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Da topologia a… a poesia?

A respeito das perguntas formuladas desde o início:

Que conceito de estrutura sustentamos na psicanálise? E, como as chamadas “Estruturas

Clínicas” põem à prova a clínica psicanalítica? Apesar de tomar como ponto de partida a

necessidade  freudiana  de  se  afastar  do  fenomenológico  para  ir  em  direção  ao

fundamento lógico – coincidentemente com o manifestado em relação a Lacan sobre um

movimento em direção à logificação –, a proposta avança para uma leitura do percurso

lacaniano no sentido de uma formalização que poderia ser lida como aberta. Em sua

construção,  a  teoria  pode  deixar  ler  as  lacunas  que  traz  consigo  e  convidar  a  seu

desdobramento estendendo seu horizonte.

Ao situar no Seminário 16 a virada para a incompletude da estrutura, podemos ler a

crítica de Lacan ao estruturalismo em consonância com o que – (acrescentamos nós)

poucos parágrafos antes da mencionada citação – ele articula do objeto a com a visão.

Pensar a estrutura em termos “estruturalistas” será então o que funciona como mancha,

agora no sentido de obturar a falta, a ausência, o furo.  Por isso, a autora assinala que a

estrutura é proposta com Lacan a partir dali como: a logificação de nossa experiência,

uma formulação que emana do lastro estruturalista para ir no sentido do articulado na

própria experiência; não há outra possibilidade visto que existe falta no simbólico.

Na formulação proposta, é possível fazer uma leitura de um movimento que converge

para o aberto – incompleto da estrutura que inclui a possibilidade de pontos de falha no

enodamento.

Assim, recordar então:

- que os três da tripartição estrutural: Neurose, Psicose e Perversão não admitem um

quarto da “normalidade”;



- o formulado por Lacan de uma estrutura com falta por incidência do Real;

- posicionar – também com Lacan – a estrutura na logificação de nossa experiência.

Acrescentaríamos que, no Seminário IX, a “normalidade” está nas três estruturas, na

medida em que cada uma tem um affaire distinto: com o Outro, com o falo ou com o

corpo.

Ao formular, seguindo o Seminário 22: RSI, que a noção de estrutura é articulada com

os  registros  da  experiência  subjetiva (o  sublinhado  é  nosso)  amarrados  de  forma

borromeana, essa formulação deve ser articulada com a proposta feita dois anos depois,

mais “extrema”, na qual afirma que estrutura não significa mais do que nó borromeano.

Queremos  então  sublinhar  que  o  formulado  no  trabalho  parece  avançar  em sentido

inverso,  resgatando  o  papel  das  identificações  como  estruturantes,  assinalando  o

subjetivo da estruturação, não dado de uma vez e para sempre, assim como os avatares

dessa temporalidade complexa e suas falhas.

Então  se  pode pensar  que,  apesar  de  o  exposto  ter  por  base  o  percurso  topológico

formulado por Lacan, se desvia na direção que o mestre francês toma no final de sua

obra quando extrema uma tentativa de formalização através dos nós.

Uma pergunta que pode ser colocada é: se no caminho de dar conta da estruturação,

entre enodamento e subjetivação – tendo chegado a um certo ponto – é possível ou

necessário resignar os limites que a topologia nos impõe?

Extremá-la em relação a dar conta da complexidade do sujeito da psicanálise, quiçá

possa  até  funcionar  como  mancha  obturando  certa  impossibilidade  de  “salto”  da

topologia para o dizer poético.

Ademais, coincidimos nas considerações finais no sentido de que sustentar a validez e

vigência das estruturas clínicas é sustentar a vigência do sujeito dividido.  Por isso, para

pensar  na  possibilidade  de  debate  e  intercâmbio  com  outros  discursos  (já  que  a

psicanálise – ou o inconsciente – são transmitidos como efeito e não como saber, e essa

transmissão não é sem a transferência) é necessário encontrar um modo de atravessar a

dificuldade  de  transmitir  como  a  Psicanálise  opera  para  quem não  tenha  tido  essa

experiência.


