


Revista da ATO – escola de psicanálise | Belo Horizonte
Topologia e desejo do analista

Ano 3, n.3 | p. 1-148 | 2017
ISSN: 23594063

Rua Padre Odorico, 128 | sala 701 | São Pedro
CEP: 30330-040 | Belo Horizonte | MG | Tel: (31) 3241-1255

www.atoescoladepsicanalise.com.br | ato@atoescoladepsicanalise.com.br

Copyrigtht © 2017 by ATO - escola de psicanálise

Comissão da Revista
Viviane Gambogi Cardoso
Neuza Loureiro

Conselho Editorial
Arlete Campolina
Maria Luiza Bassi
Marisa G. Cunha Martins
Rosana Scarponi Pinto
Yáscara Sotero Veado
Wagner Siqueira Bernardes

Produção Gráfica e Editoração Eletrônica  Júnior Sena
Capa e Site  Andrea Silveira
Revisão  Regina Gambogi Alkmim

Marina Vilhena
Revisão de Língua Estrangeira  Deysi Nelly Bancayan Reategui

 Júnia de Oliveira Cassiano
 Pablo Moreira

Topologia e desejo do analista / Revista da ATO – escola de 
psicanálise. – Ano 3, n.3, 2017. – Belo Horizonte, 2017.

v.
Anual
Inclui bibliografia.
ISSN: 23594063

1. Periódicos. 2. Psicanálise – Periódicos. I. ATO – escola de 
psicanálise.

CDD: 157.25 
CDU: 616.891.6

 RM Editoração



SUMÁRIO

VICISSITUDES

9 Faz-se topologia com o desejo do analista?
 Nilza Ericson

19 Vicissitudes do desejo do analista
 Bárbara Guatimosim

33 As formações do inconsciente e o desejo do 
analista 

 Rosângela Gazzi Macedo

41 Desejo do analista: recurso frente à resistência 
na transferência

 Crasso Campanha Parente

OUTRA DIMENSÃO DO SABER

53  O sentido do sintoma
 Marilia Pires Botelho

59 Desejo do analista e função paterna
 Marisa G. Cunha Martins



69 O pai como função real
 Ana Maria Fabrino Favato

79 O gozo e a função do analista
 Rosana Scarponi Pinto

87 “... porque não é isso!” Nas dobras do Barroco
 Viviane Gambogi Cardoso

REAL DA EXPERIÊNCIA

101 Um lugar êxtimo: possibilidade de uma análise
 Maria Luiza Bassi 

109 Corpo, gozo e lalangue
 Labibe Geralda Gil Alcon Mendes

1 1 7  Transferência na clínica em cidade pequena: 
testemunho sobre o suposto conhecer
Eduardo Lucas Andrade

ENLACE 

129 A clínica psicanalítica e suas possibilidades no 
sistema prisional
Maria Aparecida Oliveira do Nascimento

141 Normas de publicação



3

Re
vi

st
a 

da
 A

TO
 –

 e
sc

ol
a 

de
 p

si
ca

ná
lis

e 
| B

el
o 

H
or

iz
on

te
 | 

To
po

lo
gi

a 
e 

de
se

jo
 d

o 
an

al
is

ta
 | 

An
o 

3,
 n

. 3
 | 

20
17

EDITORIAL

É sempre um desafio planejar a edição de uma Revista. 
E vê-la concluída, pronta para ser entregue aos leitores, 
é uma satisfação, principalmente pela persistência de 
encararmos as contingências do percurso. Alcançamos o 
ano três e número três com esta edição e comemoramos 
anos iguais de fundação da ATO – escola de psicanálise. 
Podemos afirmar que foi graças ao trabalho consistente 
de seus membros que, guiados pelo desejo e embasados 
na  teoria de Freud e nos ensinamentos de Lacan, sempre 
reconheceram a importância de manter ativa a psicanálise, 
procurando estender os laços com outras escolas e com a 
sociedade. 

Esta edição da Revista Eletrônica da ATO é a confirmação 
desse nosso propósito. Os textos foram reunidos a partir 
do tema proposto para nossa Jornada de 2016: Topologia 
e o desejo do analista. Uma das autoras pergunta: “Faz-se 
topologia com o desejo do analista?”. 

Uma indagação inicial é pertinente: O que é uma topologia? 
Topologia é a única via da qual dispomos para aceder à 
estrutura real do espaço.

Sabe-se da dificuldade que é a apreensão da topologia na 
psicanálise, sendo considerada por muitos psicanalistas 
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algo inacessível. No entanto, aqueles que conseguem 
romper essa barreira inicial constatam sua importância e 
efeitos na clínica. Lacan se serve da topologia para fazer 
uma escrita do real, do que não cessa de não se escrever. 
Isso interessa à clínica, pois toca “o sentido do sintoma”, 
que é o real e permite sua apreensão por outra via que não 
somente a articulação significante e sua gramática.

Perguntamos em que a prática com a topologia pode 
transformar, nos psicanalistas, a sua escuta? Esta não se 
orienta pelo sentido, pelo inteligível. Pelo contrário, a escuta 
psicanalítica destaca aquilo que da linguagem ex-siste ao 
sentido, ou seja, o inconsciente enquanto real. “Lugar 
êxtimo” em que uma análise é possível. O analista escuta 
na fala do sujeito “o peso de seu gozo, o peso pulsional que 
está em jogo e visa deslocar o sujeito da posição na qual 
tinha certeza sobre o objeto”, ressalta uma das autoras.

Aí se coloca o desejo do analista que relaciona-se a uma 
posição, a um lugar de vazio no real da experiência, e será 
um “recurso para lidar com os percalços na transferência” 
dentro e fora do setting analítico. Desdobra-se outra 
dimensão do saber, “... porque não é isso!”, “além do 
pai”, no limite ao simbólico. “Corpo, gozo e lalangue” se 
enlaçam. 

A noção do desejo do analista, desejo que não é puro, foi-se 
construindo desde Freud e depois dele. Desde Freud sim, 
diz outra autora, “porque temos de sua prática exemplos 
notáveis tanto de sua retidão quanto de seus desvios, 
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incluindo sua sagaz autocrítica de ser  ‘por demais pai’ com 
seus pacientes”. 

Lacan  em “O Seminário 11: os quatro conceitos funda-
mentais da psicanálise” diz que o desejo do analista “é um 
desejo de obter a diferença absoluta, aquela que intervém 
quando, confrontado com o significante primordial, o 
sujeito vem, pela primeira vez, à posição de se assujeitar a 
ele”.  

Topologia e desejo do analista, um convite aos incansáveis 
trabalhadores impulsionados por uma causa que é o próprio 
objeto a, não como algo a ser buscado, mas como aquilo do 
que não se pode fugir, a saber, a falta. 

Boa leitura!




