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Abstracts 

 
JACQUES-ALAIN MILLER – AME da EBP, ECF, ELP, EOL, NEL, NLS e da 
Associação Mundial de Psicanálise – AMP. 
Endereço eletrônico: jam@lacanian.net 
 
Mulheres e semblantes I e II 
Resumo:  Nessas duas conferências, Jacques-Alain Miller, ap oiando-se na 
experiência analítica, procura responder a questão sobre a existência 
de afinidade entre as mulheres e os semblantes e po r outro lado a 
aproximação delas ao real. No primeiro caso, pensa o cinismo feminino,  
exemplificando com a novela Zazie no metrô de Queneau , no segundo caso 
aponta o real com Medeia,  peça de Eurípedes. Propõe uma clínica 
“feminina” a partir da posição ante o “menos” e nes sa orientação 
define a expressão mulher com postiço , esclarecendo a ambiguidade no 
conceito de mulher fálica. Por fim, explora, nas du as fórmulas de 
Lacan sobre a sexuação, o desejo masculino e o femi nino assim como o 
final de análise. 
Palavras chave: semblante, mulher, falo, real, sexu ação. 
 
Abstract: In these two conferences, Jacques-Alain Miller cons iders, 
from the psychoanalytical point of view, the affini ty between women 
and the semblance, as well as women and the real. F or the former pair, 
he uses  Queneau’s novel, Zazie dans le metro , and considers a sort of 
feminine cynicism; for the latter, he highlights th e real with Medea, 
Euripides play. He also proposes a clinical approac h to the feminine 
in relation to a “loss” in terms of which he calls attention to women 
that pretend to have a phallus, elucidating the amb iguity of the 
concept of phallic woman. Finally, he explores the two Lacanian 
sexuality formulas to show masculine and feminine d esire as well as 
analysis end. 
Key words: semblance, woman, phallus, real, sexuali ty. 
 
 
GRACIELA BRODSKY – AME da EBP, EOL, NEL, NLS e da Associação 
Mundial de Psicanálise – AMP. 
Endereço eletrônico: gbrodsky@lacanian.net 
 
Dizer não 
Resumo: Graciela Brodsky reflete sobre o círculo vicioso pr oduzido 
entre a identificação e a segregação para pensar a segregação fora do 
registro identificatório. Dá exemplos da clínica an alítica e da mídia, 
como os suicídios da France Telecom e o movimento P ro-Ana, reveladores 
de que a identificação a um traço confere, aparente mente, um 
pertencimento ao Outro, mas também separa do Outro.  Ela acentua a 
saída desse círculo vicioso: o que segrega não são as identificações, 
mas o gozo. Assim, identificação e segregação se esclarecem como 
estratégias – que vão do amor ao ódio – usadas por cada falasser para 
se virar com o resto de gozo segregado do corpo e s eparado do Outro.   
Palavras chave: identificação, segregação, alienaçã o, separação, gozo. 
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Abstract: The author considers the vicious circle produced be tween 
identification and segregation to think over segreg ation out of the 
identification register. She gives clinical and med ia examples, such 
the suicides in France Telecom  and the Pro-Ana net work. They reveal 
that identification to a trace can apparently provi de the feeling of 
belonging to the Other, but it also separates from the Other. She 
highlights how to come out of such a vicious circle : what segregates 
are not the identifications, but the jouissance. So  identification and 
segregation are strategies from, love to hatred, us ed by every 
speaking being to cope with the rest of jouissance segregated from the 
body and separated from the Other.  
Key words: identification, segregation, alienation, separation , 
jouissance. 
 
 
LUCÍOLA FREITAS DE MACEDO – ME da EBP e da Associação Mundial de 
Psicanálise – AMP. Analista praticante. Psicóloga. Mestre em 
Filosofia/UFMG. Doutoranda em Psicanálise/UFMG. Coo rdenadora Clínica 
do Serviço de Psicologia do HC/UFMG. 
Endereço eletrônico: luciola.bhe@terra.com.br 
 
Lacan, o “relâmpago obscuro” 
Resumo:  Partindo do ensino e transmissão de Jacques Lacan e m alguns de 
seus Seminários e textos institucionais, o texto di scute a noção de 
testemunho, como também aspectos relacionados ao te stemunho de passe e 
seu dispositivo na atualidade, através de uma inter locução com 
testemunhos publicados no Journal des Journées . 
Palavras chave: testemunho, ensino, transmissão, fi nal de análise, 
dispositivo do passe. 
 
Abstract: Based on the teaching and transmission of Jacques L acan in 
some of his seminars and institutional texts, this paper discusses the 
notion of testimony and aspects related to testimon y and the device of 
the pass today, through a dialogue with testimonies  published in the 
Journal des Journées . 
Key words: testimony, teaching, transmission, analy sis end, the pass 
device. 
 
MARCOS BULCÃO NASCIMENTO – Doutor em Filosofia pela USP (2005), 
com Doutorado sanduíche pela University of South Ca rolina (2003-04). 
Mestre em Teoria Psicanalítica pela Université de P aris VIII (1998). 
Pós-doutorado pela UFBA (Prodoc-Capes, 2006-07) e p ela USP (Fapesp: 
2008-atual), com estágio na University of London – Birkbeck (2009). 

Endereço eletrônico: marcosbulcao@yahoo.com.br    

 

Alienação, separação e a travessia da fantasia 
Resumo:  Neste trabalho, se irá examinar a relação, de um l ado, entre o 
processo de alienação e a entrada do sujeito no Sim bólico; e, de 
outro, a relação entre o processo de separação e a travessia da 
fantasia. 
Palavras chave: sujeito, alienação, separação, Outr o, fantasia. 

 
Abstract:  In this work, we want to examine the relation, on the one 
hand, between the process of alienation and the ent rance of the 
subject in the Symbolic order; and, on the one hand , the relation 
between the process of separation and traversing th e fantasy.  
Key words:  subject, alienation, separation, Other, fantasy. 
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ANGÉLICA CANTARELLA TIRONI – Correspondente da EBP-Rio. Mestre em 
Psicanálise no Programa de Pós-Graduação em Pesquis a e Clínica da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2006). Do utoranda em 
Psicanálise no mesmo Programa da UERJ. 
Endereço eletrônico: angelicatironi@gmail.com 
 
A psicose ordinária e os inclassificáveis das categ orias 
lacanianas 
Resumo: Em uma época em que as categorias sofrem uma perda de potência 
pela falência de um operador universal, as classifi cações perdem 
igualmente consistência. É no contexto dessa crise que se justifica a 
noção de psicose ordinária, que acolhe as soluções encontradas pelos 
sujeitos psicóticos, um a um.   
Palavras chave:  psicose ordinária, classificação clínica, foraclusã o 
generalizada, suplência. 
 
Abstract:  Nowadays categories lose their potential due to th e lack of 
a universal pattern. Therefore, classifications als o lose their 
consistency.  It is in such critical context that t he notion of 
ordinary psychosis is relevant since it gathers the  solutions found by 
each psychotic subject, one by one. 
Key words: ordinary psychosis; clinical classificat ion; general 
foreclosure; supply. 
 
 
CARLOS VIGANÒ - AME da ECF e da ELP. Psiquiatra e psicanalista 
radicado em Milão, Itália. Membro integrante da com issão de saúde 
mental da Associação Mundial de Psicanálise – AMP.  
Endereço eletrônico: carlo.vigano@fastwebnet.it  
 
A construção do caso clínico 
Resumo: Este artigo apresenta o método da “Construção do ca so clínico” 
desenvolvido na Escola de Especialização em Psiquia tria da 
Universidade de Milão e sua contribuição no atual c enário italiano da 
saúde mental.  A prática de apresentar e discutir o s casos é um meio 
de avaliar a qualidade de uma equipe e de estimular  a melhoria do 
serviço, sendo, ainda, um instrumento capaz de demo nstrar que é 
possível uma avaliação que inclua a transferência c omo eixo da 
clínica. 
Palavras chave:  psicanálise, avaliação, saúde mental.   
 
Abstract: This paper presents the method of "Clinical case 
construction" developed at the University of Milan - Specialization in 
Psychiatry - and its contribution in the Italian co ntext of mental 
health services. The practice of presenting and dis cussing cases is a 
way to evaluate the quality of these services and a lso an instrument 
to demonstrate that it is possible an evaluation th at includes the 
transference as the axis of the clinic. 
Keywords:  psychoanalysis, evaluation, mental health.   


