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ABERTURA DO SEMINÁRIO 
 

 

O mestre zen interrompe o silêncio com qualquer coisa, um sarcasmo, um pontapé. Assim 

procede, na procura do sentido. Cabe aos alunos procurar a resposta às suas próprias questões. 

O mestre dá a resposta quando os alunos estão a ponto de encontrá-la. (09) 

[isso pode indicar como se deve ler os seminários...] 

 

Essa forma de ensino é uma recusa de todo sistema. O pensamento de Freud é aberto à 

revisão. É um erro reduzi-lo a palavras gastas. Algumas de suas noções foram necessárias, em 

dado momento. Só se apreende seu valor ressituando-as no seu contexto. (09) 

 

Com "A interpretação dos sonhos", Freud foi além do horizonte do seu tempo 

(cientificista), reintroduzindo a questão do sentido. Ao interpretar um sonho, o que está em 

questão é a subjetividade do sujeito, seus desejos, sua relação com o meio. (09/10) 

 

Sabemos que há, para cada estrutura, um modo de conceptualização que lhe é próprio. 

Compara isso à arte do "bom cozinheiro", de Platão, que sabe cortar o animal seguindo suas 

articulações naturais. (10) 

 



Mas nós dissecamos com conceitos, não com facas. Os conceitos nascem das palavras. 

Toda ciência permanece muito tempo nas trevas, entravada na linguagem. (10) 

 

Ao se introduzir a noção de sujeito, introduz-se a si mesmo; é como colocar-se em causa 

[jogo de palavras, acho, com a noção de “si mesmo” em inglês – self]. Daí Freud entender que 

só haveria progresso se ele se analisasse. E só somos analisáveis pq temos uma estrutura. Freud 

introduziu o determinismo próprio à essa estrutura. (11) 

 

Vamos seguir as técnicas de uma arte do diálogo seguindo, como o bom cozinheiro, 

sabendo que juntas, que resistências, encontramos. (12) 

[referência à experiência concreta do seminário? Aquilo que for vivido ali como 

resistência será um indicativo para parar - ou ir mais adiante?]  

 

O superego é uma lei desprovida de sentido, mas que só se sustenta da linguagem. O 

outro é anterior à própria consciência, é ordem e amor. O id não é redutível a um puro dado 

objetivo, às pulsões do sujeito. (12) 

 

O ideal da análise não é o domínio completo de si, a ausência de paixão. É tornar o sujeito 

capaz de sustentar o diálogo analítico. (12) 

 

 

O MOMENTO DA RESISTÊNCIA 
 

 

I – Introdução aos comentários sobre os escritos técnicos de Freud 
 

 

Comenta que gostaria que todos ali dessem contribuições ao seminário; dessem o seu 

máximo. “Se vcs não vêm para colocar em causa toda a sua atividade, não vejo por que estão 

aqui”. (15/16) 
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Os escritos técnicos de Freud mantém uma unidade não tanto por serem relativos à 

técnica, mas a uma etapa do pensamento de Freud que precede a teoria estrutural - a 

metapsicologia ou teoria das instâncias. (17) 
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A simplicidade e a franqueza com que Freud trata o tema da técnica, a liberdade, enfim, 

tudo isso mostra que a verdadeira questão está em outro lugar. (18/19) 

 

Há também, transmitido pelo texto, um sofrimento de Freud, uma desconfiança profunda 

da maneira pela qual as coisas são aplicadas e compreendidas, uma depreciação de seus 

contemporâneos, que estaria ligado ao sentimento da necessidade de autoridade em Freud. 

Contrapõe a liberdade e o não-autoritarismo de Freud em seus textos, e a maneira autoritária 

com que Freud se conduziu nos Congressos, em seu ensino, etc. (19) 

 

Coloca a questão: o que exatamente estamos fazendo, quando fazemos análise? Entende 

que, à época (1954), havia uma grande confusão na psicanálise; faltava consenso nos conceitos, 

e só a leitura de Freud mantém uma ideia de coesão. (19/20) 

 

A direção mais fecunda seguida depois de Freud consistiu em elaborar a relação do 

analista e do analisando. Busca-se aí reencontrar uma base que corresponda ao concreto da 

experiência. Mas não se trata, nunca, na psicanálise, de uma relação entre dois corpos; há 

sempre um terceiro elemento.(20/1) 
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A reconstituição completa da história do sujeito é o elemento essencial, estrutural, do 

progresso analítico. O progresso de Freud está em tomar um caso na sua singularidade. A 

dimensão própria da análise é a reintegração, pelo sujeito, da sua história. (22) 

 

A história não é o passado, mas o passado historiado no presente. É à essa restituição que 

a técnica visa. Essa restituição colocou muitas questões à Freud, que estariam sendo evitadas, 

como aquelas que dizem respeito às funções do tempo na realização do sujeito. (22/3) 

 

Mesmo com o ponto de vista estrutural, que leva a análise a se centrar mais na relação 

analítica, no presente, é ainda à restituição do passado que Freud visa. Mais especificamente: 

não é o reviver os eventos formadores da existência o que importa, mas sim o que o paciente 

consegue reconstruir disso (cita o Construções em análise). (23) 

 



Aproxima o sonho de uma forma de ‘lembrar’ (=reconstruir o passado?). Interpretar o 

sonho seria uma “tradução do criptograma que representa o que o sujeito possui atualmente 

do conjunto de seu sistema”. A restituição da integralidade do sujeito apresenta-se como uma 

restauração do passado; mas o acento recai sobre a reconstrução. Trata-se menos de lembrar 

do que reescrever a história (23/4) 
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Critica uma visão de análise que buscaria transformar uma apreensão fantasiada do 

mundo numa relação mais real, através do manejo da relação analista-analisando. Acredita que 

isso se deve à maneira pela qual foram acolhidas as 3 instâncias que Freud introduziu (id, Ego, 

Sego). A partir daí, todo o desenvolvimento da técnica analítica teria girado em torno do EGO; e 

todos as dificuldades tbém. (25) 

 

Entende que Freud, em cada um dos casos que nos apresentou, avança sozinho; usa o 

caso como uma espécie de apoio, de controle. Todos os casos que ele trouxe terminaram em 

fracasso. (26) 

 

Voltando à crítica, diz que só se fala em EGO; que o ego do paciente seria o aliado do 

analista, que só nos comunicamos com o ego, etc. Resume o progresso dessa psicologia do eu 

(a escola?) com: “o eu está estruturado exatamente como um sintoma”. Não tem objeção à isso. 

Mas por outro lado o Ego, como sintoma, é também uma espécie de obstáculo, de ato falho, de 

lapso. (26/7) 

[na interpretação dos atos falhos, lapsos, etc, estaríamos capturando algo inconsciente.. 

não exatamente o Eu]  

 

Cita Fenichel, que teria defendido que o ego é por onde apreendemos as palavras; joga 

com isso, e sugere que não, que o ego não é a função por onde apreendemos o sentido das 

palavras (27/8) 
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Cita Klein, que teria falado do “Eu” como um sistema. O “Eu” como uma série de defesas, 

de negações, de inibições, de fantasias, que orientam o sujeito. Sugere que a escola do “Ego” 

permite que o ego do analista intervenha na análise. “Já que se sustenta que se trata de obter 

uma readaptação do paciente ao real, seria preciso pelo menos saber se é o ego do analista que 

dá a medida do real”. (29) 



Joga com a questão de que nem sempre o que fazemos na análise e o que teorizamos 

coincidem; mas parece sugerir que na escola do “Ego” falta inclusive uma noção clara do que 

seja o Ego. (28/9) 

 

 

II - Primeiras intervenções sobre a questão da resistência 
 

 

1 
 

(exposição de Mannoni sobre resistência; não consta no Seminário) 
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(exposição de Anzieu sobre resistência; não consta no Seminário) 
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(idem) 

 

Comentário de Lacan durante a exposição: 

Freud avançava numa pesquisa que não é igual as outras pesquisas científicas; seu 

domínio é o da verdade do sujeito, o que não é inteiramente redutível à pesquisa objetiva. Trata-

se da realização da verdade do sujeito, como de uma dimensão própria que deve ser destacada 

em sua originalidade em relação à noção mesma de realidade. (33) 

[comparar com a ideia de espaço transicional de Winnicott] 

 

A análise como ciência é sempre uma ciência do particular, mesmo que os casos singulares 

se prestem a alguma generalidade. Freud não usava métodos; inventava um método. E isso 

acentua o caráter particular que se deve dar a certos conceitos. Os textos freudianos trabalham 

questões que todos gostaríamos de evitar. (33/4) 
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(Comenta um trecho dos “Estudos sobre a histeria”, trazido por Anzieu). Freud fala das 

palavras como se fossem matéria mesmo, feixes, fios do discurso; Há uma corrente de palavras 



e elas se alargam em certo momento para envolver o núcleo patógeno (que também é uma 

história). A resistência se situa exatamente aí; ela se exerce no sentido ‘centrífugo’, contrário à 

aproximação desse núcleo patógeno. Freud toma o discurso como uma realidade. (34/5) 

 

Tratando-se de resistência, uma questão central é a das relações do inconsciente e do 

consciente. Em Freud, a resistência está sempre ligada ao Ego; mas em Freud, a noção de Ego 

traz uma série de questões e problemas. (36) 

[está contraponto a noção complexa e inacabada de Freud sobre o ego e o pretenso saber 

da escola da psic do ego?] 

 

Define contratransferência como a função do ego do analista, ou a soma dos preconceitos 

do analista. (36).  

 

Propõe que a análise deve ser submetida, ela mesma, à uma ‘análise’  

Definição de análise: ler, nas diferentes fases da sua elaboração técnica (de sua fala, no 

paciente), o modo de seguir na reconquista da realidade autêntica do inconsciente pelo sujeito. 

(37) 

[análise, então, é a reconquista do inconsciente pelo sujeito] 
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Comentário: Os textos psicanalíticos tem muitas impropriedades. Há temas difíceis de 

verbalizar sem dar ao verbo um sujeito. Cita analistas da Psicologia do ego como “triunvirato”. 

Segundo Hartmann, a última teoria do Ego de Freud tende a reencontrar a Psicologia clássica. 

Concorda, mas entende que ao mesmo tempo, traz novidades (38/9) 

 

Discussão com um participante, que entendia que Freud substitui o poder direto sobre os 

seres humanos ao poder indireto; que o caráter autoritário seria um traço importante de Freud. 

Lacan argumenta que Freud renunciou à sugestão hipnótica para deixar o sujeito integrar aquilo 

de que está separado pela resistência, ou seja, não quis exatamente impor nada (a hipnose era 

mais imposição). (41/3) 

 

 

III – A resistência e as Defesas 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


