
 

 
 

ESCRITA, ATO DE INVENÇÃO EM TORNO DO REAL 

 

Cirlana Rodrigues de Souza1 
 

A literatura voa para socorrer a psicanálise que quebra a cara. 

(Jacques Lacan, 1975-1976/2007, p. 201) 

 

Resumo: Apresento a experiência no Espaço sobre escritas onde investigamos o lugar da 

escrita no campo da psicanálise, a partir de dois pontos: a escrita como ato de subjetivação que 

coloca discursos em circulação e como ato do sujeito do inconsciente na escrita (de si); e a 

escrita na transmissão da psicanálise. Para isso, discorro sobre nossas reuniões em torno de 

questões específicas instauradas pela escrita como letra carregada pelo significante que dá voltas 

no desejo. 
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  Na Haeresis Associação de Psicanálise (Uberlândia-MG), iniciamos, este ano, o 

Espaço sobre Escritas para trabalhar a partir das consequências na experiência 

psicanalítica das proposições de Jacques Lacan (1957/1998; 1971/2003) fundadas n’A 

instância da letra no inconsciente, do significante em sua função de corte e de  

alteridade que comporta a letra como o litoral entre o simbólico e o real;  para trabalhar 

com a linguagem  que é não-toda nas suas modalidades simbólicas  que estruturam o 

inconsciente pelas vias das associações, do não interpretável do inconsciente, seu 

significante esvaziado, da questão da rememoração, da língua, chistes,  fantasias, lapsos, 

esquecimentos, sintomas, formações do inconsciente  operadas pela fala, nas metáforas 

e metonímias, com a verdade como ficção de cada sujeito; para trabalhar com o que é 

dito e não dito, passando a ser lido como letra, e não interpretado,  pois na cadeia de 

linguagem onde o significante representa o sujeito para outro significante há o furo do 

real,  que não se deixa representar, não se nomeia, faz por se desenlaçar dos sentidos 

(LACAN, 1964/2008; 1975-1976/2007).   

 Lacan, nas elaborações sobre o sujeito do inconsciente, passa pelo escrito como 

trabalho em torno da formalização da psicanálise e da relação com a ciência e o real, 

conforme Milán-Ramos (2007; 2009). Esse autor, contrapondo-se à dicotomia entre os 

seminários falados e os escritos de Jacques Lacan, portanto, entre fala e escrita no 

campo psicanalítico, propõe pensar em Lacan passando pelo escrito, colocando em jogo, 

na transmissão da psicanálise, o enlaçamento entre o dito e o escrito, em um estilo que 
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torna a leitura das escritas lacanianas uma experiência subjetiva, não de mera 

compreensão das noções elaboradas. Passar pelo escrito é uma experiência de castração, 

dos efeitos da letra que passam pelo corpo, onde se lê, se teoriza, se decifra e se inventa 

em torno da falta que nos causa, o fazer de cada sujeito.  

Psicanalistas escrevem a teoria, escrevem a experiência clínica, escrevem seus 

casos: passam pelo escrito. Na escuta, passam pelo escrito de cada sujeito em análise. 

Sigmund Freud foi escritor, e Jacques Lacan escreveu a seu modo nos Escritos e nos 

traços de matemas e nós borromeanos que fazia. Lacan tem no sinthoma de Joyce seu 

embaraço. A escrita do ego esvaziado de determinações do escritor irlandês fez Lacan 

se embaraçar em sua escrita borromeana que inventou para dar conta desse seu 

embaraço: cada um funciona como escritor a seu modo, rateia a seu modo. Passam pelo 

escrito a seu modo, se embaraçam a seu modo. E Lacan (1975-1976/2007, p. 143) 

insiste:  

 

A psicanálise é outra coisa. Ela passa por um certo número de 

enunciados. Não está dito que ela leva à via de escrever. O que estou 

lhes impondo por meio de minha linguagem é que se deve prestar 

muita atenção quando alguém vem nos pedir, em nome de não sei que 

inibição, para ser colocado em condições de escrever. Quanto a mim, 

presto muita atenção quando me acontece, como a todo mundo, de ter 

alguém me pedindo isso. Não está de modo algum definido que, com a 

psicanálise, vai se conseguir escrever. Para falar propriamente, isso 

supõe uma investigação a propósito do que significa escrever. 

 

 Investigar o que significa escrever como ato que coloca discursos em circulação e 

como ato do sujeito do inconsciente em fazer-se um na relação com o semelhante e com 

a alteridade é o objetivo do espaço, onde esses atos se embaralham, passando um pelo 

outro. 

 O Espaço sobre Escritas 

 Dois pontos se destacam, nesse Espaço. O primeiro ponto concerne à escrita 

como a lógica de cada sujeito e como isso o coloca a trabalho em torno do seu desejo 

pela lógica do significante de representar no entre, no corte da cadeia, na sincronia: 

sujeito do inconsciente não existe, só pode ser representado como uma hipótese de 

linguagem e pela letra que instaura o ato, não mais os sentidos, mas do efeito do 

poético, das formas das letras, dos signos, dos significantes, dos arranjos. E ato pode ser 

compreendido no verso de Rimbaud (1873), no poema A uma razão: “O toque de teu 
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dedo no tambor desencadeia todos os sons e dá início a uma nova harmonia”.  Poema 

retomado por Jacques Lacan em dois momentos da elaboração de sua obra: em termos 

de trabalho com o significante, daquilo que representa, metáforas, metonímias e, 

posteriormente, como letra, o que instaura esse ato, o novo que se instaura mediante 

esse toque no tambor, ato como aquilo que instaura uma nova direção para o desejo, 

senão ficamos na repetição, pois para o inconsciente a repetição é regra. O dito toma 

dimensão de ato por ressoar no sujeito como o toque do significante que carrega a letra.  

 Jacques Lacan (1965/2003) se interessa pela letra de Marguerite Duras. Com 

Duras, Lacan lê o arrebatamento, isso que toma outra direção: no arrebatamento de Lol 

Von Stein Lacan é arrebatado, muda a direção de seu desejo no que se refere à 

psicanálise. Mais do que falar ou escrever como modalidades de expressão, de gêneros 

textuais e/ou discursivos, trata-se de ir do significante à letra: escrito para a psicanálise 

passa pelo dito e não dito, que pode ser falado ou feito à mão, como na escrita chinesa, 

em obras literárias ou mesmo em uma tese onde cada um diz de si – lembrando que para 

a psicanálise esse si é o sujeito do inconsciente, não é o Eu do enunciado ou da 

narração, é o que se escreve, o que advém entre Eu e o Id,  (FREUD,1923/2011): o 

sujeito do inconsciente é um advento escrito na instância da letra. A associação livre, 

direção de tratamento nas análises, comporta o “falar de si” e o “escrever-se” como esse 

furo: associar as formações inconscientes de estrutura significante e advir como sujeito, 

onde o sujeito só pode ser livre nesse espaço onde não é nem isso e nem aquilo, ali onde 

fala e não se escuta por ser o topos do escrever-se.   

 O segundo ponto diz respeito à escrita na psicanálise como algo próximo de um 

quarto elemento na formação do analista (a supervisão, análise pessoal e estudos 

teóricos), pois tem a ver com a transmissão do saber psicanalítico, a transmissão do 

impossível – me refiro à escrita de casos clínicos como ficção escrita sob transferência 

no a posteriori de uma análise, escrita de livros, teses:  o que se transmite dessa 

experiência de análise que se realiza em um tempo lógico?  

 No Espaço, nossa fundamentação converge com a lógica do inconsciente a 

partir de Freud e Lacan, com a filosofia, as artes, o cinema, a linguística, a literatura, 

com o cotidiano e suas novas psicopatologias e formações do inconsciente. Escrever e 

falar é fazer com essa instância da letra, é  experiência subjetiva, onde o falar implica o 

Outro (discurso, significante, desejo, castração, demanda, semblante) e o escrever é de 
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cada sujeito, da ética (é o sujeito e seu ato), saindo do engano da consistência 

imaginária e atravessando a alienação/submissão ao simbólico: escrever como um ato 

de revolta, de separação das determinações advindas do Outro, tal como a poesia para 

Rimbaud, para Mallarmè, Duras e Joyce, leituras de Lacan não à toa. Ato como a 

“Extrema potência” que Haroldo de Campos nos diz ser a leitura que Lacan fez com a 

língua freudiana e que entra nos domínios de lalangue, como nos mostra Trocoli (2012, 

p.11): “uma língua tensionada pela função poética, uma língua que serve a coisas 

inteiramente diversas da comunicação”.  

No Espaço não nos dedicamos exclusivamente à relação psicanálise e literatura. 

Também vamos na contramão das aplicações, não gostamos de nada ‘aplicado’: técnicas 

são aplicadas e a psicanálise é uma experiência (do) impossível de ser aplicada. Nossa 

proposta é com o fazer de cada um, redefinir os modos de ler e de escrever diante dos 

impasses e enigmas, do não-sabido do inconsciente.  

Breves destaques das reuniões  

Nos reunimos mensalmente em torno dos embaraços sobre a escrita e, vale 

ressaltar, não somos apenas psicanalistas. Na sequência, breves destaques das reuniões 

realizadas até à data do Congresso e que coadunaram com a proposta do simpósio 

Escritas de si na contemporaneidade: pactos e desdobramentos, sob coordenação dos 

professores Carolina Duarte Damasceno (UFU), Júlio de Souza Valle Neto (UNIFESP) 

e Ricardo Gaiotto de Moraes (PUC-Campinas). 

Na primeira reunião abordamos “As dúvidas neuróticas que fazemos diante da 

escrita”, enfrentadas por Patti Smith (2010) em sua autobiografia Só garotos e a 

experiência de Freud como escritor, onde a psicanálise seria um projeto científico com 

uma alma literária: a obra do primeiro psicanalista não seria uma unidade dada por 

categorizações, mas, como Lacan (1953-1954/1986) sustenta no seminário sobre os 

escritos técnicos de Freud,  há um frescor nos escritos de Freud, onde a dita técnica é 

tratada com liberdade. Os escritos freudianos são escritos de uma experiência. 

 A segunda reunião foi em torno da proposição “Sobre escrita e a introdução do 

inesperado”, onde nos debruçamos sobre as frases de início de romance e o texto de 

Jacques Lacan Lituraterra (1971/2003). Lacan enlaçou no neologismo Lituraterra a 

literatura e a psicanálise, encontro que não é explicativo da obra literária dado que em 

sua matéria o artista sempre  precede o psicanalista, diz Lacan (1965/2003) em sua 

1296



 

 
 

Homenagem a Marguerite Duras pelo arrebatamento de Lol V. Stein ao retomar o 

clássico dito freudiano;  e nem um encontro homogêneo, mas tanto literatura como 

psicanálise dizem sobre o impossível. Jacques Lacan toma o texto literário não como 

uma metáfora para o inconsciente, mas como sua estrutura em ato. Lembro que 

Shoshana Felman (2003) afirma que a literatura é o inconsciente da psicanálise, mas no 

sentido freudiano da estrutura de linguagem do inconsciente, pois não é apenas a 

literatura que comporta a lógica da estrutura em ato. Ao ler a Carta Roubada, de Edgar 

Allan Poe, Lacan já inscreve – nos delineamentos e encadeamentos do significante que 

ele persegue no conto de Poe com sua estrutura de diferentes pontos de vista sobre o 

destino da carta que “não se procura um sentido oculto, que não há, mas acha-se o 

funcionamento do não-saber exposto na linguagem literária”, como nos mostra Flávia 

Trocoli (2012, p.13) retomando o próprio Jacques Lacan:  

 

Já não se está mais no âmbito de uma literatura que expressa e produz 

significados, ainda na lógica do significante, mas sim de uma 

lituraterra, no domínio da letra, em que a palavra se torna coisa e barra  

a interpretação pela via do sentido. Não se pergunta mais “o que?” e 

sim “como?” E, certamente, não é qualquer texto cujo funcionamento 

dá a ver a erosão do significado, o que se pode adiantar é que ela, a 

erosão, coincide com o fato de que “quem fala”, em tais textos, ocupa 

o lugar do objeto. Lacan pergunta: “Mas, que vem a ser essa 

vacuidade? (TROCOLI, 2012, p.12) 

 

A escrita, nos termos de Lacan, é a atualização do desejo e, conquanto, não vem 

sem angústia e essa vacuidade é a voz da angústia frente à potência do sujeito em advir 

no vazio entre o Eu e o Id.   

Na terceira reunião, “Na escrita de si, a autoria é ato que suscita um novo 

desejo”, partimos do trabalho de Denilson Lopes (1999), Nós os mortos, sobre a 

melancolia e o neo-barroco, a melancolia como uma experiência subjetiva, e da leitura 

do texto de Foucault, O que é um Autor? (1969, s/p), levantando dois aspectos 

fundamentais na escrita, mediante o princípio ético escrito por Samuel Beckett, de onde 

Foucault parte, “Que importa quem fala, alguém disse que importa quem fala”: “trata-se 

da abertura de um espaço onde um sujeito que escreve não para de desaparecer”, onde 

“a marca do escritor não é mais que a singularidade de sua ausência”, desaparecer e 

ausência atrelados à íntima relação da escrita com a morte. O escritor se mata enquanto 

escreve, função da escrita: fazer desaparecer o Eu. Jacques Lacan, que assistiu à referida 
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aula de Michel Foucault, propõe a letra nessa abertura, nessa vacuidade, no vazio, litoral 

entre simbólico e real, se remetendo àquele que desaparece enquanto escreve, e ao 

“parentesco da escrita com a morte”, com a criação a partir do vazio.   

Na quarta reunião, continuamos “Na escrita de si, a autoria é ato que suscita um 

novo desejo”, discutindo sobre o que nos toca a literatura, por ser um fazer com a 

instância da letra. Lemos a proposição de Diana Klinger (2008; 2016) sobre escritas de 

si, escritas do Outro, marcando o retorno do autor nas produções culturais 

contemporâneas onde para a psicanálise interessa a escrita dessubjetivada que se 

aproxima da lógica da escrita em análise: o esvaziamento do ego, ali onde o sujeito se 

reconhece pelo estranhamento de si diante do inesperado, do traumático do real, 

traumático como um desencontro com o real, que não pode ser representado, só repetido 

– vindo daí o traço de cada um, a letra como a borda do furo no saber, nos termos de 

Lacan (1971/2003, p.18), o  “instrumento apropriado à escrita [ecriture]”,  entre o 

centro e ausência, na vacuidade onde o Eu desaparece. Como escreveu João Carlos 

Costas nos Cadernos de um ausente, citado por Klinger (2017)2:   “O presente está 

povoado de ausências”, e seus Cadernos, de letra. Diana Klinger mostra, na literatura, o 

trabalho em torno da questão do Eu, como a figura do desaparecido, onde a construção 

da subjetividade – do Eu – se dá partir das ausências, este Eu é por ser um sujeito 

faltoso.  

Nos debruçamos sobre o narcisismo primário, nos termos freudianos, onde o que 

está em cena é o Eu Ideal a ser contemplado em constante e permanente exibição – o Eu 

retorna como um nome, porém não o nome de uma obra, mas o nome de uma pessoa, ou 

em um consistente narrador. Klinger (2008) destaca a autoficção nas ditas escritas 

performáticas de si, onde o sentido está a partir do próprio escritor não como uma 

biografia, mas como fissuras e rachaduras. A autora lança mão da dialética da 

representação pelo outro/Outro [Moi/Je] da psicanálise de Jacques Lacan e da lógica 

hegeliana do reconhecimento do Eu, recorrendo à noção de Eu da psicanálise que não é 

um dado biológico, não existe sem o reconhecimento do outro, seja imaginário 

[semelhante/Eu Ideal] ou alteridade [simbólico/Ideal de Eu]. Retomando as elaborações 

de Lacan (1949/1998) sobre o estádio do espelho, a função do Moi na formação do Je, 

                                                           
2 Palestra na PUC-SP em 30/11/2017 (O narrador e as fronteiras do relato). Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=cmVnkeoVsZA. 
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lembra da capacidade do Eu em formação ser absolvido como imagem do semelhante, 

uma unidade, uma Gestalt mediada pelo olho do outro; essa Gestalt sofre uma miragem 

[miroir – anestesia narcisista do eu], uma ausência que impõe a fantasia de 

desintegração do Eu, da unidade, dos corpos em pedaços - da fragmentação subjetiva. 

Diante disso, o Eu pode retroceder, precisa do reconhecimento do semelhante, e esse 

narcisismo como uma experiência de corpo frágil é a base da experiência moderna de 

subjetividade, captura o sujeito, torna os traumas norma da vida moderna e essa 

anestesia narcisista do Eu em uma consistência imaginaria é a saída: a escrita de si 

busca despojar-se dessa pessoalidade narcísica, onde a literatura seria essa possibilidade 

de não dizer Eu – seria uma possibilidade de um Eu fragmentar-se. Manter-se no 

imaginário, alimentando-se de antecipações imaginárias, seria evitar o risco dessa 

fragmentação. A literatura não refletiria o Eu Ideal, escreveria uma fissura. 

Diana Klinger (2017), em palestra proferida em evento realizado pela PUC-SP 

em 30/11/2017 (O narrador e as fronteiras do relato)3, avançando seu trabalho e 

pensando nas Bio-grafias [escrita biológica na subjetividade], cita um trecho do Livro 

Aparecida, da argentina Marta Dilon [que ela mesma traduz]4: 

 

Tenho os pés da minha mãe, digo, mas não são os pés dela. Tenho as 

suas pernas, mas são as minhas. E os olhos mais escuros, mas meus 

cílios são como os dela. Este é meu corpo. Eu digo. E não sei porque a 

minha voz diz meu, se são eu mesmo. A dor afunda na matéria como 

afunda o tempo no canto da minha boca, sobre os lábios, nos ombros, 

nas mãos. Cada uma das partes brandas que dela se foram.  

 

  Para Klinger, a vida possível por um fragmento de DNA instaura uma nova 

possibilidade de reconhecimento, porém como vemos no trecho da obra, não livra o 

sujeito da fragmentação – ao contrário, atesta que o Eu tem uma identidade 

fragmentada, não é uma unidade, é frágil, parece se desintregar a qualquer momento.  

 Nesse ponto, Lacan (1949/1998) nos permite avançar e fazer ver que é a escrita de 

si – como fazer diante do real traumático – o advento do sujeito do inconsciente na 

formação do Eu. No estádio do Espelho tal como lido por Jacques Lacan, temos, em 

termos lógicos: um organismo frágil, as antecipações imaginárias que ascendem sobre 

esse ser frágil, a imagem de si como unidade, o jubilo do sujeito diante dessa imagem 

                                                           
3 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=cmVnkeoVsZA. 
4 Transcrição livre minha. 
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[experiência das mais prazerosas e por isso as tentativas de reeditar em objetos de gozo 

imaginário]. Desse tempo lógico do espelho – eu sou esta imagem, sou este duplo de 

mim mesmo – dá-se a inscrição do estranhamento, o sujeito começa a estranhar o fato 

de estar aqui e estar lá, o corpo não mais tão frágil se desloca, se desencontra da 

imagem. Desse tempo, trata-se da inscrição da matriz simbólica, da entrada em cena da 

alteridade, da não-totalidade e o sujeito reconhece que ele não é aquela imagem – trata-

se da sua imagem, mas não se trata dele, que foi cindido dela pelo corte significante. Há 

outra constatação fundamental para o Eu [Moi], a imagem que ele acreditava ser a sua é 

a imagem refletida do olho do outro semelhante – fim do narcisismo primário: aquela 

imagem sequer era dele, é a imagem que o outro tem dele! Do Eu Ideal entra em cena o 

Ideal de Eu, inalcançável.  Dessa dialética de reconhecimento e de negativa, tem-se o 

advento do sujeito do inconsciente como significante a ser representado a outro 

significante – uma cadeia e nunca uma imagem pronta. Essa escrita agora é de 

significantes, de arranjos com a linguagem em torno desse trauma narcísico: portanto, 

não há sujeito do desejo sem o risco da fragmentação, pois é a linguagem, o banho de 

significantes que o Outro nos oferece que esse corpo imaginado e fragmentado ganha 

forma. 

 O corpo passa a ser falado e escrito como no trecho de Marta Dilon citado por 

Klinger: a escrita amarrando o corpo fragmentado da mãe, a identidade da escritora, 

sem medo da fragmentação pois ela sabe [sem saber que sabe] que é a concatenação de 

significantes que a identifica, que a representa como sujeito na escrita. E desses 

significantes há que decantá-los nos pontos dos equívocos desse escrito, onde partes do 

corpo – o osso – são e não são dela, são e não são quem ela é. Essa escrita é ato de 

invenção em torno desse real, ao invés de sofrê-lo, agora com a letra marcada no DNA 

de um osso, ela inventa em torno desse real, escreve de si – não se determina pela 

imagem de um corpo integrado que não lhe foi entregue – apenas um osso, nem pelo 

nome Aparecida – que não lhe foi transmitido – trata-se da letra nesse litoral, e lembro 

Lacan (1961-1962/2003) dizendo que o que identifica um sujeito é o traço em cadeia no 

osso do mamute: um traço do sujeito por ser não identificado. 

A proposição teórica de Klinger nos alerta para o engodo do imaginário, onde o 

Eu seria tema de uma obra literária de tal modo que o que se vê é a exposição da 

imagem – da unidade, do Eu Ideal de cada escritor para a apreciação do outro 
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semelhante – nesse sentido, reconhecemos os egos em determinados textos literários 

onde escritores se escrevem para a apreciação do outro. Não há estranhamento e menos 

ainda o arrebatamento pelo que se lê. Para a psicanálise, o sujeito do inconsciente é a 

dúvida [o não-saber freudiano] e a experiência da dúvida no texto literário me parece 

justa e necessária para estranharmos quem ali fala. Falar de si é trabalho árduo, como 

disse Samuel Beckett (2009) no Inominável, e ele é árduo na análise, pois mais dia 

menos dia o sujeito lê na escrita de si como se auto enganou por esse Eu Ideal:  

enganado por si mesmo, lê que cindir-se não é perigoso, mas necessário. Falar de si, 

narrar-se como uma ausência na sessão de análise é destituir-se das predicações, 

identificações e determinações imaginárias, coletivas e individuais. É destituir-se, após 

reconhecer-se, das indeterminações inscritas pela relação de alienação com o Outro: não 

sou essa consistência, não sou essa diferença.  

Consideração final 

A escrita é aquilo que se inventa em torno do desconhecido, é aquilo que o si 

inventa com o não-sabido do inconsciente: a letra carregada pelo significante dá voltas 

no desejo. Modo de ‘fazer com as mãos’ como resposta topológica ao real, esse 

indizível que nos determina. Nesses termos, o sujeito que escreve de si é aquele que diz 

escrevi o que escrevi, não predicado, sem complemento, onde sua marca é a vacuidade e 

sua singular ausência: o sujeito do inconsciente, escritor de si, é Godot, uma presença 

em ausência, é o Autor a ser morto por Angela Pralini. Esses modos de desaparecer de 

si é o que lê o psicanalista, na obra literária e na análise. É dar um basta neste Eu, que 

deve ser vigiado para não nos passar para trás, nos termos de Beckett (2009) que 

escreve: “Depois, basta dessa porra de primeira pessoa.”  

Neste ponto, recomeçamos nossas reuniões enfrentando a escrita em torno dos 

impasses na clínica e em torno dos impasses em nossa própria escrita. 
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