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NÃO HÁ ATO SEXUAL,  

MAS HÁ ATO PSICANALÍTICO 

Jacques Laberge1 

 

 

 

 

Não há ato sexual, mas há ato psicanalítico! Isso é uma compensação? 

Não há ato sexual, mas há ato de casamento. 

Para confirmar que não há ato sexual?! 

 

 

Podemos ler, no Lacan de 1971, a respeito do “semblante”, e de “ou pior”: 

“Freud formula esta impossibilidade do rapport sexual”. “Basta ler”. Ao parceiro 

sexual, se sobrepõem “uma multiplicidade estrutural”, “funções”, “os meios, as 

pontes,as passarelas, os edifícios, as construções” (S18,17.03.71 e 16.06.71). Após tudo 

isso, o que sobra do parceiro sexual? Aliás, é “impossível” “definir o que é do homem 

ou da mulher” (S19,4.11.71). Lacan insiste na primazia do falo, da fala, e na diferença 

entre castração do lado do homem e divisão do lado da mulher. E o objeto falta? Lacan 

o destaca na criança para uma mulher, e, para o homem, numa mulher.  

Em Freud, o objeto é perdido. Em Lacan, o objeto a é um objeto em forma de 

falta. Dos objetos, o oral e o anal preferem se perder nos passeios da demanda. O olhar e 

a voz, surgindo eclipsados nas brechinhas da falta,causa do desejo. 

E não esquecemos que “não há relação sexual”, porque trata-se do gozo próprio 

de cada parceiro. 

Não há ato sexual, mas há ato de casamento. Pode também haver ato 

psicanalítico.  E se houver, isso leva justamente ao confronto a esse real da não-relação 

sexual. 

Em que condições há o ato psicanalítico? Em trabalho árduo de novembro de 

1967 até março de 1968, Lacan tenta responder a esta pergunta. Ato psicanalítico, pode 

haver ou não haver.  
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Ato psicanalítico sabotado  

 

Após as quatro primeiras sessões deste Seminário 15, há, em dezembro de 1967, 

três palestras pronunciadas por Lacan, “O engano do sujeito suposto saber”, “A 

psicanálise, razão de um fracasso”, e “Da psicanálise em suas relações com a realidade”. 

Ele denuncia no decurso do Seminário e, incisivamente nestas palestras, uma sabotagem 

do “Ato Psicanalítico”. Psicanalistas desconhecem a descoberta revolucionária do 

inconsciente freudiano e negligenciam a importância do  chiste (AE 329,,330).Deixam-

se influenciar pelo behaviorismo (AE 332), pelo idealismo de Berkeley(AE 332), pela 

“psicologia do eu” de Hartmann, Kris e Loewenstein (15.11.67), pelas “virtudes do 

acesso ao genital” de Bouvet (AE 348), pelo peso da medicina e da psicologia (AE 

344). Lacan aproveita para xingar as manipulações institucionais  do  

“ganganafreudiano” (AE, 344). Questiona a hierarquização das Sociedades de 

psicanálise (AE 347). Para combater este narcisismo de grupo, diz ele, só o palhaço ou o 

louco, e cita os nomes de Artaud e Swift (AE 348-9). E conclui: “fracasso de meus 

esforços para desfazer o nó do pensamento psicanalítico” muitas vezes levado pelos 

discursos da elevação mística, da mutação de consciência, da efusão comunicativa (AE 

349 e 352). 

 

Ato em Freud  

 

Pelo fim de seu resumo do Seminário, Lacan mostra como a respeito da neurose 

obsessiva do Homem dos Ratos, Freud realizou o “Ato psicanalítico”. Soube trabalhar o 

Ato na transferência. 

 A respeito do ato em Freud, há o tema insistente da oposição entre “atividade e 

passividade”. Mas, decisivo para nosso assunta, esta falha que é o “agir em lugar de 

lembrar”. Pensemos no convite do analista: “O que é que isso lhe lembra”? O “lembrar” 

fazendo parte do Ato Psicanalítico. 

O ato psicanalítico se contrapõe à “passagem ao ato”, contribuição da psiquiatria 

que Lacan associa à tomada em conta da “pulsão de morte” no fechamento narcísico 

com exclusão do Outro.  “Passagem ao ato” a diferenciar do “acting out”, quando o 

analisante age em lugar de lembrar. O acting-out não exclui o Outro, analista, mas 

justamente dirige-se, de modo enviesado, a esse Outro. Aponta falha neste Outro, por 

exemplo, falha na escuta do analista. Ou falha de avaliação do analista quando, por 
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exemplo, ele se defende de uma crítica feita pelo analisante. Neste momento, o analista 

parece esquecer a pergunta do quadro “transferência/repetição”: “O que esta situação 

lhe recorda” .  

Em algum ou outro momento da análise, o acting-out do analisante, o agir em 

lugar de lembrar, surge como algo praticamente inevitável. 

A interpretação é um termo identificado na tradição psicanalítica ao próprio Ato. 

Em “O desejo e sua interpretação” de 1958-59, Lacan afirma que para Freud, a via da 

interpretação dos sonhos, é “a decomposição significante radical” (14.01.59). Freud fala 

do analisante, em luto do pai, sonhando com o pai vivo. Lacan sublinha a decomposição 

em três partes: (1) o pai não sabia, (2) que estava morto, (3) conforme o desejo do filho. 

“Analisar o fantasma sem compreendê-lo, isto é, reencontrando a estrutura que ali 

revela” (14.01.59). E na última sessão deste Seminário: “Nosso desejo deve se limitar a 

esse vazio [...] no corte, [...] sem dúvida o modo mais eficaz da intervenção e da 

interpretação analítica [...] Abertura [...] sobre algo radicalmente novo que todo corte da 

fala introduz” (01.07.59). 

Lacan quer buscar em Freud a “escanção” como interpretação. A decomposição 

em pedaços de frase seria uma interpretação. O sublinhar por Lacan de uma frase de 

analisante operaria um corte no sentido. O sintoma cheio de sentido. E afinal, um corte 

no gozo, digamos gozo incestuoso, ou gozo no sofrimento. 

A partir de sua análise com Lacan, Julien observa: “A interpretação não é uma 

tradução de significantes numa linguagem teórica, mas a pronúncia exata dos próprios 

significantes do analisante” (Trabalhando com Lacan, 53). “O tom de sua fala dava uma 

tonalidade à retomada de minhas frases”.(54). 

 Lemos no mesmo livro o texto de Moscovitz definindo a ética em psicanálise,  

 

“a do corte a efetuar nas falas do analisando, em que estão representados os 
movimentos de sua libido, de seu gozo, bem como do sofrimento próprio à 
sua neurose”. “O ato de pontuar o significante de uma fantasia, cortando o 
gozo , surgindo o traço da letra”. Citando Lacan em Radiophonie “é do corte 
ao gozo que se produz o sujeito”,  

 

Moscovitz afirma: “Ato que, desprendendo-se de uma fala presa ao sentido, faz 

o sujeito que fala passar para a possibilidade de produzir um dizer [...] em que se efetua 

sua realização subjetiva” (73). 

Desconfiado da biologização da psicanálise, Daniel Widlocher ficou encantado 

com a cultura de Lacan. E seduzido quando, na segunda entrevista, Lacan lhe perguntou 
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quem havia pintado determinado quadro de sua coleção de pinturas. E maravilhado em 

ser convidado a jantar com Bataille e Lacan após ter uma sessão de análise na casa de 

campo do mestre. Widlöcher acabou se afastando dele e critica sua teoria da não 

interpretação. Da “escanção”, “vemos mais facilmente os inconvenientes do que as 

vantagens” (Quartier Lacan, 225-226).  

 

Ato – Transferência  

 

Tradicionalmente, entende-se ato psicanalítico como transferência e 

interpretação. Até, digamos, interpretação da transferência.  Polêmica no Seminário I: a 

análise da transferência pode deslizar para a perseguição quando qualquer personagem 

referido pelo analisante é comentado pelo analista: “sou eu”. Dali , Lacan crítica a 

análise “da” transferência e preconiza a análise “na” transferência. Lacan quis limitar 

um abuso. Mas penso que, em dado momento, a análise da transferência é 

imprescindível.  Moscovitz sublinha o excesso de transferência nos analisantes de 

Lacan.Como então não analisar a transferência? 

 “Fora da [...] manipulação da transferência, não há ato psicanalítico”, diz Lacan. 

Antes dele, falava-se do início da análise na instalação da transferência e do fim da 

análise como liquidação da transferência. Lacan especifica.Ele, aliás, recorre a vários 

tipos de especificações que servem de corte de abordagens confusas. Não deixa de 

evocar, na prática analítica, o corte da sessão. Especifica a transferência pela função do 

sujeito suposto saber. O ato psicanalítico começa com um “fingimento”. “Fingir que a 

posição do sujeito suposto saber seja sustentável porque é o único acesso a uma verdade 

de que esse sujeito vai ser rejeitado para ser reduzido à sua função de causa de um 

processo em impasse” (29.11.67).  Lacan fala de “operação lógica” na “queda do sujeito 

suposto saber e sua redução ao advento deste objeto a, como causa da divisão do 

sujeito” (10.01.68): 

 

“De-ser que atinge o sujeito suposto saber” (17.01.68).E se refere à 
resistência do analista como parte do processo. Ele tem “O direito à 
resistência”, “enquanto instaura o ato psicanalítico, isto é, enquanto dá sua 
garantia à transferência, isto é, ao sujeito suposto saber” (24.01.68). E, outro 
aspecto, “o analista se recusa ao ato”. Na mesma época do Seminário 15, há 
“O discurso à Escola Freudiana de Paris” terminando nos seguintes termos: 
”Meu discurso não acalma em nada o horror do ato psicanalítico. [...] 
tremem os semblantes dos quais subsistem religião, magia, piedade, tudo o 
que se dissimula da economia do gozo. Somente a psicanálise abre o que 
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funda esta economia no intolerável: é o gozo que digo. Mas abrindo-o, ela o 
fecha ao mesmo tempo e adere ao semblante. [...] O inconsciente não faz 
semblante. (AE,280-281). Horror ao ato por ser horror ao confronto com o 
“intolerável!”. 

 

E do lado do analisante, “o que resiste não é o sujeito em análise”, mas é “o 

discurso” (24.01.68). A fala do analisante usa os discursos, do mestre, do capitalista, da 

histérica, do universitário. Esses discursos resistem à fala singular do analisante. Na 

passagem de um discurso ao outro, algo do discurso do analista pode abrir uma brecha 

na fala do analisante, e permitir o fugaz, decisivo dizer do sujeito.   

Ao longo de seu Seminário de 1967-68, Lacan insiste na diferença entre a tarefa, 

o fazer do lado do analisante e o ato do lado do analista. Chama a psicanálise de 

“conjunção de um ato e de um fazer” e fala de “hiância que permanece entre o ato e o 

fazer” (24.01.68). 

O ato seria propriamente este movimento indo do encaminhamento do sujeito 

suposto saber até sua exclusão. Qual é o campo onde o sujeito suposto saber não é 

nada? A lógica, “ciência do real”.  O inconsciente, “é sua função apagar o sujeito” 

(AE,333). Estruturado como uma linguagem, como o discurso do Outro, o inconsciente 

é um saber sem sujeito. O analista, objeto da transferência do analisante em Freud, se 

reduz a objeto a, causa do desejo em Lacan. Ato psicanalítico mesmo, aquele 

permitindo ao analisante tornar-se analista (15.11.67).  

 

Ato Significante  

 

Em 15.11.67, lemos: “O inconsciente fez sentir seus efeitos antes do ato de 

nascimento da psicanálise”. Isso não deixa de evocar para mim a contribuição milenar 

da literatura. Entre 497 e 406 antes de Cristo viveu Sófocles que revelou alguma 

verdade que atravessa cada ser humano: o mito edípico.   

Lacan sublinha que “o correlato do significante” “não falta nunca na constituição 

de um ato” (15.11.67). Fala do “ato sintomático”, de “lapso da fala,de sua face de ato”. 

“Lapso de leitura, de escrita, de equívocos da ação”. Embora associado ao “ato falho”, 

“O ato psicanalítico, difícil dizer o que é” (22.11.67). 

 “O que você me diz é muito enérgico”, diz, surpreendentemente Lacan ao 

analisante Moscovitz na primeira entrevista. Intervenção valorizadora do narcisismo do 

analisante, do narcisismo da fala: “o que você me diz”.  
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Lacan sublinha a importância da surpresa na sessão. A não preparação permite 

menor resistência do analisante:  

 

“O que temos que surpreender é algo cuja incidência original foi marcada 
como traumatismo (AE 353). Ora, o trauma em Lacan é eminentemente 
ligado ao surgimento da fala na criança. E na fala do analisante, a surpresa 
do lapso, de algo inesperado. E um imprevisto jogo de palavra surge do 
analista que se surpreende e surpreende o analisante. A fala como o equívoco 
do simbólico não deixa de evocar o trauma do início da fala, em sua face 
“real”.  

 

Considerando interpretação as intervenções do tipo escansão, pontuação, 

constatação, Lacan acabava convidando o analisante a interpretar a transferência?  
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