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um tributo À Psicanálise
Que mantém a
Psicanálise?
O analista.
Que condição possibilita
ao analista sustentar e ope
rar do lugar de analista, já
que aí não está como ser?
O discurso da Psicanáli
se, em conformidade com
, seu fundamento e estrutura.
Um em função do outro,
este movimento dialético
constante, Lacan marca com
dois significantes que dis
crimina:
Psicanálise ·em intenção e
Psicanálise em extensão
Dois operadores, articu1<,tdos que, em função, pos
sibilitam as condições que
sustentam a Psicanálise.
Psicanálise, um saber no
vo na história da humanidade.
Saber que não pode ser
comprovado ou demonstra
do pelos métodos das ou
tras ciências, ou pelo co
nhecimento referencial.
Saber que transmite al
go que não se sabe e que,
como situa Lacan no semi
nário da Angústia, não se
pode saber.
Um novo discurso a dar
lugar a uma verdade, não
toda, não absoluta, não dog
ma.
Verdade que para cada
Um, em singularidade, fun-
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ciona como causa.
· A causa do analista lhe
possibilita se situar e se
· manter numa posição éti
ca, em abdicação ao gozo,
ao qual se aferrou em seu
sintoma, quase todo o tem
po de sua vida, antes de
passar pela experiência do
insconsciente, travessia da
língua.
A causa o situa em um
lugar de onde não pode re
cuar.
Causa que faz funcionar
um outro desejo - o dese
jo de analista.
Lacan, Iio que podería
mos situar como a primei
ra parte de seu trabalho, de
dica-se a formalizar o fun
damento da Psicanálise, ins
tituído por Freud. Neste mo
vimento, numa posição éti
ca, ele possibilita a leitura
de Freud. Um Freud que
estava se esvaindo, nas in
terpretações dos pós-freu
dianos.
Em transferência com os
escritos de Freud, Lacan cui
da para que a Psicanálise
não se degrade.
Depois, segue com suas
próprias formulações, mui
tas das quais já estavam
apontadas por Freud, como
por exemplo o que Freud
sitou em relação aos sonhos
- "o umbigo do sonho",
que corresponde de certa
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maneira com o que Lacan
vai formalizar com o obje
to a.
Ambos, Freud· e Lacan,
às voltas com estas ques
tões limites. Fronteiras pa
ra o nada. Nada que é o
que é: um indizível, um im
possível.
Indizível, porém que afe
ta ao homem e que o an
gustia se, eventualmente,
surge algo da ordem do
Real.
A Psicanálise dá lugar a
este indizível que Lacan si
tua como o real impossí
vel, ou seja, o que causa
horror ao homem e o leva
aos maiores desatinos, num
movimento de nada querer
saber sobre isto. E ao dar
lugar a este indizível, a Psi
canálise possibilita que is
to mesmo opere e se tome
justamente aquilo que cau
sa o Sujeito em sua singu
laridade.
Se levamos isto em con
ta, Lacan, desde o início
de seu trabalho, em função
da Psicanálise, situa e mar
ca os efeitos imaginários e
os articula com os outros
registros que discrimina: o
simbólico e o real.
Sempre em alerta quan
to aos efeitos imperativos
do Eu e do gozo. Efeitos
que, ao ganharem terreno,
funcionam como o que obs-
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riências em relação a estes
aspectos em aberto.
As experiências de aná
lise continuam e daí advém
o porvir da Psicanálise.
Analistas, como Gerard
Pommier, Claude Dumézil,
para citar dois dentre tan
tos que não recuam, não
cedem e seguem na luta.
Esta é a aposta que faço
em relação a este espaço.
Este espaço, que ora abri
mos com este tablóide, que
é criado e surge a partir de
tempos difíceis-. Tempo de ·
crise e cisão. A história da
Psicanálise está pontuada
por fraturas e dissoluções.
Mas, há que prosseguir.
Façamos bom uso deste
espaço, num compromisso
sério com ·a Psicanálise.
Tenhamos êxito em nos
sa empreitada.
Êxito no sentido em que
Lacan certa vez citou.
Não como o contrário do
fracasso, pois fracasso em
Psicanálise tem um sentido
pes_uliar e possibilitador.
Exito no sentido do re
sultado.
Que dê frutos, nosso tra
balho.
Mary Ruth Pedrosa Gouveia
Co-fundadora da &cola da
Causa Analítica
Função na coordenação dos
trabalhos de
Psicanálise em extensão.

TERESA CRISTINA
AZEVEDO

.,

ODONTOPEDIATRA
RUA VISCONDE DE PIRAJÁ

sson1s

VACINAS - EXAMES - CONSULTAS
(CÃES E GATOS)

R. Álvaro Alvim, 31 grupo 602 Cinêlandia. Tel.: 240-5512

Participante do Programa de Excelência de Laboratórios Médicos. Colhe em
residência, mantém convênios e aceita cartões de créditos

taculiza o discurso da Psi
canálise, embora seja com
estes mesmos efeitos que
se trabalha.
Os analistas sabem das
conseqüências destes impe
rativos, ligados à estrutura
narcísica - do ideal.
Sabem como estes efei
tos, sé não devidamente no
dulados, imperram e obs
taculizam o porvir da Psi
canálise e a desviam do que
lhe concerne se operam nuin
sítio fora do dispositivo ana
lítico.
Lacan não poupou esfor
ços. Sua palavra, sempre a
serviço de um despertar, foi
usada no sentido de des
mascarar e assinalar estas
questões.
Como analistas, devemos
ter em conta as posições
éticas dos analistas que,
além de Freud e Lacan, lu
tam em vigília para que a
Psicanálise não se degrade.
Algumas questões, tam
bém Lacan, apontou e for
malizou até certo ponto, mas
estão em aberto. Questões
para as quais não houve o
tempo necessário para que
as voltas e os retornos se
processassem.
Creio que uma destas
questões se,circunscreve em
tomo do Passe e do Cartel.
Analistas se detêm no es
tudo, elaborações e expe-
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