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                                              "Por isso só podemos afirmar com certeza
                                                         que o todo é igual a soma das partes

                                                            quando as partes se ignoram entre si."
                                                        Almudena Grandes- El corazón helado

                                                                                                                          

                                                                                                                               

Quero começar este comentário com esta evocação literária por que tem me 

levado à ela vários caminhos: 

-Por que celebro Madrid, esta linda cidade, com sua história, música, letras, 

sabores e paisagens.

-Por que o que tratarei de implantar é o produto do trabalho em conjunto com 

meus colegas do Círculo Psicoanalítico Freudiano. 

O personagem da novela, Alvaro que é físico, diz para Raquel que quando as 

partes se encontram e se conhecem, o todo pode resultar igual, maior o menor.

Neste caso o efeito foi maior, além do resultado, pelo prazer do encontro em 

torno à tarefa e o pensamento, que de singular e justaposto, tornou-se coletivo.

-Por que de alguma forma me remeteu, consoando com o trabalho de Manuel, 

aos efeitos não calculáveis de um ato analítico, o qual dá conta do lugar à 

sorte, mais também do que acontece quando se põe em jogo um desejo.



É implicando ao nosso desejo como analistas, e referenciando-nos a este 

dispositivo que nos foi proposto pelas instituições organizadoras, que nos 

convidam a dar conta da ressonância (résonance) de uma letra que nos é 

passada e que passa a través de nós; produzindo assim um novo sentido. 

Convocando-nos, por tanto, a dar razões (raisons) desta passagem e seus 

efeitos.

Lacan falava-nos no Seminário da Angustia que a eficácia da psicanálise 

prova-se pela experiência própria da psicanálise. Em outras palavras, como 

cita o argumento, o fato é que pela operação do significante, a pessoa se cura. 

Agora bem, trata-se de relançar perguntas tão simples e complexas ao mesmo 

tempo, como “se cura do que”, “como se cura” e “baixo que condições”: Tais 

são as que se faz a si mesmo Manuel, em seu trabalho.

Freud em 1920 referia-se no texto da jovem homossexual , à aqueles pacientes

que,  como ela, não cumpriram com as “notas ideais” para uma cura, a saber:  

alguém que sofre um conflito ao que por si só não pode pôr fim, que vai a um 

analista, formula uma queixa e pede auxilio. Questionava-se se é só baixo 

estas condições ideais que a análise pode demonstrar sua eficácia. O que se 

faz quando as condições são “desfavoráveis”? Quando quem exige é a família, 

a escola, um juiz? Quando o que nos propõe quem chega não é um conflito, 

mais sim, um mal estar atemporal do qual pode-se dizer pouco? Que lugar 

existe para nossa prática e para nossa aposta em circunstâncias em que a 

demanda está condicionada pelo eficientismo e a urgência da produtividade 

perdida? Será pois, ali onde a psicanálise se põe à prova?

Manuel, seguindo a Lacan, dirige sua reflexão para a estratégia da 

transferência, no entanto um novo laço social produtor de um novo discurso. 

Trata-se, a partir do dispositivo, de reinventar a psicanálise para cada paciente.

Compromisso ético, o que só é possível responder desde uma ignorância que é

“docta”; vale dizer, que está advertida sobre as invariáveis de um sujeito que se

constitui desde os significantes do Outro, cuja posição no discurso estará em 

jogo segundo como elabora sua castração –a do Outro -  e sua própria 

condição de ser sexuado. 



Então nos convida a interrogar a noção de “estruturas clínicas” como 

modalidades de responder ao desejo do Outro e como sistema de relações 

invariantes. Vale dizer, a estrutura há de ser condição de legibilidade dos 

sintomas. Não seu código. 

É suficiente a noção de estrutura para dar conta do sem-sentido e do 

dissipador? Nossa experiência nos mostra que são os mesmos efeitos do 

discurso psicanalítico posto a jogar os que interrogam a noção clássica de 

estrutura. Porque só a través de um análise e de seu convite ao dizer, um 

sujeito pode tomar conhecimento do impossível de dizer, do goze. Em outras 

palavras, a ausência de sentido da realidade, não redutível á estrutura alguma. 

É a partir da busca de sentido que o analisador se topa com a mesma razão do

sem sentido: o conflito com o sexo e a morte. 

Então pode-se abordar esse sem-sentido desconhecendo-se o sentido ao que 

nos remitirão  as formações do inconsciente? De que jeito pode a interpretação

atuar sobre o que fica por fora da máquina significante, o real do sujeito, no 

apreensível pelo significante mesmo, mais o que é efeito dele? Fica do lado do 

savoir faire do analista de dar consistência ao Outro que goza, por meio da não

resposta a demanda do saber.

Trata-se de estar advertidos cada vez que “reinventamos a psicanálise” em 

cada tratamento singular: A contribuição que os parâmetros da teoria nos dá, 

são questionados à luz da clínica, quando desenhamos uma nova “direção da 

cura”. O ato analítico sai do sujeito e da estrutura mas não é sem ela. 

Como Manuel disse, o efeito do l’une bévue transcende ao sistema estruturado 

como uma linguagem. Remete a fenômenos considerados de vez em vez e não

a uma ordem de reemissões. Inscrevo juntamente sua advertência: O perigo é 

que a focalização no fragmento nos leva a desconhecer o sentido em que o 

sujeito se sustenta.

Termino com uma citação de Ilya Prigogine, o criador da teoria das Estruturas 

Dissipadoras:



"Vamos de um mundo de certezas a um mundo de probabilidades. Devemos 

encontrar a via estreita entre um determinismo alienante e um Universo que 

estaria regido pela sorte e por tanto seria inacessível para nossa razão…. A 

razão não está associada à certeza e à probabilidade à ignorância.” 

(Pluralidade de futuros e o fim das certezas, conferência na Unesco de París. 

1998.)

Esta “beleza do caos” pode ser inspiradora para interrogar mais uma vez nosso

desejo de analistas, testando nossa aposta.

                                                                                                      Marcela Ospital

                                                                                                              Abril 2015
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