
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)
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Resume  o  último  encontro:  há  uma  ligação  entre  transferência  e
resistência: nessa última, haveria um movimento de báscula da palavra em
direção à testemunha – ao analista. Qdo o paciente se interrompe, é quando
ele está mais próximo de sua verdade. É também quando ele está próximo
de ‘realizar’ a presença do analista (enquanto ‘outro’). (74)

Interpretar esse silêncio do paciente é intensificar uma alienação do
ser (inconsciente?) em favor do ego – o ego é essa alienação. (74/5)
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A relação do ego ao outro é uma   estrutura   essencial   da constituição
humana. (75)



É a partir dessa FUNÇÃO IMAGINÁRIA que podemos conceber e explicar
o que é o ego na análise. O Ego aí se manifesta como defesa, recusa. No
ego  estariam  inscritas  todas  as  oposições  que  o  sujeito  manifestou  à
integração de suas pulsões. Daí que a função fundamental do ego seja o
desconhecimento. (75)

[ele  concebe  o  ego,  de  saída,  como  desconhecimento,  recusa,  de
integrações; em Winnicott isso é mais complexo: o ego é o resultado do que
foi  integrado  mais a  maneira  como  isso  foi  vivido  no  ambiente [=no
encontro com o outro] pelo self; ou seja, há, sim, um desconhecimento do
self pelo ego, mas isso não é ‘fundante’; é apenas consequência da origem
do ego, que passa pelo outro]

O  sonho,  em  Freud,  supõe  que  ele  tenha  função  de  palavra.
Fundamenta isso no tipo de resistência do sujeito ao conteúdo do sonho,
que seria semelhante aquela báscula da palavra em direção ao silêncio na
presença do outro (75)

Ainda  relembrando  o  último  encontro,  salienta  que  a  palavra
verdadeira  do  sujeito  não  é,  necessariamente,  algo  que  pode  ser
endereçado  ao  outro.  Esquematiza,  polarizando  essa  questão  em  dois
termos: o ego (função de desconhecer) e a palavra (que poderia servir ao
revelar-se, ao ir além do outro). Mesmo que o ego ‘dirija’ nosso falar, não é
senhor de tudo o que as palavras contém; o ego fala, mas sem saber tudo o
que diz (76)

[essa  promessa  de  um dizer  independente  d  outro  tbém difere  de
Winnicott,  para  quem  não  haveria  ‘solução’;  sempre  estamos  na
dependência]

A  experiência  analítica  joga  com  essa  riqueza  de  sentidos  que  o
sistema simbólico tem, com essas ambiguidades. Essa experiência consiste
em mostrar ao sujeito que ele diz mais do que pensa dizer.  (77)

Propõe que a criança só começa a falar depois de ter apreendido o
conjunto do sistema simbólico como tal. (77)

2.



Freud  opôs  o  Ego  ao  Isso.  Entretanto,  o  conceito  de  “denegação”
bagunça um pouco essa teoria, repõe a questão da relação entre o ego e a
palavra falada. (78)

Entende  que  a  experiência  analítica  não  é  um  “esfrega-esfrega”
afetivo, onde teríamos que provocar retornos de experiências evanescentes.
Opõe a essa concepção da análise uma leitura filosófica e linguística do
texto “A negação” (ou Denegação). (78)

(leitura de Hypolite sobre o texto de Freud “A denegação”)

3.

Comenta texto/leitura de Hypolite. Ela mostra a diferença de níveis que
haveria, em Freud, entre “afirmação” e “negação”, em termos da relação
sujeito-objeto. (81)

Ela  também  permite  criticar  a  ambiguidade  da  oposição  entre
‘intelectual’  e  ‘afetivo’.  O afetivo não se situa  num para-além mítico  da
produção do símbolo, que seria anterior à formulação discursiva. (81)

[ou seja, para ele, o afetivo também é determinado pelo simbólico]

4.

Discute a alucinação como exemplo do que disse. Não se contenta com
a proposta  de  que  a  alucinação  seria  apenas  uma primeira  maneira  de
satisfazer o princípio do prazer. (82)

Trás o exemplo do Homem dos Lobos, para quem o genital era como
se não existisse.  Existe uma recusa aí,  uma “não-afirmação” – não seria
ainda uma denegação. A afirmação/realização seria condição para que algo
existisse, para o sujeito. O que acontece quando não há afirmação, e nada é
manifestado no registro simbólico? (82)

Voltando  ao  H.dos  Lobos,  argumenta  que,  no  lugar  de  sua
afirmação/realização do plano genital,  o que temos é uma alucinação.  A
castração, que para ele não existiu, manifesta-se sob a forma do que ele



imagina – ter-se cortado o dedinho. Fica então submerso no sentimento de
uma catástrofe  tão  inexprimível  que não ousa falar  disso  com ninguém.
Com isso, é como se o outro não existisse mais. (82/3)

[notar como o sentimento de catástrofe é condicionado pela estrutura
simbólica, é apenas um efeito dela, uma manifestação]

[parece propôr que o outro é recusado junto com o reconhecimento do
simbólico; ou ainda, que a partir de um não-lugar simbólico, também não há
lugar para o outro; em Winnicott, o simbólico seria um efeito da constituição
primeira  do ‘lugar’  do outro  –  e  do Ego,  em relação  a ele  –  na relação
ambivalente. O sujeito se percebe como “Eu” A PARTIR da introjeção do
lugar que o outro – o ambiente – lhe dá na relação. Ele ‘assume’ esse lugar,
formado fora dele. Mas para isso é preciso que esse lugar já exista no outro?
Não há essa centralidade/anterioridade da estruturação simbólica em W,
acho;  o  que  há  são  práticas  de  cuidado,  reciprocidade,  mutualidade.
Exemplo  da mãe autista:  ela,  supostamente  sem estrutura  simbólica  do
outro, pode formar esse lugar nos filhos? Minha prática diz que sim]

Então,  o  que  não  é  reconhecido  [afirmado,  recebido,  no  simbólico]
retorna  como  alucinação.  Isso  é  um fenômeno  psicótico,  mesmo  que  o
sujeito como tal não o seja. (83)

[muito  interessante  esse  ponto;  parece  legitimar,  assim,  que  o
simbólico é primeiro, tanto em relação ao emocional, quanto em relação à
existência do outro como tal – ver que o HdosL recusa a existência do outro
em função da falha simbólica. Acontece que o HdosL NÃO É um psicótico,
Lacan mesmo reconhece isso.  Ou seja, ELE JÁ TEM UMA ESTRUTURAÇÃO
neurótica… o que, para W, significa que ele JÁ ESTRUTUROU um ego a partir
do ambiente… ou seja, o ‘outro’ já existe – talvez capengo, mas existe – e
ISSO  foi  condição  para  ele  chegar  à  neurose.  Para  W,  o  afeto  é
condicionante  num tempo ANTERIOR a  esse  que  Lacan  foca;  um tempo
anterior ao ego, e ou outro enquanto tal.]

Traz  um segundo  exemplo,  criticando  Kris.  Comenta  que  o  Ego  se
integra na denegação, e que a relação ao outro contém sempre o elemento
fundamental da denegação (85/6)
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