
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

O próprio  da análise  não estaria  no autoritarismo do analista  [nem
enquanto medida da realidade], mas em perceber a relação problemática
do sujeito consigo mesmo, e colocar isso em conjunção com o sentido dos
sintomas. (44)

[logo, o sentido dos sintomas tem a ver com a relação problemática do
sujeito consigo mesmo]

É a recusa desse sentido [problemático, dos sintomas] pelo sujeito que
lhe coloca um problema.  A questão não é tanto revelar esse sentido; mas
ajudar  o sujeito  a assumi-lo.  Nisso,  é importante  respeitar  [o  tempo d]a
pessoa. Portanto, é paradoxal caracterizar a análise por um suposto forçar a
resistência do sujeito. Parece haver uma busca inquisitorial, por parte de
alguns analistas, sobre as defesas do paciente; mas essas defesas seriam
apenas a expressão de sua relação problemática consigo (45)

1

Cita  um  artigo  de  Annie  Reich  como  exemplo  dessa  ‘psicanálise
inquisitorial’. Para ela, tudo o que importa se passa no ‘aqui e agora’, e tudo
o que conta na atividade do analista é reconhecer as intenções (presentes)
do discurso do paciente. (46)

Há algo de verdade nisso, mas deve ser nuançado. Mudanças de estilo
no paciente não são provas da verdade de uma interpretação. O que conta
é  que  ele  traga  material  confirmativo  (o  que  tbém deve  ser  nuançado)
(46/7)

Problematiza a importância  do “aqui  e agora” (típico da psicanálise
inglesa) sugerindo que, nela, é muito fácil que o ego do analisa intervenha
de forma contraproducente. (47/8)



Aproxima essa interpretação no “aqui e agora” com uma interpretação
de ego pra ego, uma interpretação que não se distingue de uma projeção.
(49)

Os sentimentos são sempre recíprocos.  Isso dá algumas indicações,
desde que se considere o aspecto estrutural do paciente, o “terceiro” que
deve  sempre  ser  levado  em  conta,  na  estruturação  de  seus  atos.  E  a
desconsideração desse terceiro é o que faz a análise de ‘ego a ego’ ser
equivocada. (49)
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Já na Interpretação dos Sonhos, Freud coloca a primeira definição de
resistência:  tudo  que  destrói  a  continuação  do  trabalho  analítico  /  da
revelação do inconsciente.  (50/1)

De onde vem a resistência? Não é tão simples responder isso (dizendo:
“do Eu”, ou “da cs”, por ex). Até um período intermediário da teorização de
Freud,  o  que  foi  recalcado  era  sempre  um passado,  o  qual  deveria  ser
restituído. (51/2)

 Nesse período tbém Freud parece entender o trauma como composto
de uma face real menos importante, e de uma face de fantasia, que parece
a principal. Mesmo assim Freud se obstina em definir as datas. Sugere que a
realidade histórica é o suporte das fantasias (?) (52/3)

“O centro de gravidade do sujeito é essa síntese presente do passado
a que chamamos história” (53)

Mas isso não basta. Não basta saber a história, é preciso assumi-la; e é
isso que o paciente não consegue. O sintoma pode ser entendido, inclusive,
como resistência justamente a essa assunção. ((53/4)

Definição de resistência = “aquilo que repele o discurso; uma inflexão
do discurso ao se aproximar do núcleo patógeno” (54)

Compara  a  análise  inicial  com  a  hipnose.  Na  hipnose,  o  sujeito
rememora a sua história, mas não pode dizer “eu”. [Ou seja, a questão não
é o conhecimento , mas o assumir, o integrar, sua história.]



IV – O Eu e o Outro

Faz uma leitura do texto “A Dinâmica da transferência”, ressaltando
que, para Freud, é a resistência que se utiliza da transferência como uma
forma de resistir – de não se revelar. Ela distorce o discurso no sentido da
transferência. (56/8)

Aproxima  então  ‘resistência’  e  ‘transferência’.  Uma  manifestação
muito pura da transferêcia seria o paciente dar ao analista o estatuto de um
“outro”, de um “não-eu” – perceber a sua ‘presença’-. (58/60)

Para que o recalque seja possível, é preciso alguma coisa de anterior,
já constituído, algo que não aparece [enquanto o recalque aparece por sua
‘torção’ no discurso], e que seria o núcleo para onde apontam as torções, os
afastamentos do discurso(63)

As  formas  que  tomam  o  recalque  são  atraídas  por  esse  primeiro
núcleo, que Freud atribui a experiência original do trauma. Essa experiencia
origina,  no  “homem  dos  lobos”,  teria  sido  a  realização  da  experiência
genital – o que ele excluiu, mas só pôde retomar pelo acosso de Freud. [ou
seja, estava para além do recalque] (63)

Toma a questão por outra ponta, salientando como, no livro sobre os
sonhos,  Freud  usa  a  dúvida  do  sujeito  em  relação  à  exatidão  de  suas
descrições do sonho como um critério de resistência em relação ao sonho.
Quanto maior a dúvida, maior a resistência [se tomarmos a dúvida em seu
sentido inverso, chegaremos ao núcleo] (64/5)

O que está no núcleo do sonho é um desejo. [E toda a história que
surge é um conjunto cada vez mais elaborado de recalques desse desejo?]
(65/6)

Traz o exemplo do “Signorelli”, Que Freud conta na Psicopatologia da
vida cotidiana. Compara-o ao processo do sonho [porque tbém esconde um
desejo?] . Argumenta que o esquecimento de Freud implica numa torção de
seu discurso (=recalque), e na ausência de uma confissão de seu ser (de
Freud), que não pode sustentar no discurso o embate interno com a morte,
a que suas associações o teriam levado. (68/9)

Parece  querer  dizer  que  a  transferência,  como  o  sonho  ou  o
esquecimento de Freud – e a interpretação de ‘ego a ego’ – são capturadas



num jogo de espelhos eu-outro, onde o analista pode acabar sustentando as
resistências / sintomas do paciente.

A palavra se realiza então como mediação (entre o eu e o outro) e não
como  revelação (do  ser,  mas  tbém  do  ics).  Mais  ainda,  essa  palavra
enquanto mediação seria uma fuga do ics, por isso uma resistência. (69/70)

Mediação seria análogo à “palavra vazia”, onde o sujeito se perde no
‘aqui  e  agora’  com  seu  analista;  Revelação  seria  próximo  de  “palavra
plena”, na medida em que realiza a verdade do sujeito (71)

A resistência projeta seus resultados no sistema eu-outro (71). O Eu se
constitui em referência ao outro; ele é o seu correlato. “O nível no qual o
outro é vivido situa exatamente o nível no qual o eu existe para o sujeito”
(71/2)

A  resistência  parte  da  impotência  do  sujeito  para  realizar  a  sua
verdade  [o  seu  ics?]  .  A  análise  das  resistências  busca  um  ‘além’  do
discurso  que  justamente  afasta  o  sujeito  de  sua  verdade  [de  dizer  sua
palavra plena]. (72)

V – Introdução e resposta a uma exposição de Jean Hyppolite
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