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Embora a tarefa seja árdua, somos nós os clínicos de hoje. O futuro da psicanálise
depende da nossa prática de hoje. Al que le quede el poncho, que se lo ponga, diría el
gaucho.1

Ler um trabalho no âmbito de um Congresso Internacional de Convergencia, Movimento
Lacaniano para a Psicanálise Freudiana implica para mim e para a Escuela Freudiana de
Mar del Plata uma grande honra e uma grande responsabilidade, porque como já
dissemos no nosso trabalho de entrada, consideramos que os estatutos de Convergencia
são uma "passagem ao ato, uma passagem ao presente, da Proposição realizada por
Lacan em 9 de outubro de 1967. Sublinho passagem ao presente e não atualizar porque,
como escreveu Norberto Ferreyra, o atual é forclusivo do passado, enquanto o presente
enlaça o que foi com o porvir.

Na Argentina de Buenos Aires falamos um castelhano que não deixa de não produzir seu
lunfardo2 cotidiano, desde os tangos de Discépolo3 até os vídeos de Peter Capusotto4. O
portenho é um castelhano modificado pela influência da imigração europeia e dos países
limítrofes e das províncias do interior, que também são estrangeiras em Buenos Aires.
Falamos um castelhano intervindo pelo "cocoliche"5, pelo iídiche, pelo árabe dos antigos
vendedores de pentes, pelos cantos provincianos dos "cabecitas negras"6, pela
"Traumdetung" freudiana, pelo "american way of life", pela grande influência francesa
sobre os intelectuais argentinos e pelas palavras lacanianas. Crisol de línguas que
sustenta nossa langue. Lalangue, essa alíngua toda junta que é o oposto, absolutamente
o contrário, da globalização. Porque lalangue é o território da diferença sutil que
proporciona certo alojamento ao sujeito, enquanto a globalização é o arrasamento das
diferenças que constrói a ilusão de que há tudo em todos os lugares e onde o todo oculta
o real, porque o que escasseia é a falta, falta que é causa para desejar. Essa falta que
Lacan diz que foi sua única invenção e que denominou como objeto a.  

1 � A quem couber a carapuça...

2 � Gíria originalmente de malandros de Buenos Aires (Argentina).

3 � Enrique Santos Discépolo Deluchi foi um poeta, compositor, ator e dramaturgo argentino, um dos mais prolíficos 

autores de letras de tango. 
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Com essa mistura de palavras, sons, sentidos, significações e sabores que entram pelos
buracos de nosso corpo, se arma o estofo que nos constitui. A forma de gozar fica
determinada por situações que parecem insignificantes mas que impõem seu estilo, o que
é comprovado com o Pequeno Hans, com o Jovem Gide, com o Presidente Schreber e
com cada uma das pessoas que decidem falar com um estranho sobre suas coisas mais
íntimas, sobre seus pensamentos mais ocultos. A clínica psicanalítica é um dispositivo
sutil que captura, através da palavra, esses detalhes que se tornam significantes.

 

Para saber lo que es canela fina y hacer la tremolina cuando vengas a Madrid 7,diz a letra
de um famoso "chotís" que foi muito popular na Argentina durante os anos 60 e que
considero uma boa metáfora do que estamos fazendo em Convergencia aqui, em Madri.
Estamos colocando à prova, fazemos o rebuliço e armamos um pouco de confusão ao
nos perguntarmos se a psicanálise mediante suas três estruturas clínicas, Neurose-
Perversão-Psicose, continua sendo canela fina (jamón del medio8, diríamos na Argentina
e cantado por Andrés Calamaro9) que é o que permite a cada um encontrar seu melhor
estado do dizer. E o melhor estado do dizer é uma das formas de definir o efeito do
discurso da psicanálise para as três estrutura.

A psicanálise é o oposto da pseudonormalidade medicalizável que propõem os DSM. A
psicanálise é canela fina, é naranjo en flor10, como diz o tango de Homero Expósito11,
porque não é mercadoria distribuída pelos laboratórios que achatam os sabores. O gosto
pelas coisas, o desejo, vem de um lugar que é próximo e remoto ao mesmo tempo: o
lugar que Lacan chamou de o Outro, o A.

Para Freud, Neurose, Perversão e Psicose não são quadros clínicos pré-estabelecidos a
partir dos fenômenos e sim produtos da interpretação do sintoma. A partir de suas
observações da sexualidade infantil, depois estruturada pelo Complexo de Édipo, ele
pôde construir as neuropsicoses de defesa e suas novas contribuições. A transferência,
em 1915, foi o grande organizador da nosografia freudiana que dividiu as águas do Mar
Vermelho: ou se era da transferência ou se era do narcisismo. Exatamente como agora, e
a vigência assombra... A segunda tópica permitiu a Freud reescrever a psicopatologia (da
vida cotidiana freudiana) em "Inibição, sintoma e angústia". E ao final, a classificação foi
consagrada no artigo "Neurose e psicose", incluindo a Perversão no texto, mas excluindo-
a do grande título, um detalhe que não considero menor.  

Por isso dissemos em outro lugar que a psicopatologia é um Nome do Pai do qual
podemos prescindir com a condição de ter se servido dele, pelo menos tem sido assim na
trajetória de muitos, entre os que me incluo. Porque somos o matema mas também
somos o pathos.
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Com Lacan entendemos a neurose como o desejo de ser Um para o Outro, a perversão
como a vontade de ser o objeto que recubra a falta do Outro e a psicose como a posição
do sujeito que é o objeto sobre o qual o Outro intervém a partir do real: com alucinações,
delírios e passagens ao ato.

Considero que a clínica psicanalítica também é colocada à prova quando podemos
identificar, como Lacan nos transmitiu na Proposição de 9 de outubro, quais são os temas
da psicanálise da nossa época, em intensão e em extensão.

A realidade clínica de hoje, tão gozosa, poderíamos dizer, cabe nas estruturas Neurose-
Perversão-Psicose?   

Há anos nos moderamos neste debate e em territórios hostis, desde a prática nos
hospitais públicos até a fundação e a aposta presente da Escuela Freudiana de Mar del
Plata. 

As resistências, as divergências e as dificuldades vêm de fora do campo da psicanálise e
vêm de dentro do campo da psicanálise.

Há trinta anos discutíamos com o diretor do hospital as razões pelas quais os residentes
de saúde mental deviam ler textos de Freud e de Lacan e explicávamos os princípios que
fundamentam a psicanálise como uma prática eminentemente clínica que devia ter um
espaço legítimo na instituição. Sustentamos, desde que éramos muito jovens, que a
neurose não é patrimônio dos ricos, que a perversão não é típica dos artistas e que a
psicose não é o mal natural dos pobres que devem ser curados com descargas elétricas e
confinamento. 

A batalha contra a resistência externa à psicanálise foi ganha por nós com a residência e
continuamos lutando.

Ter fundado há dez anos e sustentar cotidianamente o ensino e a transmissão na Escuela
Freudiana de Mar del Plata também não tem sido fácil. Numa cátedra de orientação
lacaniana da faculdade de psicologia foi dito aos estudantes que fundar uma Escola
Freudiana no começo no século XXI era um anacronismo. Então, dentro do campo da
psicanálise também há divergências que devemos considerar e tratar. Aumentamos a
nossa aposta ao entrar na Convergencia, porque entendemos que é o espaço no qual
essas questões locais podem ser discutidas. 

A articulação Freud-Lacan implica uma grande controvérsia dentro de alguns setores
lacanianos. Embora nos assombre, é assim e é um tema que retomarei daqui a pouco.

Por outro lado, poucos dias atrás, em Mar del Plata, escutei mais uma vez algo que
chamou a minha atenção e que gostaria de compartilhar com vocês. Uma pessoa me
disse que uma jovem praticante, no início de sua formação como analista, estava fazendo
um cartel com Fulano de Tal. Eu perguntei qual era o cartel e como título do cartel nomeia
o Fulano.  Está se tornando frequente na nossa cidade "fazer um cartel com um notável"
para obter o diploma de lacaniano. Verdadeiro contrassenso. Como se pode entender
isso? Creio que a situação é homóloga à deformação sofrida pelo tempo de duração da
sessão, que passou de ser variável, de acordo com o que sucedesse, a uma "sessão
curta", em função do relógio e do caráter do analista, tema que foi discutido na reunião



realizada em março, em Buenos Aires, com o nome de Manifesto/Retorno a Lacan. Em
algumas práticas da psicanálise, por extensão, não está ocorrendo um desvio similar?
Porque se o cartel tem como título o nome do Fulano de Tal, quem aparece nos créditos
como uma estrela de Hollywood e que é visto, no máximo, quatro ou cinco vezes por ano,
podemos perguntar: não houve uma deformação do inovador de sua proposta? Que
formação estaria sendo propiciada? Isto não é voltar ao pior do pai imaginário, pura
impostura?  Porque os três pilares sobre os quais se sustenta a formação do analista
também são responsabilidade nossa e sabemos que nem tudo na psicanálise é por
impacto do real, cada coisa tem o seu tempo, seu corte e seu enodamento. Como diz o
tango: Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin
pensamientos12.Apresento estas situações locais no VI Congresso Convergencia porque
assim como em outros lugares do mundo a psicanálise tem seus problemas com o de fora
e o de dentro, nós, em Mar del Plata, também temos.

Volto à pergunta: A realidade clínica de hoje, tão gozosa e tão gozante, cabe nas
estruturas Neurose-Perversão-Psicose?

Este interrogante, em outras circunstâncias, já apresentadas neste mesmo trabalho,
poderia ter correspondido ao debate da psicanálise com a psiquiatria clássica, com os
DSM, com as psicoterapias... mas nas atuais circunstâncias, creio que o debate se
inscreve dentro do próprio campo da psicanálise. 

Há uma orientação lacaniana que sustenta que o conceito de sinthome, proposto no
Seminário XXIII, torna desnecessárias, por estar perimidas, as estruturas freudianas que
foram sustentadas por Lacan ao longo de sua obra. 

Poderíamos supor, baseando-me numa entrevista com J.C. Maleval, realizada em 25 de
abril de 2008, que "haveria uma tendência que é a de sustentar que não há mais
referência que ao sinthome e que isso faz com que desapareça a estrutura de certo
modo. O sinthome na psicose não é o mesmo que na neurose. Quando se passa da
estrutura ao sinthome, a estrutura não desaparece. Reencontramos a estrutura no
sinthome, há sinthome desabonado do inconsciente como em Joyce, há sinthome que se
articula com o Outro, no sinthome erótico, é necessário precisar o sinthome na perversão,
é um sinthome fetichizado na perversão, e a estrutura da perversão é mais complicada...
E depois, no autismo, o sinthome é o corpo, é o objeto corpo..."

A leitura que pude fazer do R.S.I. foi a seguinte: era uma vez no Seminário IV, A relação
de objeto, um pai imaginário, agente da privação; um pai simbólico, morto; e um pai real,
agente da castração. Se cada um desses pais é transformado numa corda e as cordas
são enlaçadas de forma borromeana e se extrai os três pais do nó assim constituído,
obteremos o nó R.S.I. sustentado por um quarto que em Freud é a realidade psíquica ou
pai e que Lacan denominará o quarto nó. 

Considero que o nó é em relação a Freud, embora Freud tenha caído como Nome do Pai
nessa mesma operação. Talvez, diria agora, porque Freud cai na mesma operação.

12



Então, quanto se independentizou o nó do Pai, quanto se independentizou o nó de Freud
para chegar ao Sinthome podendo prescindir do Nome de Freud sem estabelecer sua
antecedência para o enodamento; e isso é uma questão muito delicada... 

O sinthome, como mencionei em outro trabalho, é a maneira que cada um tem de operar
melhor com seu sintoma depois de uma análise, e essa letra muda, "agá", é a marca de
que foi realizada uma análise. 

A ideia do sinthome substituindo as estruturas clínicas é um efeito, não sei se da obra de
Lacan, mas da desarticulação da obra de Lacan à de Freud. Como se fosse Lacan sem
Freud.

A ideia do sinthome substituindo as estruturas Neurose-Perversão-Psicose talvez seja um
novo enlace da obra de Lacan à leitura de Miller, realizada por Miller. Talvez seja Miller
com Lacan.

Eu, como tantos outros que nos reunimos aqui hoje, cheguei a Lacan através de Freud.
Fundamos a Escuela Freudiana de Mar del Plata pela convicção da articulação Freud-
Lacan, e penso que essa articulação de Lacan a Freud é um laço ao real, o melhor laço
ao real.

Muito obrigada.


