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Nas conclusões do congresso da qual foi tomada a epígrafe para o argumento do nosso
congresso, Lacan lembra a preocupação de Freud pela transmissão da psicanálise, bem
como adota uma posição crítica a respeito da formulação que Freud faz sobre o
inconsciente. Aproxima-se a quando em Vincennes havia sustentado “O inconsciente,
pois, não é de Freud; é necessário que o diga: é de Lacan. O qual não exclui que o
campo, por sua vez, seja freudiano”1. Dando sequência a esse balizamento, assim como
o analisante tenta dizer que algo está errado nele, corresponde ao analista reinventar a
psicanálise.  Então, ele pergunta “como pode ocorrer que, pela operação do significante,
há pessoas que se curam?”2

Levando em conta o operar do analista, em uma das respostas que Lacan oferece em
Televisão existe uma aproximação ao que nos importa.

A cura é uma demanda que parte da voz do sofredor, de alguém que sofre de seu corpo ou
de seu pensamento.  O surpreendente é que haja resposta e que, desde sempre, a medicina
tenha acertado no alvo pelas palavras [mots].

“O que acontecia antes que o inconsciente fosse descoberto? Não há necessidade de que
uma prática seja esclarecida para que ela opere: é o que pode ser deduzido”  3.

Salienta o reconhecimento da demanda da voz sofredora e uma prática de resposta no
âmbito das palavras, com uma passagem que apresento recortada: é possível deduzir tal
prática a partir de seu operar, e não deve ser necessariamente esclarecida para alcançar
seus efeitos. Possibilitamos que fale, procurando que possa articular uma demanda em
transferência4.

Freud é muito preciso ao assinalar que, para que exista análise, deve ser urdido um novo
laço social, um novo discurso no qual o analista ocupa um lugar privilegiado:

Esta nova versão da afecção antiga foi acompanhada desde o começo, foi vista nascer e
crescer; e a própria pessoa se encontra em uma posição particularmente vantajosa em seu
interior, porque se trata de si mesma que, em qualidade de objeto, está situada no centro.

1� Lacan, J. Abertura da Seção Clínica em Vincennes.

2� Lacan, J. “Conclusões do IX Congresso da EFP”, 9 de julho de 1978.

3� Lacan, J. “Televisión”, em Otros escritos, Buenos Aires, Paidós, 2012, págs. 538-9. A 
psicanálise como viés prático para sentir-se melhor Lacan também a menciona no 
Seminário 24, lição de 14 de dezembro de 1976.

4� Rubio, M. “El amor en la demanda” em REdTORICA Nº5. Versiones del amor. 
Mayéutica-Institución Psicoanalítica. 2005.
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Todos os sintomas do doente abandonaram seu significado originário, incorporando-se a
um sentido novo que consiste em um vínculo com a transferência5.   

Para que isso aconteça, o caminho continua sendo a regra fundamental: que associe
livremente. Uma das maneiras em que Lacan faz referência a isso é através da douta
ignorância6, apoiando-se na invenção de psicanálise cada vez em função da
singularidade de quem consulta, em consonância com que não há Outro do Outro e que
não há relação sexual.

Do contrário, o risco é a fossilização ou cristalização conceitual própria da
sistematização dogmática, à maneira da “ciência normal”, tal como Kuhn a trabalhou
extensamente7. No entanto, a ignorância proposta por Lacan é douta. Portanto, na sessão
analítica opera prestando-se no semblante, porém, como o analista é ao menos dois, tem
incidência “para ter efeitos e o analista que, a esses efeitos, os teoriza”8. Quando ocupa
o lugar do analista, para quem o situa como tal, conta tanto a convicção da eficácia
daquilo inconsciente que experimentou em sua própria análise, quanto essa ordem do
saber – sempre questionado – que situado no lugar da verdade, no discurso do analista,
opera nele.  Acontece sabendo-o ou não, e escutando sua clínica é algo que se pode
deduzir o que entende por linguagem, por transferência, por fim de análise...

O uso dos conceitos que ele fizer para dar conta de sua prática dependerá de como
abordou a problemática, da maneira que construiu o campo da apreensão. É por isso que
o intercâmbio com outras abordagens não pode partir dos conceitos, pois é a
sistematização última à que se chega, ao colocar em ato supostos implícitos sem os
quais esses não se entenderiam.  A discussão a respeito de TOC, TGD ou outras
classificações não passa por esses termos, e sim pelo que permite que deem conta dessa
clínica (seja na ordem do paradigma, da episteme, da ideologia implícitos).

Desse modo, a distância dos quadros clínicos recortados de uma posição naturista é
qualitativamente diferente à da clínica das estruturas, própria de um campo de escuta.
No entanto, uma pergunta que nos reúne é se tal como as recebemos de Freud elas
continuam sendo uma resposta válida ante o real que aparece a nosso encontro.
Primeiramente, faremos referência a essa estrutura e, posteriormente, passaremos à
segunda questão.

O sujeito que nos incumbe é efeito do significante constituído a partir do Outro, e se
posiciona conforme elabora a castração. É assim como vai ocupar uma posição em um
discurso que sustentará inconscientemente.  Tomemos algumas observações de Lacan.

Pois é uma verdade de experiência para a análise que se formula para o sujeito a questão
de sua existência, não sob a espécie da angústia que suscita no nível do eu e que não é
mais do que um elemento de seu séquito, mas sim quanto à pergunta articulada: “o que
sou ali?”, a respeito de seu sexo e sua contingência no ser ... ; e ainda falta dizer que é na
qualidade de elementos do discurso particular como essa questão articula-se no Outro.

5� Freud, S. “Conferencias de introducción al psicoanálisis” Nº27, “La transferencia” 
(1917). Obras completas. Buenos Aires. Amorrortu. T. XVI. Pág. 404.

6� O fez em diferentes momentos, desde os primeiros como em “Variantes de la cura 
tipo” a “La nota italiana” em 1973, passando por “El saber del analista”, entre outros.

7� Kuhn, T.S. La estructura de las revoluciones científicas. México, Fondo de Cultura 
Económica. 1971.

8� Lacan, J. Seminário 22, RSI, lição 10 de dezembro 1974.
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Pois é devido a que esses fenômenos se ordenam nas figuras desse discurso que eles têm
fixidez de sintomas, que são legíveis e são resolvidos quando decifrados9.

O sujeito se questiona na ordem de um saber sobre o sexo – saber que é homem ou
mulher – e a contingência de seu ser – poderia não ser – colocados em jogo na
transferência que, como discurso singular, articulam-se no Outro.  Quando há fixidez de
sintomas que o representam e se ordenam nas figuras desse discurso, serão legíveis e, a
essa altura de sua teorização, decifráveis.

1. Portanto, levado à noção de estrutura clínica, ela não será “um código de leitura e sim
uma condição de legibilidade”10 em que os elementos conservam o singular das
significações, mas, podem ser descobertas invariantes em suas relações.  Nisso é central
o modo de relação com o desejo do Outro, o que situa a falta no Outro, de onde se
constitui: falta em ser que surge da relação que tem no discurso11. Formulado da
perspectiva da lógica fálica permite captar tanto a estruturação dinâmica dos sintomas
quanto o modo de assumir uma posição inconsciente12.   

Essa relação com o desejo do Outro, colocando o foco no sujeito, no saber e no sexo
fica bem delimitado em Problemas cruciais ao situar para cada estrutura – consideradas
como posições subjetivas – a predominância da demanda, do gozo e da angústia do
Outro.

Na análise existe o Outro, e percebemos a maneira na qual – por relação ao Outro – o
problema do desejo é apresentado. [...]

A demanda do Outro → Neurose

O gozo do Outro → Perversão

A angústia do Outro → Psicose 13

Recapitulemos estas observações. As estruturas clínicas como condição de legibilidade,
como o modo de relação do sujeito com o desejo do Outro, enquanto palavra dirigida,
que será possibilitada pelo analista que constitui o campo de escuta e audição,
permitindo, portanto, o desdobramento desses modos de transferência 14. 

9� Lacan, J. “De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de las psicosis”. Em 
Escritos II. Pág. 531. 

10� Porge, E. K. Lacan, un psicoanalista. Madrid. Ed. Síntesis. 2001. Pág. 45.e

11� Lacan, J. Seminário 8. Lição 26.

12� Lacan, J. “La significación del falo” em Escritos II. obra cit. Pág. 665. “É sabido que o complexo de 
castração inconsciente cumpre uma função de nó.                                                                                      
1ro. na estruturação dinâmica dos sintomas no sentido analítico do termo, queremos dizer do que é 
analisável nas neuroses, perversões e psicoses;                                                                                         
2do. em uma regulação do desenvolvimento que sua  ratio  dá a esse primeiro papel: a saber a instalação 
de uma posição inconsciente no sujeito  sem a qual não se poderia identificar  com o tipo ideal de seu 
sexo; nem sequer responder sem graves vicissitudes às necessidades de seu partenaire na relação sexual e
até mesmo acolher com justeza as da criança que nelas é procriada”. 

13� Lacan, J. Seminário 12. Lição 18. Faltaria desenvolver o lugar do objeto a, por onde 
passa tanto a dependência do desejo do Outro, assim como a função de oposição 
subjetiva (Seminário 15. Lição 1). 

14� Em uma publicação tentei, levando em consideração as observações aqui muito sintéticas, armar uma 
esquematização das três estruturas freudianas a partir dos desenvolvimentos de Lacan. Psicología 
jurídica-forense y psicoanálisis. Buenos Aires. Letra Viva. 2010. Cap. 10. Posiciones subjetivas y ley del 
padre.
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Se se toma as estruturas clínicas; alcança com essas três? Mas, antes de responder isso
vamos a outra pergunta importante para o norteamento da cura: como conceber este
trabalho com a linguagem, o qual não se esgota no que tem de simbólico?  A partir do
regresso que Lacan faz ao sentido da obra freudiana, os elementos a serem trabalhados
foram o relato dos sonhos, os lapsus, os sintomas como construção partindo da
palavra…, as formações do inconsciente. O que se armou pela palavra, é por operar com
a palavra que se pode desarmar; porém, não é de qualquer maneira porque traz atrelado
um modo de conceber tal operatória e, portanto, uma teoria da linguagem, mesmo que
seja implícita, nesse campo do não esclarecido. Podemos perguntar-nos: as formações
do inconsciente, elas esgotam os fenômenos que se apresentam na clínica?

De não ser assim, o operar do analista é distinto se o que ele busca é desvelar um
sentido perdido que fez cambalear o fantasma, procurando que esse regresso que se lê
no sintoma possa gerar um “sentir-se melhor”. Digo, não é a mesma coisa se isso que se
mostra for considerado como uma aparição única – não do regresso na repetição – e
que, em vez de prestar um sentido o que se procure no operar do analista seja subtrair o
sentido, não um preencher, mas sim um esvaziar de sentido. Trabalha-se sobre o mesmo
material com duas formas diferentes de abordagem ou se trata da geração de recortes
diferentes? Está implícita a situação de se o operar do analista gera o modo de trabalho
de seus analisantes.

Ofereço breves observações do que trabalhamos em Mayéutica – Institución
Psicoanalítica, partindo do ensino de Harari, especialmente nos últimos anos de sua
transmissão, mencionando para a ocasião a importância de reconhecer a condição das
palavras-valise. Salientemos uma de suas propostas:

“a) trata-se de considerar o texto como um ‘texto-valise’; b) cabe sustentar que cada
palavra é virtualmente uma palavra-valise (…); c) fica assim abolido qualquer con-
texto”15 

Indubitavelmente, cada um poderá dar conta de muitas situações em sua clínica, como o
operar sobre um texto à maneira de: “No que fui”; enlouquecido? Ou, pelos ditos sobre
um dos filhos frente à pergunta: o menino, bem? E o interpelado responde: “Sim, muito
em breve, no mês próximo”. Escutou: “o menino vem”, tendo presente que a esposa
tinha uma gravidez de 8 meses.

O efeito de l’une bévue é o de sideração, estupor, perplexidade. Neste caso a
consideração do material é à maneira de um arquipélago de letras, não de um sistema
“estruturado” como uma linguagem. Efeito que, nesses fenômenos, são considerados
cada vez, porque não aponta a uma ordem de remissões16. Aparece isso mesmo quando
o Seminário 24 é traduzido ao castelhano, em relação ao “equívoco”, dado o emprego
do partitivo em francês, onde ele foi considerado como “de” a um equívoco ou “por” a
um equívoco; compreendendo, a saber dele ou através dele (tomamos esta última
acepção). 

Devemos estar alertas sobre um deslize que poderia ser cometido e ele seria: considerar
trabalhar com o fragmento desconhecendo que existe uma ordem de sentido, ordem de
semblante no qual o analista se apoia. Pode haver explosão do significante se houver
significantes para explodir e que, a partir do significante novo, o analisante saiba fazer
ali com.

15� Harari, R. Palabra, violencia, segregación, Catálogos, Buenos Aires, 2007. Pág. 65. 

16� Harari, R. Introducción del psicoanálisis. Acerca de L’insu…, de Lacan. Madrid. Síntesis. 2004. Pág. 
182.Cf. “Manifiesto Realenguaje” en Palabra… caps. 1, 2 y 3.
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A partir dessas breves observações sobre a falagem, as três estruturas de Freud alcançam
para dar conta da clínica psicanalítica? Partindo de Freud, é possível propor uma quarta,
o caráter17. Cabe perguntar também se o conceito de estrutura se limita ao saber
inconsciente ou permite admitir o dissipativo18. Frente ao fato de que na estrutura os
elementos conformam um conjunto co-variante, outra possibilidade seria lançar mão de
outro conceito como o de constelações clínicas para poder pensar uma legalidade não
imutável, assim como o clinamen19.

17� Harari, R. ¿Qué sucede en el acto analítico? Buenos Aires. Lugar. 2000. Págs. 217, 
234. Lagrotta, Z – Feinsilber, E. Finales de análisis. Buenos Aires. Letra Viva. 2008. 
Págs. 25, 53, 57, 71, 95.

18� Harari, R. Las disipaciones de lo inconsciente. Buenos Aires. Amorrortu. 1997.

19� Feinsilber, E. “Estructuras clínicas o constelaciones clínicas” em Constelaciones 
pulsionales. Buenos Aires. Letra Viva. 2011.


