
NEUROSE, PERVERSAO, PSICOSE

A clínica psicanalítica a prova

_______________________

¿O que Real é que incide num psicanalista?

Não estamos nos referindo a aqueles que ficamos aqui, homens e mulheres na

qualidade  de  sujeitos,  mais  a  quem  se  encontra  na  posição  de  analista

praticando a psicanálise. O real que o encontra nesse lugar Le vem a través da

palavra do analizante.

Partindo  de  aqui,  neurose,  perversão,  psicose,  são  categorias  surgidas  da

clínica psicanalítica : instancia de reflexão sobe a pratica segundo a exortação

de  Lacan  quando  ele  diz  que  “Ë  indispensável  que  o  psicanalista  seja  ao

menos dois. O psicanalista que produz efeitos y o psicanalista que a esses

efeitos teoriza-os.

É necessário despejar o diferencial da instancia da clínica ao respeito de outras

instancias como a prática da psicanálise,  a sua práxis  e  seu corpo teórico.

Tratar-se-ia de um anudamento de três que vamos propor que seja borromeo

para cumprir com o requisito de que si soltar um deles, se soltam todos. Temos

três que já são quatro em quanto décimos nominações : “prática”, “teoria” e

“clínica”. O quarto é a nominação que permite diferençarem registros que se

nodam.

Tem discursos que teriam efeitos  dissolutivos  ao respeito  com essa clínica

construída a partir da experiência.

São  os  que  “envergonhados”  da  suposta  bofetada  que  Le  foi  infringida  á

psicanálise por certos escritos e discursos, levantam-se contra as descrições

“clínicas” que consideram obsoletas, e contra as práticas normalizantes que,

falam,  a  miúdo  as  acompanham.  São  os  que  titulam “pernepsi”  ai  ternário

perversão/neurose/psicose.

Tem  um olvido  radical  da  necessariedade  do  psicanalista  “ao  menos  dos”

quando lemos que a clínica é o que se diz numa psicanálise. Não. O que Lacan

diz é que a clínica psicanalítica tem uma base : o que se diz numa análise.
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Diferençarem práxis e clínica permitem suportar que um analista não descuida

o  diverso  mais  também  não  se  nega  a  clinicar  quando  da  razão  do  bem

fundado do seu ato.

Suportamos então estes produtos da clínica psicanalítica : neurose, perversão,

psicose, estruturas regidas ou  pela Verdrängung ou pela Verwerfung.

Sim a psicopatologia não for uma palavra vaga, o que é do diagnóstico?

Sabemos  que  tem  um  matiz  pejorativo  que  revela  se  nos  diagnósticos

selvagem, mais eles revelam muito acerca do efeito muitas vezes mortificantes

do significante com peso nominativo.

A partir da fórmula mínima da lógica do significante só ha sujeito na medida em

que  tem  um  significante  que  o  representa.  O  sujeito  é  sujeito  de  esse

significante e esse significante o representa para outro, não outro sujeito mais

outro  significante.  Esta  definição  mínima  esta  nos  dizendo  que  o  sujeito

representado por um significante é o sujeito afanísico,  borrado-barrado (sic)

porque o significante o representa e ao mesmo tempo o ignora.

O sujeito não é o significante que o representa e ao mesmo tempo o exclui.

O sujeito  emerge determinado,  causado pelo efeito  do significante y ali  sei

sintoma  responde  pelo  Real  da  sua  ex-sistencia,  isto  toma  corpo  :

“consistência” na função da linguagem e se abre num dizer do qual cada sujeito

é convidado s se apropriar : “insistência”. Colocar uma estrutura, sempre de

maneira promissória e em virtude da transferência, permite traçar a direção de

uma cura, que apoiada nesse inconciente estruturado como uma linguagem (o

que nos enfrenta á questão do Outro), nos permite traçar conjeturas e propor

determinados  enigmas,  produzir  os  enlaces  suficientes  para  desenrolar  o

caminho de uma cura, cuja orientação será com relação ao Real, suportado

pelo desejo do analista.

Alain Didier-Weill planeja que uma nominação pode dizer ; “Você é isso, você

não é nada mais do que isso”. Esta é a função injuriosa de uma nominação.

Dalí pode se partir para dizer que qualquer um diagnóstico, na medida em que

funciona como uma nominação terá sempre esse lado injurioso.  É Injurioso

para  o  sujeito  que  fica  sobe  esse  significante,  que  seja  dito  ou  que  seja

simplesmente pensado.

A clínica psicanalítica produz nominações que estão nas antípodas do que é

um nome próprio.
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Um nome próprio não é nem o nome de pila nem o patronímico, nem as duas

coisas juntas. Um nome próprio é alguma coisa que alguns logram construir

para si. Si um nome próprio se constrói, se fabrica, podemos dizer que si a

análise começa com uma nominação diagnóstica tem a chance de concluir com

um nome próprio.

Lacan nos faz saber e nos faz herdeiros, da persecução na transmissão de

uma prática, que ao não propor universo do discurso, se confronta dia a dia

com um abismo aberto a todo pensamento. Uma fenda que brinda luz a nossa

experiência e que na moldura da nossa clínica, se nos faz amplia e evidente. A

transmissão dessa falta poderia se colocar como um jeito de ficar á altura da

subjetividade a nossa época.

Si podemos manter o nosso discurso suportando a incompletude do simbólico,

si  o nosso inconciente Freudiano, é a resposta para essa falha inerente ao

simbólico mesmo, e isto de algum jeito faz buraco no pensamento estruturalista

¿Que faz que sigamos falando de estrutura?

Arriscamos três respostas :

1  – A experiência da análise da conta de uma conjunção entre o fazer do

analizante, o seu trabalho, a sua tarefa, com a contraparte do lado do analista,

para  produzir  o  seu  ato.  Pelo  tanto,  colocamos  em  jogo,  uma  conjugação

estrutural entre fazer e ato.

2  –  O  fim  dá  análise  devolve-nos  ao  lugar  desse  objeto  sempre  perdido,

radicalmente  perdido  e  enxergado  por  Freud.  É  nesse  objeto  “a”  onde  se

suporta, se concebe a estrutura e o estatuto do inconciente. 

3 – Si um fim da análise não acarreai outra realização que a de ter feito a

experiência subjetiva da falta. Essa falta é a essência mesma do sujeito e isso

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

Resulta notável o jeito no que Lacan não separe os seus avances teóricos dos

seus movimentos na sua clínica y de seus in y inovações, quando não inventos

institucionais, tanto nessa ralação complexa de cada sujeito com o objeto “a”,

escreve a fixação da estrutura no fantasma, cuja vacilação e rachadura advirão

um estilo, que também se da a ler : como o jeito no qual esse efeito de corte do

sujeito dividido faz punção com o objeto “a”,  Esso faz á invenção á qual  é

convidado o nosso analizante.
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A estrutura é o modo de não poder chegar a dizer o objeto, é a decisão forçada

ante o inexcedível, é a posição discursiva ante o insituável.

Situação que se faz mais complexa ante o fato evidente de que o dito objeto

não pode ser universalizavel, que não é para todos. Ali o neurótico encontra-se

com a insatisfação o com a impossibilidade de poder Le dizer, Le nomear ;

enquanto que o perverso, acha que pode Le dizer, ainda Le conhecer, fazendo

valer  s  desmentida  estrutural,  y  o  psicótico  carrega  com  ele,  sem  poder

desprender  se,  nem  Le  por  a  conta  de  nenhum  objeto  perdido.  Ali  nas

psicoses, não haverá lugar á interpretação, em tanto que interpretar é ler de

outra maneira a cadeia significante na que cada sujeito fica preso. Nesse caso

os significantes não fazem cadeia e o discurso não produz laço, em quanto que

esse sujeito que suporemos ali, não suporta um saber, si não é que este chega

Le de fora e o enigma só se Le apresenta ao modo de uma revelação e não

desde uma conjetura, e também não desde um decifra mento.

“Que o sujeito só seja realizável em cada um por suposto, não deixa menos

intacto  o  seu  estatuto  como  estrutura,  precisamente  y  antecipado  em  sua

estrutura”.

Fazemos desde aqui a posta a prova de uma clínica da psicose.

Nesta  clínica,  da  escuta  do  dizer  de  um  psicótico,  “um  testemunho  não

responde...”

Tomaremos um fragmento de um caso.

O nosso paciente hospitalizado, fica em posição de pouca espera ao respeito

de qualquer coisa.

Ele interpela ao analista -: “Minha mãe me abandonou, me tinha dito que antes

do 30 viria a me visitar y hoje é 30”

Ele é convidado a uma conversa. A escuta da psicose é este acompanhar.

“Tenho visto numa revista alguma coisa da prostituição e o negocio... e pensei

que a minha mãe era assim. Tinha um homem que trazia a comida feita á casa,

a vianda. Ele pedia Le dinheiro. Ela atua assim, como uma prostituta. Eu já

estou resignado a isso já que ela chamou á policia, ao apanhar Le a mano com

força. !Não sei o que é que ela quer de mim! !Não sei!

“Escuto vocês de outras pessoas que me entristecem. Essas vocês me “tiran la

contra”(sic), parece que... gozam quando eu sofro”.

“Ontem noite não quis comer”.
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“A  minha  tristeza  é  que  meu  amigo  da  Faculdade  de  Agronomia,  ele

desapareceu nos anos 70. O fizeram desaparecer. Ele queria ir ao Norte, a

Goya, estado de Corrientes, onde morava a sua família, mais não chegou. A

ditadura o apanhou y o derrubou e eu penso o dia todo nisso”

Se escuta que, com um jeito irônico, ele mi diz : - “Minha mãe mi diz que ele

está morto. Ela só tenta de me reanimar...”

Ele ri, então, disso que soa no seu dizer nisso último.

Difícil separação. Este homem no hospital está se separando, porque deixa de

acreditar  Le  a  essa  mãe.  Ele  encontra  um  buraquinho.  “A  hipótese  do

inconciente se suporta no fato que esse buraquinho por si só pode prover uma

ajuda”.
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