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Estamos participando do VI Congresso Internacional de Convergencia com muita 
alegria. Nesta ocasião em Madri, graças aos esforços do Comitê de enlace francês e às 
associações espanholas Analyse Freudienne e Apertura. 

Hélène Godefroy, da Fundação Europeia para a Psicanálise, traz uma questão clínica 
muito interessante. Ela diz que "quando os sintomas enquadrados dentro de uma 
estrutura aparecem em outra, solicitam outra posição do analista na direção da cura." 
Estamos de acordo com a analista -e agradecemos o fato de que nos tenha feito pensar 
sobre estes efeitos da linguagem- que "os efeitos terapêuticos da psicanálise estão 
sendo questionados." 
 
Seus interrogantes sobre a psicanálise e sua possível eficiência nos fizeram lembrar o 
que trabalhamos no II Congresso do Rio de Janeiro. Mesmo quando procuramos definir 
ou classificar que ação desenvolvem sobre a Cura Tipo as diferentes Variantes 
introduzidas pela sua prática em determinada época, "...Uma psicanálise tipo ou não é a
cura que se espera de um psicanalista1". 

Numa psicanálise, a cura está aberta a diferentes modos de funcionamento não restritos 
pelas estruturas clínicas que mascaram – por momentos – aquilo que nos confronta com 
o Real da clínica. Além disso, diferentes constelações clínicas mostram que a operação 
analítica é o curto-circuito fundador das redemoinhadas constelações pulsionais que 
descobre o desejo – trabalhadas em nosso Seminário Mayeútica 2013. 

 Como bem afirma a analista, é impossível que um sujeito possa passar de uma 
estrutura a outra. É por isso que, indica com precisão, não é uma questão de colocar 
uma patologia em uma etiqueta que a fixe. Um diagnóstico não faz mais que confinar 
quem consulta num quadro nosográfico. Ao mesmo tempo, prescreve para quem dirige a
cura um modo de operar a angústia a partir de referências universalizáveis. Ela escreve 
que o inesperado que emerge na experiência de uma análise, neste caso as fases de 
melancolização que ocorrem durante a cura, não deixa de interrogar-nos. 

Concernidos por esses interrogantes, notamos que Hélène Godefroy começa a trabalhar
a bagagem depressiva dos analisantes desde o início da análise. Deste modo consegue
que esta analisante mostre, com sadismo, seu desprezo pelo A encarnado no analista. De
um modo masoquista e a partir de um supereu sádico, um desejo de nada se articula fora
da divisão entre neurose, psicose, perversão e loucura. É aí onde ela gostaria de ser
enquadrada para não interpelar o seu gozo. 
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Assim, a analista leva esse desejo sem objeto2, multiforme e infinito à situação pulsional
que o viabiliza. Entre a compulsão maníaca e o gozo constante de se fazer maltratar para
ser sendo ...algo que não encontra o tempo para se dizer, analisa a vertente fantasmática
de  sua  hiperatividade  e  o  que  considera  falta  de  inibição.  Colocado  em relação  de
desejo, o losango oscila e o corte da realidade do desejo só consegue balançar-se entre
"nunca demais,  jamais assez" e "sempre mais,  toujours plus". Em um tornar-se objeto
sexual,  a  analisante  goza  de  seus  excessos  recusando  a  castração  imposta  por  seus
afetos.

Sua acídia começa logo depois de abandonar o pai de seus filhos – o que o tradutora 
interpreta como "o abandono do pai e seus filhos". Talvez tenha razão. 
Na intradução (Roberto Harari) de uma lalíngua –l’insu qui sait- em outra, o abandono 
do pai de seus filhos poderia ser a significação fálica transmitida pela carência de pai, 
que assim sintomatiza a analisante. O narcisismo envolve as formas do desejo com a 
metonímia das imagens de si mesmo -ou i(a)-, quando o Nome do pai não forma 
significantes ante a forclusão do ser.  
Estas envolturas não podem ocultar o vazio que habita o desejo no pathema do 
fantasma, que o faz funcionar a partir dessa vestidura ou vestimenta narcísica. O que a 
leva a interromper a análise apenas superado o sintoma inicial.

No entanto, perdura o afeto resultante da falha estrutural. Nesta ocasião, a angústia ante
o Real da castração a traz em busca da hospitalização. O álcool, o sexo ou o vômito 
foram "para esse lugar de vazio, como se fossem um objeto a" – como eu disse no Libro
II, Afecto y causación del sujeto en la clínica (Livro II, Afeto e causação do sujeito na 
clínica).
A legalidade de como o afeto irrompe na cura não é a do Outro, mas a que se instala no 
arraigo corporal dos fonemas – citando Harari. Os ecos no corpo da voz são 
violentados pela turbulência da linguagem quem é aquella da pulsão. Para as palavras, 
os vocábulos que as nomeiem, não há nem poderá haver memória3. 

Com o desprezo, a acídia ou a angústia, a analisante imaginariza o gozo da "parte" 
desejada, mal-dite, que não conhece nem é refletida no espelho, pois é castração. A que 
é nomeada de diferentes modos, enquanto canibaliza o seu ambiente, "de modo 
altamente incestuoso" – assinala o analista apropriadamente para dar conta daquilo que 
denomina momentos de loucura. 
 
Somente neste trabalho do afeto, que descrevemos no "vento do dizer na análise", e que
a analista chama “de confissões", a linguagem inscreve o objeto a. Depois dessa escrita 
produzida pelo ato analítico, aparece a causação de um sujeito. 
Então, a analisante saberá determinar outra coisa além do sintoma com a significação
da linguagem (os pensamentos, as ideias e os fantasmas que a voz anima) e não apenas
com a substância da palavra4". 
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Os nossos parabéns e a nossa mais profunda gratidão ao Comitê Organizador por ter 
facilitado a produção deste frutífero encontro e intercâmbio de ideias. Obrigada, Hélène,
pela sua generosa contribuição!
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