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A sua posição se apresenta entre estas duas frases que eu cito: “Nós afirmamos que as 
noções clínicas de neurose, psicose e perversão poderiam ser o ultimo bastião para sustentar
o sujeito hoje”. 
E também: “O que constitui o significante, mais do que a sua marca, é o fato que ele pode 
ser riscado. Marca de aquilo que ainda não é, limite de um vácuo, marca de uma ausência, 
vácuo de objeto”. 

EXISTE CONTRADIÇÃO?

É como se frente a um tema de colóquio como este, precisássemos pensar contra ele para 
justificar a nossa posição em relação à medicina que quer situar a psicanalise dentro das 
instituições da saúde. Daí a nossa necessidade de apoiar a barra sobre o significante. E 
simultaneamente, deveríamos salvaguardar uma nosografia cuja origem procede da 
psiquiatria? É certamente para conservar vínculos com a loucura neurótica ou psicótica ou 
perversa, loucuras que são qualificadas no âmbito sanitário. 
Mas ao mesmo tempo, abandonar nossa vigilância do médico, desta ligação com o discurso 
médico, permitiria ainda mais o triunfo do seu imperialismo, situando-o assim ainda mais 
como experto anti-freudiano. A utilizar esse tema, como é o caso, a comprovar quem é 
nosso inimigo, qual é a sua linguagem, a sua nosografia? Particularmente na medida que, 
com a construção das DSM, a psiquiatria deixou de utilizar conceitos tirados do âmbito 
médico, a tal ponto que somente a psicanalise ficaria em posição para utilizá-los…
O médico não quer ceder respeito da rivalidade em espelho do orgânico e do psíquico, o 
psíquico sendo para ele apenas um órgão especial, procedente do cérebro, cuja única função
é garantir ao psicanalista que ele está no lugar do especialista, nursing para as mentes 
fracas. 
Por conseguinte, que posta em causa devemos utilizar quando expressamos nossa 
problemática, que consiste em localizar a resistência como uma asa para o real? Seja na 
psicanalise mesma; mas precisamos procurar também o inimigo exterior à psicanalise? E 
ainda, que tipo de resistência intra-psicanalítica procuramos? 
   “De que –diz você– nos fala aqui Freud, salvo dos efeitos do real na clínica”. Assim nos 
encontramos com a questão da estrutura para dizer o que ela é? Será que é a estrutura de 
cada forma nosográfica, conforme a vontade dos analistas debutantes, sem ver demasiado 
que são significantes, como a histeria e o seu mestre, o obsessivo e os seus objetos, o 
perverso e os seus desmentidos, o psicótico e a sua foraclusão? De fato significantes. Por 
exemplo: quando enuncia a regra fundamental, um paciente que sofre com a sua 
impotência, responde ao analista que lhe propõe: “pode-se deitar” com “um eu não pede 
nada melhor”, ou a outro paciente a quem o analista diz na primeira sessão: “pode-se 
instalar”, como numa abertura imediata do seu consultório mais cedo. 
Aqui podemos observar a que ponto na elaboração de uma pureza da estrutura, uma 
estrutura de pureza cristalina para cada caso, o analista torna-se equivalente a essa 
estrutura. Cadáver, queda em resíduo do saber do psicanalista.
… e já estamos de volta no âmbito médico. 

Proponho então o seguinte como eco ao seu texto: se o analista apenas tira a autorização de
si mesmo, o seu semelhante no transcurso de uma cura é a escuta diagnóstica durante a 
sessão. A escuta diagnóstica é o que faz sujeito tanto para o analisante como para o 
analista…. Aquele que quando cala, escuta a significação, do mesmo modo que o punção 



mantem reunido o saber que enquadra o gozo do sintoma. S2 punção J grande… porque a 
quebra no gozo dá consistência ao sintoma. 

O tema do congresso eleva-se como significante contra o qual pensar, com o risco de fazer 
da locução “estrutura clínica” quase uma religião moderna, quando na realidade trata-se, 
como você tem expressado muito bem, da estrutura de hiância situada contígua ao real. 
Lacan fala de furo e de nós, de furoteísmo; eu falo de zeroteísmo. 

Uma leitura do RSI revela como Lacan evita inscrever a psicanálise no religioso, risco maior 
hoje em dia perante os eventos do mundo e das questões de influência política e ciêntífica 
do inconsciente.

Cito a Lacan para finalizar: 
Para concluir sobre o político, aqui estão algumas linhas expressadas na clausura das 
jornadas sobre os cartéis, onde ele resume o seu seminário RSI.
Com data do 13 4 75, há 40 anos, ele indica que “a psicanálise é um sintoma tranquilizador” 
em comparação com o sintoma religioso; ele não acreditava exprimi-lo tão bem em relação 
ao que acontece com o desenvolvimento atual das coisas do mundo. 
“O real, diz ele, é estritamente isso que não tem sentido. É nisso que a nossa interpretação é
algo que só se relaciona com o real na medida que nós a dosificamos. Nós a dosificamos e a 
limitamos à redução do sintoma. Há sintomas que, com certeza absoluta, não são reduzidos,
e entre outros expressamente a psicanálise. A psicanálise é um sintoma, um sintoma social, 
e é assim que é conveniente conotar a sua existência. Se a psicanálise não é um sintoma, 
não compreendo em absoluto porque é que esta apareceu tão tarde. Ela apareceu tão tarde 
na medida em que é necessário que alguma coisa seja conservada (sem dúvida porque está 
em perigo) de uma certa relação à substância, à substância do ser humano. Assim, o que eu
desejaria seria a persistência da psicanálise, que persista o tempo que seja necessário, e 
nem um minuto mais. Isto é apesar de tudo, um sintoma tranquilizador”. 


