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"A hipótese do insconsciente se suporta no fato que esse buraquinho por si só 

pode prover uma ajuda”.  Esta frase fecha o trabalho da Escuela de Psicoanálisis 

Sigmund Freud de Rosário. A clínica psicanalítica não é sem o Real, e este trabalho 

o aponta no analista, nas nominações  e nas estruturas clínicas. 

São três perguntas que dão o fio de condução do texto:  

Que Real incide em um psicanalista? 

Se a psicopatologia não é uma palavra vã, o que se pode dizer do diagnostico? 

Que faz com que continuemos a falar de estruturas? 

O analista deve ser ao menos dois, diz o texto seguindo a indicação de Lacan, 

aquele que produz efeitos e que estes efeitos teoriza: prática, teoria e clínica 

inseparáveis e interdependentes no discurso psicanalítico. Complementa afirmando 

o quarto registro como a nominação. Nominação que abre as discussões sobre o 

diagnóstico e sobre as estruturas. 

Escreve, junto com Didier-Weill, “tu és isso, tu não és nada mais que isso”, 

como função injuriosa da nominação. Uma alienação ao significante que pode fazer 

signo, em especial com diagnósticos selvagens. Efeito mortificante do significante 
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com o peso nominativo. A nominação pode, junto com certos escritos e discursos, 

caminhar para práticas normalizantes. 

 Na lógica significante só há sujeito na medida que há um significante que o 

represente. O sujeito afanísico, borrado/barrado pelo significante que o representa e 

o ignora. Se o sujeito é efeito do significante, seu sintoma responde pelo Real de 

sua ex-sistencia. É a partir da função da linguagem que isso toma corpo e se 

desdobra um dizer do qual cada sujeito é convidado a apropriar-se. 

 A clínica psicanalítica tem uma base: o que se diz em uma análise. 

 Localizar uma estrutura com base na transferência e de maneira provisória, 

ou seja, levantar uma hipótese diagnóstica,  permite traçar a direção de uma cura, 

por meio de conjeturas e enigmas, tomando como referência a incidência do Real 

suportado pelo desejo do analista. Entretanto, como assinalam os autores, qualquer 

diagnóstico, ao funcionar como nominação, terá sempre uma face injuriosa.  

 O deslizamento das nominações, em uma análise possibilita a construção do 

nome-próprio. As nominações que surgem em antítese ao nome próprio. Este 

caminho descrito é suportado pelo desejo do analista, em sua insistência, em sua 

relação com o Real na direção do tratamento, clinica e ato imbricados. “Uma fenda 

que brinda de luz a nossa experiência e que, no marco da nossa clínica, a faz ampla 

e evidente. A transmissão desta falta poderia se colocar como um modo de estar a 

altura da subjetividade de nossa época”, bela frase. 

Se o discurso psicanalítico se mantém ao suportar a incompletude do simbólico 

e se o inconsciente freudiano é a resposta a essa falta inerente ao simbólico, isto 

faz um buraco no pensamento estruturalista. 

O texto caminha para o sua conclusão com três possíveis respostas  para a 

pergunta sobre o que nos faz continuar a falar em estruturas. 

1) A experiência de análise com o trabalho do analisante de um lado e o ato 

analítico em contrapartida. A conjugação entre o fazer e o ato; 

2) No fim de análise, no encontro do lugar do objeto para sempre perdido, 

encontra-se objeto a que suporta e concebe a estrutura e o estatuto do 

inconsciente; 

3) Uma psicanálise não é senão a experiência subjetiva da falta. Essa falta que 

estrutura o campo onde o essencial do homem é o desejo. 

 Repito, por que permanecer falando de estrutura? 
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 Não se trata da estrutura dos estruturalistas, mas da estrutura definida como 

“o modo de não poder chegar a dizer o objeto, a decisão forçada ante o indecidível,  

a posição discursiva ante o insituável”. É a partir  do objeto a que se sustenta a 

definição de estrutura  e o estatuto do inconsciente.  

 Neurótico – insatisfação diante da impossibilidade de dizê-lo, nomeá-lo; 

 Perverso – crê pode nomeá-lo a partir do desmentido estrutural; 

 Psicótico – traz o objeto com ele, sem poder separar-se, toma-lo como objeto 

perdido.  

 Que Real incide em um psicanalista?  

 Teoria e clínica, fantasma e estilo, da nominação ao nome-próprio, da falta à 

fenda, uma vereda. O Real termina fazendo a tecitura do caminho. Partimos, como 

psicanalistas, da afirmação de Lacan de que não há universo do discurso, o que 

significa dizer que nos confrontamos cotidianamente com o Real, como abismo 

aberto a todo pensamento.
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