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A propósito do título e do argumento do Congreso: “A clínica psicoanalítica colocada à
prova: neurose, perversão e psicose”, propomos algumas notas para nos aproximarmos às
questões colocadas.

Lemos aí, ante tudo, o renovado convite para não desatendermos os desafios que o real da
época nos apresenta. Dito de outra maneira: a não abandonar nas maõs da psicologia esse real
que, como analistas nos concerne; a saber: o gozo. Real do gozo que, conquanto permaneça
sempre excluído, nossa prática aponta a despejar na sua relação com o sintoma.

Desta forma, então, trata-se de expor o que o discurso analítico aporta perante aos outros
discursos que abordam a experiência do nosso tempo.  Para isto, tomaremos o rumo de
considerar tais estruturas clínicas como “inscrições do real”. Esta perspectiva infere-se da
afirmação de Lacan, extraída do seu texto Televisão, que assevera: “O real que, ao não poder
senão mentir ao partenaire, inscreve-se neurose, perversão ou psicose”. (Le réel qui, de ne
pouvoir qui mentir au partenaire, s’inscrit  de névrose, de perversion ou de psychose)
Afirmação que nos orienta para estabelecer a distinção entre neurose, perversão e psicose quanto
a diversas vías do real  para fazer-se valer.

Assim mesmo, a referência ao partenaire vem a nos lembrar que o discurso analítico
aproxima o real na medida de reconhecê-lo na sua condição do impossível. E é propriamente
quanto ao impossível que esse real se anuncia: não há relação sexual. Desta forma, então, a não
existência da relação própria do real se “fixa” na relação sexual. Dita ausência se encarna no
sexo para constituir um mistério que volta, uma e outra vez, ao mesmo lugar.

***

A psicanálise introduz uma subversão no sujeito do saber. O sujeito é consequência do
saber, mas de um saber que falha.  Este é justamente o transtorno que o descobrimento de Freud
provoca: há um saber que, se bem não pensa nem julga nem calcula, igualmente trabalha.
Diferente modo de saber -inesperado, fora da ordem- quebra a harmonia para se impor, desde sua
ex-sistência, nas fissuras, nos tropeços da intenção.  

Efeito da articulação significante, o sujeito resulta de pôr em falta o saber.  Nosso campo
se ajusta à experiência desse sujeito que,  na sua condição de habitante da linguagem, pode faltar
ao real.  No entanto, as correntes psicológicas atuais, associadas ao discurso científico vigente,
dirigem seu acionar para a acumulação do saber. Em consequência, enchem o sujeito com
técnicas sugestivas que o tornariam apto para suportar a dificuldade que o insta.

Agora bem, o assunto não é que estas “terapias” ignorem o sujeito; apontam a suprimi-lo,
expulsando-o da linguagem. Trata-se de um saber que rejeita depender da linguagem,
cristalizado em etiquetas vazias do sujeito. Ocorre então que, tal como a formulação lacaniana o
antecipa, o sujeito rejeitado do simbólico reaparece no real, fazendo presente seu suporte: a
linguagem mesma. Convincente demonstração disto: os desenvolvimentos da Programação
Neurolingüística (PNL), cujas formalizações não fazem outra coisa que esmagar o sujeito sob o
sentido, arrasando a evanescência que lhe é própria.



A verdade do sujeito resigna seu lugar perante a verdade da ciência,  ligada hoje ao saber
do amo: na medida em que acrescente seu saber, seu “mundo externo” lhe resultará cada vez
mais manipulável. Um saber de amo que, por sua própria estrutura, desembaraça-se da
articulação do fantasma como suporte do desejo.

À interdição do sujeito como efeito do significante soma-se a exclusão do “objeto a”
como suporte da sua verdade.  Reduzida a um mero jogo de valores, a verdade fica abolida na
sua estrutura de ficção quando, para o sujeito, tudo se joga no fantasma. Seu “mundo externo”
está aí, como quadro vivente: realidade dominada pelo fantasma, o protege do real.

Não é possível dizer a verdade do real; a verdade volta, sempre com semidizer,  nas
falhas do saber. No real não há nada para chegar a saber nem verdade alguma por descobrir.
Todo efeito de verdade é consequência do que cai do saber. O inconsciente fala de sexo; mas não
diz a verdade sobre o sexo. Cingido por todos os ditos, o sexo inscribe-se no inconsciente como
impossibilidade. 

Um saber diferente, estranho ao discurso da psicologia, coloca-se à prova alocado no
lugar da verdade. Desde esta perspectiva, permite esclarecer a função que cumpre o real em
relação ao saber e distinguir, em conseqüência, quando o saber trabalha em serviço do gozo do
Outro. “Ciência do embaraço”, tal como chamou Lacan a nossa prática, toma a seu cargo
reintroduzir o afeto que, em campos muito diversos, denuncia uma mesma encruzilhada: a
confrontação com o gozo.

***

Perante ao propósito da ciência de apossar-se da sexualidade, a psicanálise opera um giro
do discurso que desloca o lugar dos seus aspectos biológicos. A acentuação da diferença
biológica dos sexos é relegada pela sexualização da diferença orgânica.

A perspectiva freudiana introduz como lógica do sexo a conotação de uma falta; a partir
dessa negatividade na estrutura, estabelece uma normativa, tanto para o homem quanto para a
mulher.  A denominada relação sexual é colocada em desordem ao reconhecer no seu centro um
signo chamado castração.

A partir do discurso analítico, um órgão passa a funcionar como significante.  O falo se
transforma desta maneira no órgão da falta. E, na sua condição de significante, “cava o lugar
desde onde a ausência da  relação sexual cobra efeito”. Seja homem ou mulher, a norma de ser
ou ter o falo vem suprir a relação sexual: o homem enquanto o tiver, não o é; a mulher, enquanto
não o tiver, pode ter esse valor.

Sob o signo da castração, o falo extende seu alcance além do considerado meramente
como órgão. A detumescência vem materializar, desta maneira, a barreira que o prazer impõe ao
gozo. E, desde esta perspectiva, diante do que dentro do catálogo dos  trastornos sexuais, se
rotula como “ejaculação precoce”, se impõe a conveniência de focalizá-la como uma
detumescência precoce; vale dizer, quanto a defesa do sujeito perante a um gozo que o ameaça.

Operação real introduzida pela incidência do significante, a castração não é sem o “objeto
a”. A relação entre os sexos precisa de um objeto que concorre a falhá-la.  Dito objeto cumpre em
substituir a abertura localizada no impasse da relação sexual; e, a partir dessa abertura, dessa
falha, adquire sua função de causa para o desejo.  A implementação do significante estabelece
assim abre o acesso ao que responde, não ao gozo senão a sua pérdida habilitando a função do
sujeito.



A prática psicanalítica prescinde de todo savoir faire a respeito dos corpos; os reconhece
instalados na estrutura do discurso cujo fundamento é, ao contrário, a proibição do gozo. 

Se bem é o real do corpo o que o transforma em “substância gozante”, dito real deve
manter sua opacidade. Na medida em que o corpo permanece separado do gozo, pode  funcionar
como lugar do Outro. Essa separação, essa abertura, vem a alojar o objeto por meio do qual o
sujeito pode “reencontrar sua essência real como falta em gozar”.

A atual proliferação de intervenções quirúrgicas por meio das que se sustituem, se
invertem, se revertem as funções orgânicas desconhecem sistemáticamente sua incidência na
economia do gozo. O corpo se outorga aos múltiplos recursos que o incessante avanço da ciência
oferece, como recurso desesperado para procurar o corte que sustente a disjunção entre o corpo e
o seu gozo.  

Fora da linguagem, fora do simbólico, o gozo do Outro deve ser despojado do corpo para
habilitá-lo como lugar para a inscrição do sujeito.  Quando a distância entre o corpo e o seu gozo
ameaça se perder, ativa-se o sinal da angústia, cuja sensação incômoda pode se extender até o
pânico. A produção do sintoma, finalmente, demonstra-se como o recurso que a verdade encontra
para resistir ante os embates do saber.

***

Como una parte dentro dos “trastornos sexuais e da identidade sexual”, a psiquiatria atual
agrupa sob o rótulo de “parafilias” certos comportamentos anômalos no terreno sexual,
classificados por sua vez como: sadismo, masoquismo, voyeurismo, exibicionismo, etc. A ética
própria da psicanálise nos permite reconhecer, além da sua enumeração, condutas sexuais que
acompanham uma mesma posição subjetiva. 

No marco da estrutura perversa, o desenvolvimento sexual se inclui como uma destreza
ligada a um saber; seu objetivo: o gozo para o Outro. O perverso aponta ao gozo do Outro
instalado no lugar do resto; e,  desde esse preciso lugar, interroga a dimensão do gozo.  

Sem perder por isto sua condição de sujeito, provoca uma alteração na estrutura do
fantasma para convertê-lo em um aparelho para obter gozo. O sujeito perverso é um “malandro”:
informado da disjunção que separa o corpo do gozo, implementa um truque para voltar a juntá-
los. Age carregado sempre de uma intenção demonstrativa: develar onde se encontra o abrigo do
gozo faz parte da sua satisfação. 

Desta maneira, o que o discurso analítico coloca em evidência para a posição perversa  é
a conjunção do sujeito com o “objeto a”. As diversas espécies do objeto lhe servem como
ferramentas de experimentação; mediante esses objetos que fogem à estrutura especular do
corpo, dedica todos seus esforços a obturar a falta que sanciona a castração do Outro.

O sujeito neurótico por sua vez, interroga uma e outra vez a fronteira que se abre entre o
saber e o gozo.  O saber em falta é justamente a encruzilhada onde se detém. Diferentemente do
perverso, o neurótico não se oferece para que o Outro goze. Se no seu ato, pega emprestado o
fantasma perverso, o faz com a exclusiva finalidade de apoiar seu próprio desejo. 

No seu curso pelo cenário do desejo, o neurótico confunde o saber com o gozo do Sujeito
suposto Saber. E é isto o que, além de transformá-lo em presa fácil do discurso perverso, o
condena ao insucesso da sublimação. Toda criação da arte resulta de certa agitação no âmbito do
gozo, de certo giro a respeito do saber absoluto, como aposta para o ganho de um gozo diferente.



Sua posição se evidencia igualmente no seu modo de abordar o ato sexual. Ocupado com
maior ou menor escrupulosidade em verificar a estrita simultaneidade do seu gozo com o do seu
partenaire, suas piruetas eróticas se desenvolvem ao redor do ideal do gozo do Outro. Tentativa
de cálculo antecipado para a satisfação sexual, não é mais do que uma precaução; un recurso
para evitar a confrontação com o impossível da relação sexual.

A travesia de una análise pode ter como resultado um “sujeito advertido”: advertido de
de que o sexo não permite alcançar o partenaire; de que a condição do ato é a não relação sexual.

***

A linguagem interdita a relação sexual. O que não quer dizer que venha estorvá-la; pelo
contrário, é por via da linguagem que essa não relação consegue se inscrever.

Ausência de relação, ausentido (ab-sens) que designa o sexo, tem um gozo que a
substitui: esse efeito real que reconhecemos como plus de gozar. Condição de todo gozo, sua
função se encarna nas diferentes espécies “objeto a”. 

A modo de conclusão, e em correspondência com a geografia que nos convoca,
transcrevo um breve poema de Miguel Hernández (1910-1942)

Ausência em tudo vejo:
seus olhos a refletem.

Ausência em tudo escuto: 
sua voz a tempo soa.

Ausência em tudo aspiro:
seu hálito cheira a erva.

Ausência em tudo toco:
seu corpo se despovoa.

Ausência em tudo sinto:
Ausência. Ausência. Ausência.


