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Algumas ideias para a discussão do texto da Escola Freudiana de Mar del Plata
                 Graziella Baravalle

(Fundação Europeia para a psicanálise)

O texto  apresentado por  Maria  Clara  Areta,  com o  qual  concordo em linhas  gerais,
começa com uma observação relevante da autora: “Somos nós os clínicos de hoje. O futuro da
psicanálise  depende  da  nossa  prática...”.  Mencionarei  alguns  pontos  relacionados  a  essa
declaração mais adiante. E finaliza com outra declaração de ordem teórica, na convicção da
autora (e da associação dela) de que a articulação Freud-Lacan é (cito) “a melhor ancoragem ao
real”.

De  uma  afirmação  à  outra,  o  trabalho  é  vasto  e  percorre  diferentes  tópicos. Me
proponho a ler esse desenvolvimento, com base em três definições que ela apresenta, dois
espaços que define e um resto.

Estas três definições são definições das estruturas:
1) “Neurose,  perversão  e  psicose”  não  são  quadros  clínicos  pré-estabelecidos  em

Freud,  mas  produtos  da  interpretação  do  sintoma.  Trata-se  da  psiconeurose  de
defesa e da transferência como operador, que as diferencia da estrutura narcisista.
Freud definiu assim três operações importantes: die Verdrängung,  die Verleugnung,
die Verwerfung  (repressão, renegação e forclusão).

2) Seguindo  um  desenvolvimento  que  passa  por  Lacan  e  considerando  que  a
psicopatologia  funcionaria  como  um  Nome  do  Pai,  ideia  que  aprovo,  pode-se
prescindir  da  psicopatologia  tendo  se  servido  dela.  A  autora  define  então,  com
Lacan, “a neurose, como o desejo de ser Um para o Outro; a perversão, como a
vontade de ser o objeto que cobre a falta do Outro; e a psicose, como a posição do
sujeito,  em que esse é o objeto sobre o qual  o Outro intervém a partir  do Real:
alucinação, delírio e passagem ao ato”. Podemos perceber que, nessas proposições
de Lacan, em seu seminário “De Outro a outro”, se evidencia a coexistência dos seus
conceitos com a denominação freudiana das psiconeuroses de defesa.

3) A sua terceira definição é introduzida sob o signo da negação e a partir de uma
perspectiva social: a neurose não é patrimônio dos ricos, a perversão não é típica
dos artistas, a psicose não é o mal natural dos pobres, que temos que curar com
descargas elétricas e confinamento, o que remete à prática hospitalar e ao tema
seguinte.

Essa última definição lhe permite introduzir os dois organizadores espaciais, a intensão e
a extensão da psicanálise, como Lacan propõe na Proposição do 9 de outubro, para poder
assim definir os problemas da psicanálise na atualidade. Nessa perspectiva, a autora considera
que  há  uma  resistência  à  psicanálise,  no  que  diz  respeito  às  instituições  do  Estado,  que
enfrentou na prática hospitalar e no ensino. Continua apoiando no hospital a necessidade de
os alunos da residência em Saúde Mental estudarem Freud e Lacan como autores essenciais do
nosso  tempo.  É  preciso  dizer  que  essa  resistência  se  manifesta  mais  na  Espanha  que  na
Argentina.  Há  muito  poucos  hospitais  que  têm  psiquiatras-psicanalistas,  que  sumiram  dos
Centros de Saúde Mental; em alguns, eles são mantidos, mas escondidos atrás dos seus títulos
de psicólogos. Além disso, os psicólogos, para exercer a profissão, devem fazer algum mestrado
que lhes permita inscrever-se na Federação Espanhola de Psicoterapeutas, e os psicanalistas
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não podem vir de outras disciplinas a menos que se dediquem a cursar duas carreiras (tratei
desse tema durante o último congresso da Fundação Europeia sobre a tendência à globalização
e à homogeneização do momento socioeconômico atual, assim como as consequências dele
para a psicanálise).  Isso significa que a grande riqueza de pontos de vista e disciplinas que
Lacan tinha conseguido apresentar nas escolas de psicanálise, que preparavam licenciados de
diferentes lugares, está desaparecendo.

A  autora  defende  que,  também  no  sentido  de  opor  uma  barreira  à  resistência  à
psicanálise, se criou a Escola Freudiana de Mar del Plata, momento considerado, por alguns
psicanalistas  de  orientação  lacaniana,  como um anacronismo do  século  XXI.  Essa  ideia  do
adjetivo  “freudiano”  como  um  anacronismo  é  um  exemplo  de  uma  resistência  interna  à
psicanálise, assim como o predomínio dos efeitos do prestígio e a impostura na organização de
cartéis ou no uso do tempo da breve sessão, de forma permanente. 

Questiona-se o tipo de formação que está sendo propiciada e se a realidade de hoje,
“tão gozosa e gozante”1 ,  pode ser confrontada com as estruturas clínicas freudianas. Aqui
gostaria de introduzir uma divergência com a autora, porque acho que o desejo não se opõe ao
gozo.  O  desejo  nos  permite  gozar. Freud  considerava  uma  análise  terminada,  quando  o
paciente podia amar e trabalhar. O que se pode discutir é se é mais para diferenciar entre o
gozo fálico, mediado pela castração e a linguagem, e o gozo do Outro, que nos condiciona ao
mandato superegoico. Atualmente, nunca foi melhor tematizado que com o neologismo de
Lacan  J’ouïs/Jouis!, como  dever  de  gozar  transmitido  pela  pulsão  invocante  portadora  do
superego, homofonia  que,  ao  mesmo  tempo,  remete-nos  ao  tema  da  tradução,  que
considerarei mais adiante.   

Comentando uma entrevista a J.C Maleval, Maria Clara Areta se recusa a considerar que
o  conceito  de  Sinthome  introduzido  por  J.  Lacan,  deixaria  obsoleto  o  uso  das  estruturas
neurose, perversão e psicose. Se na criação do quarto redondo do sinthome de Lacan cai Freud
como Nome do Pai,  se  trataria  de  uma superação  preservada.  Poderíamos  então  falar  na
acepção  da  Aufhebung hegeliana,  conceito  nada  alheio  a  Lacan. Freud  continua  a  ser  o
antecedente desse cruzamento. A desarticulação da obra de Lacan em relação à de Freud é
vista, assim, como uma operação de J.A Miller, que poderíamos chamar “Lacan sem Freud“.
Nesse movimento, poderíamos acrescentar a negação da IPA2, como um todo (com algumas
exceções), com cujos analistas também temos que polemizar pela operação contrária de ler
“Freud sem Lacan“. 

Chegamos, então, à segunda e última afirmação  de que “a articulação Freud-Lacan é a
melhor ancoragem ao real”. Esse é um ponto que eu pediria a autora para desenvolver, no
sentido de que se refere ao real da estrutura do sujeito falante, ou da realidade a que se referia
quando falava da “realidade gozosa e gozante”.

Por  fim,  falarei do  considerado  como  resto:  as  referências  encontradas  no  texto  a
“lalangue”,  aos  sons,  às  canções  populares  nos  países  que se  encontram neste  congresso,
destacando duas  canções  típicas,  uma da  zarzuela  de  La  verbena  de  La  Paloma,  “Madrid,
Madrid”, e a outra, um tango chamado “Naranjo em flor”. Cada uma dessas melodias evoca em

1 As palavras gozosa e gozante foram mantidas no original, para que não se perca o jogo de 
palavras  feito pela autora.  N.T.

2 IPA – International Psychoanalytical Association (Associação Psicanalítica Internacional) N.T.
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espanhóis e argentinos experiências diferentes e percepções que geram respostas diversas,
pulsionais e fantasmagóricas. Esse resto me parece essencial para terminar de atar o trabalho
desenvolvido.

Sobre as considerações da autora a respeito das manifestações linguísticas na Argentina,
do  castelhano  falado  pelo  portenho,  formado  pela  onda  de  imigração  e  seus  diferentes
componentes, somados à língua da psicanálise, poderíamos dizer que, na sua constituição, não
difere da língua que se fala em Rosário, uma cidade também portuária e que evidentemente
me  lembro  por  ser  a  minha  cidade natal. Nesse  sentido,  podemos  pensar  na  língua  dos
psicanalistas exilados, um castelhano cheio de termos argentinos que os espanhóis também
adotaram.

Tudo isso me leva a apresentar o tema dos incorporais, conceito dos estoicos que Lacan
nos recorda em Radiofonia, e que é importante para considerar a língua do exílio, não apenas o
de  nossos  ancestrais  ao  imigrar  para  a  América  partindo da  Europa,  mas  o  nosso.  Exílios
duplos, impulsionados pela guerra, pelas perseguições políticas, pelo desamparo econômico.
Nos estoicos, esses incorporais designavam justamente o que não era material, esses “nadas”,
eram quatro: o lékton (o que pode ser expresso), o tempo, o espaço e o vazio. Contudo, para a
nossa discussão de hoje, creio que é importante a explicação de Jean Michel Vappereau, ou
seja,  que esses incorporais  na língua falada são justamente o que um estrangeiro,  mesmo
tendo  estudado o  idioma,  não  entende  até  não  viver  um  tempo  nesse  lugar.  Um  recém-
chegado, por exemplo, não entenderia os chistes de outra comunidade.

Outra  questão  relacionada  com  esse  campo  é  a  tradução  da  psicanálise  para  o
castelhano, ponto que nos permite uma articulação com o tema da extensão da psicanálise e a
discussão com os outros psicanalistas. A tradução oficial dos seminários de J.Lacan (além das
que na internet circulam ou do tipo zamisdat) da editora Paidós, é, no mínimo, deficiente.  Os
tradutores  parecem não  somente  não  conhecer  o  francês,  mas  também  o  castelhano.  As
traduções estão infestadas de “falsos amigos” (ou seja, traduções literais), do tipo “tocar com o
dedo” para traduzir “toucher du doigt”, e de galicismos e graves erros de sintaxe. Isso torna
ainda mais difícil a leitura de Lacan, porque o texto se torna confuso, o que, muitas vezes, dá a
entender  o  contrário  do que  é  (e  aqui  não  se  trata  de  não  entender os  incorporais,  mas
construções loucas). Recomendo sempre a quem frequenta os meus seminários que estude
francês. Outro problema para as traduções são os neologismos de Lacan; às vezes, é preciso
transcrever na forma em que se encontra e explicar com uma perífrase, a menos que sejamos
poetas o suficiente. 

Já  que  falei  do  texto  da  entrevista  publicado  sob  o  título  Radiofonia,  há  um  outro
exemplo,  desta  vez  numa  outra  editora,   de  uma  tradução  literal  que  deixa  parágrafos
totalmente ininteligíveis.   

Em contrapartida, os falantes castelhanos somos sortudos, no que diz respeito à obra de
Freud, e é bom lembrar disso aqui na Espanha, já  que foi o ilustre Ortega e Gasset quem
estimulou a tradução e a difusão das Obras Completas. Essa necessidade de uma edição boa
das  obras  de  Lacan  em  castelhano,  traduzidas  corretamente  e  anotadas,  implica  em  um
trabalho de criação de longo alcance. Além disso, teria também consequências positivas para a
extensão da psicanálise e a difusão de forma não dogmática e pedante da obra de J. Lacan, o
que possibilitaria uma discussão com os colegas de outras posições teóricas, assim como de
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outras  disciplinas.  Quero  aqui  elogiar  o  trabalho  feito  pelas  fundadoras  da  revista  Lapsus
Calami, que frequentam este congresso, como o número da sua revista dedicado à tradução.

Finalmente,  essa  relação  com  “alíngua”  implica  que  não  só  a  análise  deve  ser
considerada  caso  a  caso,  diferenciando  claramente  a  psicanálise  da  intervenção  médica,
imposta pelo DSM3 sobre o sofrimento dos seres falantes (considerados como consumidores
do sistema nacional de saúde), como também que o fato de o psicanalista assumir a teoria
passa pelo seu próprio corpo pulsional e simbólico.  

Retorno agora à primeira afirmação com a qual  a  autora inicia  o texto,  que a nossa
prática  de  hoje  decide  a  psicanálise  do  futuro.  Penso  ser  importante  introduzir  alguma
matização que não nos exima de responsabilidade. Assim como a prática dos pós-freudianos
pôde  ser  modificada  pelo  surgimento  de  um mestre  como Lacan,  há  pessoas  que  podem
transformar um paradigma teórico, além da nossa prática, até mesmo no sentido mais amplo,
como fatos políticos, crises econômicas e inclusive uma mudança de sistema de produção. Por
exemplo, se apostamos em uma sociedade livre da alienação ao fetichismo da mercadoria, da
relação entre produtores livremente associados, se sustentamos que o discurso do analista é o
oposto do discurso capitalista... O que aconteceria com o dinheiro na psicanálise? Por que
Lacan, nos seus momentos pessimistas, diz que a religião triunfará?  Que lugar ocupamos na
produção,  se  consideramos  esse  revés  do  ponto  de  vista  da  dialética  hegeliana,  ou  mais
próximo de nós, a partir da topologia?

3 DSM - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Manual Diagnóstico-Estatístico 
de Desordens Mentais) N.T.
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