheres, 
pois aqui o homem e a mulher aparecem equiparados. O amor é situado neste livro como 
mola essencial para o entendimento da experiência do real para ambos os sexos, como 
causa de devastação ou como saída da cilada sintomática, fluido que eterniza o sujeito na 
culpa superegoica. Nas palavras da autora, 'o ato analítico permite separar o gozo feminino 
de seu algoz, de seu sonho mentiroso, de um parceiro que convida à eternidade, de seu 
preço impagável, de seu martírio sadomasoquista, de seu Deus-Diabo, de seu dono 
escravizador daquele que não é nenhum 'Ele' encarnado e que tem um nome formulado 
conceitualmente por Freud como 'Supereu'. Ousado e inovador, 'Gozos da mulher' é uma 
leitura fundamental, não só para os profissionais da psicanálise, como também para o leigo 
contemporâneo, confuso com suas múltiplas escolhas, seus desafios e com as novas faces da 
sexualidade humana que surgem a cada dia. Com prefácio de José Vidal.. 
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Resumo: 
A autora estabelece o percurso de Lacan em torno da Histeria, ao longo de muitos anos de 
seu ensino. A partir de casos clínicos de Freud, especialmente Dora, com referências a 
Elisabeth von R. e ao sonho da Bela Açougueira, enfatiza a concepção lacaniana do eu, em 
oposição àquela defendida pela ego psychology, e estabelece o desenho do jogo das 
identificações no caso Dora e da dualidade desejo/demanda no sonho da Bela Açougueira. 
Além disso, trata da questão da mascarada como recurso de acesso à 
feminilidade e estabelece especial atenção ao conceito de mais-de-gozar. 
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de Janeiro: EBP-RJ, n. 15, Out. de 2010. p. 49-57. 

Resumo: 
Através desde testemunho do trabalho de analisante sobre um sonho, a autora recorta a 
questão de como descolar o testemunho de horizonte de verdade e do elogio ao MACÊDO, 
Lucíola desvelamento. Propõe então o "te(x)temunho" como exercício de escrita analisante 
do sonho, assim como da fala. Te(x)temunho paradoxal, pois, inscrito nos semblantes de 
uma comundiade de trabalho, não ignora o que permanece isolado e desconectado. É o 
te(x)temunho como borda de semblante que situa o núcleo de gozo. A redução do verídico a 
seu ponto de ancoragem de gozo evita a paixão pelo real e permite articular uma dialética -
 e não uma oposição - entre sentido e gozo.. 
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Resumo: 
Intervenção pronunciada no dia 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 laMutualité, em Paris. Texto 
publicado em La cause dudésir, nº 86, março de 2014. 

18-MILLER, Jacques-Alain. Biologia lacaniana e acontecimentos de corpo. Opção 
Lacaniana, São Paulo: Eolia, n.41, p. 7-67, dez. 2004. ISSN 1519-3128. Este texto retoma as 
lições de 12, 19 e 26 de maio, de 2, 9 e 16 de junho de "L'orientationlacanienne 3, 1", 
ensinamento pronunciado nos quadros do Departamento de Psicanálise de Paris VIII. 
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Resumo: 
O sucesso e a partilha planetária de uma fantasmática corporal moderna: o cenário da 
reivenção do corpo e de sua "natureza", da criação de um novo corpo que seria liberado de 
sua condição humana, e as tentativas de todo tipo para a realização desse cenário, 
desse sonho, só podem trazer questionamentos. Da versão "cyborg" à versão "avatar" 
desse sonho de um novo corpo, nós nos questionaremos se esse novo corpo, que seria, 
digamos, o futuro,não é também, antes de tudo, o desejo de um "corpo de infância" 
perdido, de um corpo que, dizia Freud, "deixa traços indeléveis na vida psíquica da criança; 
o corpo imaginário da mãe " dos primeiros tempos", o corpo infantil da "mãe fálica". 
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Resumo: 
Ao se aproximar o final de análise alguns sonhos produzidos contêm imagens oníricas que 
fazem borda ao real indizível. O texto apresenta o relato de um sonho que põe em evidência 



precisamente a hiância a que o significante do falo se associa. Defende que, como 
semblante, o falo constitui um lugar na aparelhagem para o tratamento do real e, também, 
do sinthoma do final de análise. Por via de consequência, é o que, orientado pela 
inexistência da relação sexual, direciona o simbólico rumo ao real. 
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