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O texto da Escuela Freud-Lacan de la Plata inicia fazendo um certo jogo com o título

deste  VI  Congresso  quando  diz   "A  clínica  psicanalítica  aprova a  vigência  das

estruturas clínicas. Neurose, psicose e perversão envolvem certa posição do sujeito no

campo do desejo." Podemos ler que aprova está colocado  no sentido de aprovação,

que tem vigor e vigência. Segue tendo validade. De fato é assim. É, nossa leitura que

manter a vigência das estruturas requer que "cada psicanalista reinvente a maneira

por cujo intermédio a psicanálise pode durar".1 O psicanalista é "forçado" a reinventar

a psicanálise com cada analisante. E, não seria esta a única maneira de colocar à prova

a clínica psicanalítica? 

Prossegue o texto de EFLA com o conceito de estrutura como estrutura de linguagem

colocando  que  dessa  forma  a  clínica  está  "relacionada  estreitamente"  com  uma

estrutura de linguagem.   "A formalização que Lacan faz do acontecimento clínico

posiciona-nos de uma maneira diferente a respeito da ciência que procura fazer uma

classificação dos sujeitos considerados como “indivíduos” que apresentam transtornos

que podem ser descritos, classificados, universalizados em certa patologia que apaga a

especificidade. Esse indivíduo indiviso está pensado como um tudo, e essa totalidade

não é furada, mas transtornada." Este ponto do texto nos conecta diretamente com o

argumento que convoca o VI Congresso, porque para a psicanálise se trata de dar lugar

ao sujeito, para que este fale de sua singular articulação  com a falta que o constitui e

de como organiza sua vida a partir daí. O psicanalista oferece sua escuta e acolhe o

sujeito,  sujeito  do  inconsciente  e  não  uma  síndrome  globalizante,  não  o

"transtornado",  o  "bipolar",  o  "perverso  narcisista",  o  "TOC"  entre  tantos  outros

rótulos classificatórios ou porque não dizer desclassificatórios.   

1 LACAN, J. "Conclusions du 9º Congrés de l'École Freudienne de Paris 'Sur la transmisión'". Lettres de 
l'E.F.P., 25, Paris, 1978, p.220.



Ao contrário, a psicanálise "nos confronta com o singular, sustentando a regência de

conjuntos abertos até chegar ao sem sentido radical fundante de cada um"2 , não há

um todo que se transtornou, mas uma estrutura esburacada.  Com pertinência, o texto

de EFLA nos recorda que é no "Laço social inédito cujo eixo é a falta, a castração" que

um dos conceitos fundamentais da psicanálise opera - a transferência. Segue o texto

de EFLA, "Instalando a transferência e, nessa experiência, é que podemos reconhecer

as  estruturas  -neurose,  psicose  e  perversão-  nela  poderemos  determinar  uma

estrutura que é a da linguagem e um modo particular de amarração entre os registros

real, simbólico e imaginário."

Para que as estruturas tenham lugar como tal, é condição necessária que se instale a

transferência, cujo pivô articulador é o psicanalista, conforme Lacan na Proposição 9

de Outubro de 1967. Foi mérito de Freud tomar a transferência de maneira ímpar,

concedendo-lhe  estatuto  de  conceito  fundamental,   imprescindível  para  que  uma

psicanálise   opere;  em tal  operação  o  psicanalista  é  o articulador.  Dessa  forma,  a

transferência  é  condição  necessária  a  toda  análise,  mas  também   é  condição

necessária que o psicanalista saiba manejar,  conduzir,  sustentar,  savoir-faire com a

transferência.  Afinal,  a  transferência  a  geramos  e  enquanto  psicanalistas  devemos

contar com a possibilidade de mantê-la, sustentá-la "sobre nossas costas".3 

Para  alimentar  nosso  debate  pergunto  como  os  colegas  pensam  este  lugar  do

psicanalista  como  articulador  da  transferência  e  a   formação  permanente  do

psicanalista? Que consequências podemos extrair daí a fim de colocar à prova a clínica

psicanalítica?

Sobre a vigência das estruturas -  neurose, psicose, perversão,  pergunto  se

colocar  à  prova a "estreita  relação da  clínica com a  estrutura de linguagem" não

implicaria necessariamente considerar a turbulência da linguagem?  Considerar que o

psicanalista  opera  com  um  sistema  linguajeiro  que  está  sempre  em  vias  de

desequilibrar-se, inclusive de desestruturar-se? 

Esta questão seria compatível com a abertura de Lacan para as concepções da teoria

do caos, adjetivada por Harari como psicanálise caótica que aponta ao surgimento de

neoestruturas - ao modo das postuladas por Prigogine como estruturas dissipativas? 

2 HARARI, R. Dissipaciones del inconciente. Buenos Aires: Amorrortu. 1996. p.21
3 HARARI, R. O que acontece no ato analítico? A experiência da psicanálise. Rio de Janeiro: Companhia 
de Freud. 2001.



O texto de EFLA coloca que ao lado da psicanálise em intensão, a clínica psicanalítica

também é posta à prova na extensão, como ocorre por ex. na "reunião com outros

analistas na qual o discurso mesmo da psicanálise em extensão é posto à prova."

 Lacan nos fala da psicanálise em extensão como a outra cara da psicanálise em

intensão, continuidade de uma na outra, então pergunto como os colegas pensam este

trânsito da intensão à extensão, essa passagem do âmbito privado (intensão) para o

público  (analistas  em reunião),  ou  seja,  como fazer  passar  "o  que  se  diz  em uma

análise"?

Florianópolis, maio 2015.

inezinhalied@floripa.com.br


