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Dissolução 
 

Cartel Desejo do Analista 

“Esse grupo tem o intuito de reunir e acolher os desejos sobre cartel...!” 

Estas são as boas-vindas dadas aos que ingressam no grupo de WhatsApp 

referente as reuniões sobre Cartel do Fórum do Campo Lacaniano de Curitiba. 

Para mim as boas vindas começaram na III Jornada Sul-Brasileira de Cartéis dos 

Fóruns do Campo Lacaniano. Participei para entender melhor o que era cartel e 

me encantei com a proposta, com os produtos apresentados, e esse acolhimento 

de desejos levado tão a sério. O tema Desejo do Analista já se apresentava em 

minha análise e leituras. Não teria como fugir dele. 

Desejo anunciado, se fez necessária a espera. Um tempo de altas expectativas 

e muita liberdade para imaginar. Finalmente fechou a quantidade de 

cartelizantes para o tema, mas no primeiro contato um dos possíveis 

cartelizantes faltou e foi apontado pelos presentes a indisponibilidade de 

horários. Ficou decidido então que não prosseguiríamos. Retornando a espera, 

agora mais angustiada, uma parte da idealização criada teve que ser deixada de 

lado. Pensamentos como talvez este não seja o momento, estou muito ocupada 

mesmo e, podem ter outros temas, foram aparecendo. Fugir do desejo é sempre 

convidativo. 

Mais uma possibilidade se apresenta para iniciar o cartel - agora é uma 

possibilidade, não mais certeza, como imaginei na primeira aposta. Em um 

primeiro contato nos deparamos com três cartelizantes em seu primeiro cartel, 

uma participante que não teve a Psicologia como sua primeira formação, e então 

anuncio rapidamente: olha é minha primeira vez, não sei como isso funciona! - 

E o analista sabe como o isso funciona? É da ordem do se acostumar, aprender 

ou apreender UM jeito de se fazer? - É de psicanálise que estamos falando, é 

sobre Desejo do Analista que convoca a destituição de um saber, marca a falta-

a-ser. 



Impossibilidades mais uma vez postas, angústia novamente, será que 

vai/VAMOS?  Se vamos não sei, mas eu preciso ir...  

Horários ajustados + 1 escolhido (sorteado), - Ei, é sobre DESEJO do analista 

que convoca ao ATO. 

Como prosseguir? Vamos procurar material que nos digam o que fazer, antes de 

entrar no assunto! Circundando, cercando, rodeando o desejo, como bons 

neuróticos procurando um lugar supostamente seguro e/ou certo. 

Os encontros foram diminuindo, proposta de dissolução lançada. Vamos tentar 

mais um pouco, até onde der, talvez mudar os textos, horários, frequência, várias 

tentativas, mesmo assim não foi possível. Dissolvemos. 

Mas, há desejo e um resto... 

Sabe, a primeira intenção em experienciar isso é adquirir saber, aprender e 

aprendi, aprendi a dissolver. 

 A cada encontro e leitura sobre cartel, desejo do analista e formação, a minha 

concepção/experiência de saber foram se dissolvendo, a proposta do cartel 

sendo vivida, a destituição desse Outro que aponta o que é o desejo do analista 

e que inclusive no processo de escolher os textos procurávamos: - Cadê o texto 

de Freud e Lacan com o título e definição do desejo do analista? Pude encontrar 

vários caminhos com Lacan, Freud, Dominique Fingermann, Sônia Alberti, 

Antônio Quinet, Stella Jimenez, que ao contrário de um dicionário que traduz o 

que é esse desejo que nos instiga, foram dissolvendo o “assunto” e 

proporcionando cada vez mais a experiência. 

Então dissolvi, dissolvi a pretensão de estar em grupo e produzir em “unidade” 

para ser possível um espaço de transferência de trabalho e UMA produção: a 

minha. 

Dissolvi a posição de um detentor de saber e o saber como algo pronto, para 

assim percursar algum saber, tanto que pude escrever aqui por obrigação com 

o meu próprio desejo. 

Dissolvi a separação entre os elementos do tão famoso tripé, para experimentá-

lo com as ligações proporcionadas pelo cartel, esse encontro tem ressoado na 



minha análise ou ressoa por causa da minha análise (aquela historinha do ovo e 

a galinha), no meu fazer clínico onde descobrir caminhos para esse desejo se 

faz imperioso, e nos estudos vai me aparecendo quase que como uma 

avalanche. Apresentar um produto aqui é novamente atestar o compromisso 

com a ética. 

Dissolvi... 

E só por ter dissolvido posso estar aqui com o desejo persistindo. 

A angústia do início, dá lugar às possibilidades sobre o que se fazer com essa 

angústia, e uma delas sendo esta: pôr em palavras esse resto. O desejo de 

continuar desejando está aqui, assim como o desejo de que haja análise, desejo 

pelo saber e desejo do analista. 

Sou grata as colegas de cartel, ao Fórum do Campo Lacaniano de Curitiba pela 

acolhida e compromisso com a ética da psicanálise. Até breve. 

 

 

 

 


