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É um privilégio participar deste 6º Congresso Internacional de  Convergencia em 

especial como uma das comentadoras do interessante trabalho de Vannina Michelle- 

Rechtman, membro d’Espace Analytique. 

Colocar a psicanálise à prova é o grande desafio que está nos mobilizando neste espaço 

de trocas, no qual Vannina nos indaga acerca do lugar da psicanálise e do psicanalista na 

civilização atual, dando destaque ao objeto “a” considerado por Lacan como sua 

invenção. Invenção que reafirma a subversão e os efeitos da descoberta do inconsciente 

freudiano para o ser falante.  

Com o discurso a autora realça, também, o estatuto lógico e topológico do objeto “a”, 

fundamental na experiência analítica para se fazer a diferença dos objetos descartáveis e 

visíveis que se encontram no mercado prontos para serem consumidos. Esses, 

sintonizados com discurso capitalista, são portadores da promessa de garantia de gozo.  

  Assistimos hoje é, cada vez mais, a necessidade de agregação a um corpo coletivo 

anônimo, cujas referências devem ser seguidas por todos. Dessa forma, a busca de 

satisfação advém, muito mais, da dependência dos objetos que estão à disposição para 

serem adquiridos. Objetos passíveis de, imaginariamente, tamponar a falta. Na clínica, o 

fracasso dessa ilusão é evidenciado nos diversos tipos de sintomas que expressam 

angústia, tais como: depressão, anorexia, bulimia, toxicomania, síndrome do pânico, 

dentre outros. 

Os objetos oferecidos pelo capitalismo para colmatar o vazio do objeto que produz o 

desejo são mercadorias e ganham valor porque são medidos pela mercadoria por 

excelência que é o dinheiro! Eles ocupam no discurso capitalista o lugar de mais-de-

gozar, como objetos condensadores de gozo. O discurso capitalista os oferece como 

objetos descartáveis, que alimentam a falta de gozo de que se nutre a própria máquina 

capitalista, mas que trazem a promessa de um gozo garantido.  



A saída proposta por Lacan seria pela via do discurso do psicanalista. Este é o único 

discurso que dá lugar de sujeito ao outro. Nele, o sujeito está na posição do outro e o 

psicanalista de mero objeto “a”. A posição do psicanalista é de agente do discurso. 

Nessa posição, ele pode subverter e barrar o discurso do capitalista, que por sua vez 

insiste em fazer o sujeito acreditar que é agente, quando está sendo comandado pelos 

significantes mestres que estão no lugar da verdade. 

Na direção contrária, a concepção e o manejo do objeto da psicanálise angustia a 

civilização. Na experiência analítica, o objeto “a” é manejado pelo psicanalista de modo 

a sustentar o lugar de semblante do objeto. Portanto, sua função é mais subtrair o gozo 

do que oferecer objetos complementares.    

A interminável oferta de objetos de consumo faz com que o sujeito contemporâneo seja 

engolfado pelo gozo desenfreado que alimenta o engodo do encontro com o objeto do 

desejo e com a felicidade.  A relação com o Outro, pautada pelo imperativo “Goza!”, 

ameaça que se apresenta de variadas formas. 

Vannina levanta uma questão instigante, que destacamos: “como levar o sujeito a fazer 

o luto do objeto na direção da cura, isto é, fazer o luto de alguma coisa que não tem 

representação e jamais teve? O que seria uma prática guiada por uma experiência do 

objeto a?” 

Essa questão central nos sugeriu uma outra. Se Lacan, ao inventar o objeto a, reinventou 

não o analisante, mas o analista, como diz Vannina, isso reafirma, a nosso ver, o papel 

subversivo da psicanálise e pode nos levar a novamente indagar, como Lacan fez em a 

Terceira, se a psicanálise seria um sintoma - um sintoma da contemporaneidade? Mais 

tarde, no Seminário sobre o Sinthoma, ele retomou a discussão em torno dessa questão e 

afirmou que “não é a psicanálise que é um sinthoma, mas o psicanalista”.  

Qual seria, então, a função política do psicanalista no mundo de hoje?  

  

  




