
VI Congresso Internacional de Convergência”

“A Clínica Psicoanalítica em prova: neuroses, perversão, psicose”

   Madrid 2015

Comentário do trabalho da Escola Freudiana da Argentina. Autor: Úrsula 

Kirsch

                                                                               “A produção do pensamento sábio 

                                                                 Não é coisa de sábios reclusos, 

                                                    E sim do pensamento que surgiu

                          do debate de ideias do coletivo”

                                                                                          Fernando Ulloa
                                                                                          

                                                                                          
Tomar  a  palavra  hoje  em  dia,  para  mim,  não  teria  sido  possível  sem  a

generosidade dos  membros  da  Comissão Diretiva  do Círculo  Psicoanalítico

Freudiano de Buenos Aires.  A cada um deles em particular,  e ao grupo de

trabalho em geral, meu especial agradecimento. Por saber fazer da tarefa de

convocar a desculpa e a causa que, sustentada desde o laço que nos une sem

grudar-nos,  reforça  e  relança  nosso  desejo  como  analistas.  Também  meu

agradecimento  à  Comissão Organizadora  deste,  o  VI  Congresso,  que  nos

propôs deixar de lado os narcisismos de cada quem, a favor de um trabalho

conjunto,  promovendo  no  evento,  o  laço  social  entre  analistas,  e  das

instituições membros de Convergência. 

“Pôr de novo em prova a clínica das estruturas, neurótica, psicótica e

perversa tal como Freud nos legou, nos permite mais uma vez nos encontrar

para resolver as diferenças desta época, onde o real continua nos desafiando a

contorná-lo”1.  Encontrar-nos, não  sem  desencontros  que  são  os  que

proporcionam valor ao Movimento. Encontrar-nos com a palavra de um analista

que será “passada” pela palavra de outro analista. Outro texto, produzido pela

repercussão das primeiras palavras. Palavras que passarão com as marcas de

uma leitura própria, com as marcas das ressonâncias de seu desejo.

Me pergunto, De que se trata, em psicanálise, pôr à prova a clínica das

estruturas? Segundo um dos significados do dicionário da Academia Real, pôr 



a prova remite a “justificativa da verdade dos fatos controversos em um juízo,

feita pelos meios que autorizam e reconhecem por eficazes as leis”

Nesta época onde abundam múltiplos diagnósticos, como etiquetas nos

produtos dos supermercados, poderiamos pensar como fatos controversos a

clínica das estruturas,  neuroses, psicoses e perversão?  Concordamos com

Úrsula  Kirsh,  que  a  psicanálise  não  prova  nem  comprova  a  nosología

psiquiátrica ou psicológica,  que não parte  de um diagnóstico,  mas sim que

chega até ele. Isto nos abre a uma pergunta muitas vezes escutada e não por

isso esgotada, qual é a função diagnóstica na Psicanálise? Para que pode nos

servir diagnosticar, nas entrevistas preliminares, a um sujeito?  Tendo colocado

estas questões, comento algumas reflexões.

Na psicanálise o sujeito é o sujeito do inconsciente. E a única lei que

“autoriza e reconhece por eficazes” é a Ética do Desejo.

A clínica diferencial importa, em quanto existe uma prática diferencial,

análise para os neuróticos, tratamentos possíveis para os psicóticos. E não são

suficientes  os  sintomas,  já  que  os  neuróticos  também  deliram  e  inclusive

alucinam, como nos ensinou Freud com o historial do Homem dos Lobos. 

O sujeito é efeito do significante, que mortifica a coisa, transforma o instinto e

clausura o indivíduo. 

Aparece no campo do Outro, em tanto encontre um buraco, uma falta onde

alojar se. Entrar nela implicará  perder o gozo. 

Úrsula nos lembra de que Lacan, no Seminário 16 “Do Outro ao outro” sustenta

que o principio do prazer caracteriza-se pelo fato de que seu resultado não é a 

alucinação, mas sim a possibilidade da alucinação. E adiciona, “sobre essa 

possibilidade que anuncia um impossível surge a censura, anterior a qualquer 

forma de interdição paterna, mas é condição desta”. Será por meio da negação

(Verneinung), que um sujeito poderá articular se com a interdição. Para que 

opere a negação (Verneinung), fundamento do simbólico, é condição que se 

tenha produzido a dialética da afirmação primordial (Bejahung) e a expulsão 

(Ausstossung). Na psicose, em lugar da dialética Bejahung-Ausstossung, se 

produz uma foraclusão (Verwerfung) e com ela a impossibilidade da negação 



(Verneinung). O que deveria estar afirmado desde o simbólico aparece desde o

real, a impor-se ao sujeito, a modo de alucinação, delírio, desfragmentação 

corporal ou qualquer outro fenômeno psicótico.

Agora  bem,  anteriormente  fiz  referência  a  que  na  neurose  também

podem apresentar-se alucinações e delírios. Entendo que uma das diferenças

encontra-se em pensar sobre elas como possibilidades na estrutura neurótica e

como resposta da estrutura na psicose. Então, que passe da possibilidade da

alucinação à realização da mesma, deve-se a falhas na inscrição da interdição

do nome do pai, ou seja, da negação (Verneinung), ou as falhas na dialética

Bejahung-Ausstosung?

Por último,  Úrsula Kirsh,  nos convida a produzir  descobertas clínicas

considerando o modo que um sujeito se articula, à linguagem e seus efeitos no

laço  social,  em  tanto  sua  articulação  à  palavra  põe  em  jogo  o  lugar  que

ocuparão para cada sujeito os diferentes outros.

A experiência  clínica  nos mostra que o  laço social  não é  simples  de

desdobrar. Dificuldades no laço social  dão conta dos modos de inserção do

sujeito  nos  discursos  que  o  determinam,  e,  portanto,  em  seus  modos  de

localizar-se em relação ao real em jogo.

No  Seminário  17,  Lacan  coloca  o  laço  social  nos  quatro  discursos.

Retomando a central do laço com o Outro, sustenta que a formação do laço

social articula cada sujeito não só aos significantes que o determinam, quer

dizer, o Simbólico, mas a maneira em que se enlaçam ou não ao real e ao

Imaginário instituindo dimensões de cada sujeito falante.

Vou  fazer  uma  referência  a  uma  descrição  que  surgiu  do  literário,

requintada para meu gosto, dos efeitos no laço com o outro, quando o sujeito

não acha outro modo de rejeitar o gozo a não ser sendo ele mesmo o rejeitado.

“A mulher que amo se perdeu dentro de sua própria cabeça, já faz 14 dias que 

a estou procurando e minha vida vai vazando enquanto não acho ela, mas é 

uma coisa difícil, é como se Agustina morara em um plano paralelo ao real, 

perto mas  inacessível, é como se falara em uma língua estrangeira que Aguilar

vagamente reconhece mas que não  consegue compreender…Agustina é um 

cachorro faminto e gravemente ferido que gostaria de voltar pra casa e não 

consegue, e no seguinte minuto é um cachorro vagabundo que sequer lembra  

que alguma vez teve casa” (fragmento da novela Delírio, de Laura Restrepo). 



Localizar esta diferença substancial da relação do sujeito ao Outro, e em

consequência aos outros na psicose, nos permitirá estar advertidos dos lugares

que não devemos ocupar, e assim fazer possível que o gozo que ataca sem

piedade, arrasando o sujeito, possa ser delimitado, e o padecimento se renda,

estabilizando, fazendo possível uma ligação adicional.

E para honrar ao espírito  de Freud,  cito a Lacan:  “Pra que diabos o

introduzi? Eu o introduzi porque tinha a ver com a Clínica”.

2 Lacan Jaques, Seminario 25 “Momento de Concluir”, Clase del 14 de febrero de 1972
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