
Comentário do trabalho da Escola Freudiana de Mar del Plata

Eu  queria  começar  o  “comentário”  com  um  reconhecimento  ao  dispositivo  de  trabalho  que
pensaram para este congresso; importam-nos os dispositivos, nos importam as palavras e as falas e
as relações que se estabelecem a partir de certos termos. 

Então, o que propiciou este trabalho foi que os membros da Escola de Psicanálise de Tucumán
leram os  trabalhos  que  as  diversas  Instituições  da  Convergência  fizeram para  este  Congresso,
fizeram  comentários  dos  dois  trabalhos  que  correspondeu  à  Escola  comentar  e  escreveram
trabalhos com os que a Escola construiu o seu próprio trabalho, ou seja, que temos produzido
variados encontros, cruzamentos e articulações... Trabalho de Escola e Convergência em ato...

Agora um breve comentário de como pensamos e fizemos o Comentário do trabalho com que
‘claramente’  a  sorte  nos  favoreceu,  o  da  Escola  Freudiana  de  Mar  del  Plata.  Um  cálido
agradecimento  por  um  trabalho  tão  interessante,  tão  intimamente  vinculado  a  problemáticas
comuns entre as nossas cidades, e que nos incitou a ler e com o que tivemos construindo uma
rede  de  textos  aos  que  nos  parecia  remeter  o  próprio  trabalho  que  líamos  o  que  permitiu
estabelecer  um  recorrido,  um  tanto  ao  modo  borgeano  do  “O  jardim  dos  caminhos  que  se
bifurcam”... que também é um mapa para nos orientar neste campo Freudo-Lacaniano que temos
decidido pôr a prova, o da clínica psicanalítica com as estruturas freudianas: neurose, perversão e
psicose.  

O trabalho começa com uma afirmação muito forte: “Nós somos os clínicos de hoje.” Asserção que
nos convoca e compete, e que tem nos encaminhado ao trabalho de Lacan: “O tempo lógico e o
asserto de certeza antecipada.” Ali o que se afirma é que passado o tempo para compreender, o
tempo pressiona, se precipita pela urgência do tempo lógico... o momento de dizer, em momento
de concluir (se pusesse como exemplo, eu diria que o tempo se bifurca em: este no que eu estou
lendo, aquele no que escrevi o que agora leio), o sujeito no seu asserto alcança uma verdade (que
o nosso comentário interroga, submete à dúvida) mas que não poderia ser verificada senão antes
alcançada pela certeza... Há uma antecedência a este: “Nós somos os clínicos de hoje”, e é a do
objeto “a”, esse algo que é preciso para que se possa contar, para que tenha lugar para esse contar
da cifra que é a Experiência clínica da Psicanálise. Em esta relação entre o objeto “a” e o tempo é
que  se  poderá  contar  aquilo  do  qual  a  Psicanálise  depende.  A  seguinte  frase:  “O  futuro  da
Psicanálise depende da nossa prática atual”, me levou novamente às relações entre a função da
causa  e  o  tempo,  o  temporário,  eu  acho  que  vem  poderíamos  afirmar  que  no  presente,  a
Psicanálise depende de como façamos existir a prática. Onde isso era, o sujeito deve acontecer.

Segundo parágrafo, questão das línguas, com as que se conta essa existência “fórmula falada” da
clínica  de  hoje...  Vai  se  introduzindo  e  se  desprendendo  um  caminho  pelos  grandes  casos
freudianos, “Juanito”, “Schereber”.       



Grata descoberta na frase: “O melhor estado do dizer” de cada sujeito esta colocado em oposição
e exclusão com o DSM da serie e da globalização.

Esta parte inicial do trabalho eu penso que pode ser lida desde os efeitos do descerramento, a
tradução e as misturas da linguagem, a modo de exemplo das locuções tucumanas- dixit: o “eu
tenho ido” tempo verbal, passado perfeito, de uso na nossa região norte, tempo onda a ação não
tem acabado ainda,  é  um tempo diferente  ao “eu fui”,  de  uso no Buenos Aires,  onde a  ação
acabou. 

Mas vamos prosseguir com o comentário, no parágrafo onde fala de Freud e seus três, Neurose,
Perversão e Psicose,  respeito da psicopatologia  explícita a partir  da segunda tópica.   Disse  da
exclusão da Perversão no titulo  de ambos artigos:  “Neurose e Psicose” e do outro “Perda da
realidade na Neurose e Psicose”. Trata-se duma indicação muito pertinente, mas da que não fala
mais. 

Por suposto fui reler os textos de Freud, isto é, amarrar, fazer o laço, e nas líneas finais de Neurose
e Psicose, Freud indica a necessidade de prosseguir o trabalho pelo lado da cisão do Eu, ele chama
de “menoscabos na unicidade, ou seja, segmentação e partição” e a continuação acrescenta Freud,
e isto é preciso deixá-lo indicado, ‘que as inconsequências, extravagâncias e loucuras dos homens,
aparecem como as perversões sexuais: aceitação e contenção da repressão’. 

É claro que Freud indica o curso pelo qual prosseguir, que em seus significantes será: ‘o mecanismo
análogo  à  Repressão,  pelo  intermédio  do  qual  o  Eu  se  desfaz  do  mundo  exterior,  um
‘débito’(presença da economia no pulsional, imediatamente abordado em “O problema econômico
do  Masoquismo”)  da  investidura  enviada  pelo  Eu  (que  Lacan  retomará  como  operações  da
construção subjetiva, na estrutura da linguagem, e na necessidade de estabelecer a relação do
sujeito na linguagem e no discurso). 

Freud, uns anos depois, lhe chamaria desmentida, desestimação, desconhecimento, em 1927 o diz
assim em “Fetichismo” e ao final da sua vida e obra em “Cisão do Eu”.

O esclarecimento do fetiche teve para Freud um fundamental  interesse teórico que FUE o de
‘retificar’  a  hipótese  ou  enunciado de  1924...   A  análise  de  dois  jovens  permitiu  estabelecer
interessantes  questões  da  língua e  do fetiche,  e  acrescenta  outra  operação...  Freud diz:  “Pela
análise de dois jovens averiguei que ambos, um aos dois e o outro aos 10 anos, ‘Não estavam
inteirados’ da morte do seu pai, ambos tinham ‘recusado reconhecer’ a morte do pai e, porém,
não tinham desarrolhado uma Psicose”. 

Vamos passar a outra parte do trabalho que produziu interessantes anotações. 

Os e as comentaristas da escola remarcaram a importância da pergunta de se o gozo presente na
realidade clínica de hoje cabe nas estruturas Neurose, Perversão, Psicose. 



Poderíamos  sustentar  a  questão  como  uma  interpretação  retomada  na  convocatória  deste
congresso e onde os comentários e o debate são a ocasião de apostar ao avanço da psicanálise em
si, e respeito de outros discursos e práticas.

Segundo: Poderia se considerar que a relação de cada analista com instituições da cultura e a
política  (me  referindo  a  instituições  judiciais,  de  saúde,  educativas)  das  que  forma  parte
constituinte também uma posta a prova da clínica psicanalítica?

Terceiro:  Trata-se além dum debate das políticas,  das ideologias, do poder e da perversão dos
poderosos,  chamado por Lacan em “O saber do Psicanalista” de discurso do capitalismo. Esta
questão  também  esta  instalada  na  Argentina  com  algum  setor  lacaniano,  que  sustém  a  não
necessariedade  das  Estruturas  freudianas,  sustentadas  por  Lacan  ao  longo da  sua  obra.  Uma
mostra desta postura é que se declarou obsoleto o que de Lacan que não fosse o mais novo.

E agora chegamos à última proposta de leitura de Maria Clara Areta, autora do trabalho da Escola
freudiana de Mar del Plata, que consiste numa articulação entre o Seminário IV, As relações do
Objeto e RSI, toma cada um dos pais, introduzidos em aquele seminário de 1956-1957, agentes de
diferentes operações ou categorias, os transforma numa corda, amarrando-os em borromeo, e
obtendo ao ‘extrair’ (sic) os três pais o nó RSI, sustentado por um quarto: ‘Freud ou a realidade
psíquica ou pai’ e que depois Lacan chamará de quarto nó,  manifesta Maria Clara Areta...   

Ao  final,  o  final  volta,  retorna,  na  questão  inicial  da  Antecedência  e  o  “muito  delicado”  de
prescindir do Nome Freud, sem fazer existir a sua antecedência, e considera que se propõe-se que
o Sinthome substitua as estruturas clínicas, vai ser um desmembramento, um Lacan sem Freud. 

Talvez, só aqui, neste “outro” momento de concluir é que pode caber o imperativo das pessoas de
Mar del Plata: “Nós somos os clínicos de hoje”. O futuro da psicanálise depende da nossa prática
atual, que escrito ao começo eu achei mais próximo à frase com que Lacan conclui numa nota no
rodapé de página de “Tempo lógico...” e em articulação com Freud em “Psicologia das massas”: “O
coletivo não é nada senão o sujeito do individual”. 

FELISA  PUSZKIN,   Por Escuela de Psicoanálisis de Tucumán        

    

   

         

  


