
-

Resumo

Palavras-chave:

Resumen

construcción de las fórmulas de la sexuación, poniendo de 



,

Adeus às armas 1   

Escrever
2   

tentando reformular: o problema do escrever pode ser descrito 

Ao escrever o prefácio do livro Dios, El sexo y la 

verdad, Catherine Millot ressalta que Balmès3  nos mostra, 

4   
 

Palabras clave:



o  (existe) e o 

do quadro estão, de fato, inscritas fora da norma estabelecida 

lacaniana, aos caminhos espinhosos do impossível, cujos 

5  é fundamental nos 

6  O que se ressalta 

7   
 

En el nombre de 

la falta e Escrituras del sintoma en Jacques Lacan, constituiu 

 aletheia 



de ser reconhecido, de ser simbolizado, um real que não para, 
9 

que inscreve o Impossível como tal ao realizar uma primeira 

escritura ou marca As duas fórmulas, a do Necessário e a do 

funciona como marca daquilo que, por recusar, rejeitar sua 

exterioridade vazia, alheia ao mesmo, porém dando-lhe vida 

10

11

Para se pensar a questão da escrita, é importante também 

 estabelecer como Necessário 

 para fazer Possível que 

  ainda que de modo 
8 

é que o real não se escreve, ele não pode se escrever desde seu 

       -----------     

   -----------     



que esse limite não seja pensado como uma fronteira que 

pensar o real de outra maneira, ou seja, levá-lo em conta, 

Seminário 20 que nos 

13 Ao 

à dimensão da escrita como tal, é nos apercebermos de que o 

14 Temos aqui um 

forte indício de que é necessário compreender a escrita assim 

15

escrita é operada na análise no movimento de tocar a borda do 

Acompanhamos até aqui a escrita das fórmulas da 

e 20. 

ao nó borromeano como fundamento do seu discurso naquele 
12 O nó é uma 

, que o inconsciente 

 Funda-se aí o nodal, em que os termos não são nem 
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