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No final desse
capítulo você

deverá:

 

Reconhecer os elementos que constituem os três grupos de pessoas que

tem dificuldade em “apreender” a psicanálise.

Reconhecer o que impede de “apreender” a psicanálise.

Compreender que as etapas do pensamento de Freud não seguem uma

forma linear, porém, detém uma estrutura que possibilita ter acesso ao

conhecimento da psicanálise sem grandes dificuldades.

Observar que a tríade constituinte da escrita freudiana perpassa:

conceito, história e metáfora.

Que não basta saber que 1+1 é igual a 2. É preciso compreender como

usar o fator soma. Portanto, há uma lógica estrutural que há mais de um

século tem possibilitado a psicanálise auxiliar o humano nas suas

questões mais profundas.

 Diferenciar uma interpretação de uma análise.

 Estar ciente de quais passos são necessários para dar início a uma análise

dos sonhos e não cair na interpretação. Como suporte trabalharemos com

exemplos.

 Dar os primeiros passos para desvencilhar-se da repetição de conceitos e

construir realmente um conhecimento sobre a obra teórica de Freud.

 Analisar e discutir os clássicos sonhos de Hildebrandt.

  Romper com o paradigma de que o sonho é a realização de um desejo.

 Perceber a presença da “âncora” dos sonhos e sua correlação com a

realização no mundo externo.

  Investir em elementos que possibilite você a sair do campo do conceito e

ir ao âmbito do conhecimento.

  Compreender que o sonho, o inconsciente e a consciência são formas de

linguagem.

 Evitar confusões quanto ao que é material manifesto (dito) e o material

latente (dizer).

 Apreender os elementos que tornam este método eficaz quanto ao

desenvolvimento dos seus estudos seja de forma individual ou em grupo. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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16.  Quais os requisitos para formar um grupo de estudos “eficiente”, ou seja,      

        como não perder tempo.

17.  Descortinar as “psicanálises” por trás da “psicanálise”

18.  Ter em mãos um roteiro de estudos eficiente que possibilite ter contato

         direto com a estrutura teórica de Freud evitando contratempos.
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No final desse
capítulo você

deverá:

 

1. Reconhecer o campo que constitui a psicanálise aplicada nos textos de

Freud.

2. Compreender as etapas do pensamento de Freud na construção do

conceito da estrutura psíquica humana

3.  Relacionar os termos originais utilizados por Freud para cada instância do

aparelho psíquico com os termos latinizados na edição Standard.

4.   Entender que o campo de atuação da psicanálise (campo de pesquisa) não

é o estudo do “eu” (ego)

5.   Correlacionar que os primeiros escritos apontam a psicanálise como um

braço da medicina, porém, que durante seu desenvolvimento tornou-se uma

ciência aparte.

6.  Reconhecer que o sintoma traz no seu cerne uma denúncia.

7.  Compreender a função do pré-consciente na obra de Freud.

8.  Diferenciar o pré-consciente da memória.

9.  Discernir os pontos de vista quanto ao inconsciente.

10. Delimitar o campo de atuação do inconsciente e da consciência.

Portanto, ambos não são opostos.

11. Observar os pontos de vista, ao qual, Freud trata o inconsciente na sua

obra.

12.  Demarcar o inconsciente enquanto descritivo, sistemático ou dinâmico

no intuito de dialogar com outros profissionais.

13.  Reconhecer os elementos que compõem a condensação, o deslocamento,

a dramatização e simbolização.

14. Estar ciente de que o material recalcado dá vida ao inconsciente e surge

como uma solução para os sintomas.

15. Diferenciar o inconsciente do consciente.

16. Compreender os elementos que constituem a instância do pré-

consciente.

17. Discernir os elementos que constituem o eu (ego), supereu (superego) e o

isso (id).

Descomplicando Freud                                  Ricardo Steil 38



 

18. Entender que a obra freudiana é constituída por etapas de pensamento

que se entrecruzam.

19. Compreender a importância da restituição da história do sujeito.

20. Romper com a perspectiva do senso comum quanto a coito e incesto.

Portanto, compreender que na práxis da psicanálise ambos ocupam lugares

distintos que não se cruzam.

21.  Entender a função do recalque.

22.  Apreender quais os passos que constituem o aparelho psíquico. 

23. Identificar a correlação entre o ideal de eu e os sentimentos de

autopunição e culpa no discurso do analisante.

24. Identificar os elementos que constituem os estadios/fase da constituição

do humano.

25. Diferenciar neurose, neurose ordinária e neurose mórbida.

26. Reconhecer as três saídas resultantes da neurose mórbida: fobia,

obsessão e histeria masculina.

27. Compreender as características que constituem o sujeito perverso-

polimorfo.

28.  Evitar confusões quanto ao termo “não saiu da fase”, compreendendo o

mecanismo de repetição e fixação em um posicionamento.

29.  Dominar a função do Complexo de Édipo na constituição do sujeito.

30. Reconhecer o Édipo enquanto função teórica, função sexual e função

tempo-ternário.

31.  Ter ciência de que o desejo é visando à fantasia e não os pais reais.

32. Capturar os elementos que compreende o Édipo como uma crise na

sexualidade infantil relacionada a uma fantasia inconsciente.

33. Diferenciar a identidade sexual nos textos de Freud e do discurso de

outras ciências.

34.  Evitar confusões quanto ao que é “falo” e “pênis” na teoria psicanalítica.

35. Compreender porque não há solução do Édipo, mas seu declínio e

reativação.

36. Que pudor excessivo, intransigência ou revolta são elementos que

evidenciam a reativação do Édipo.

37. Reconhecer as estruturas psíquicas nos textos de Freud (elementos

formadores, características).

38. Compreender a importância da estrutura no manejo clínico (tratamento).

39.  Saber que todo discurso é dirigido.

40.   Estar ciente de que todo discurso conclama aquele que irá preencher o

vazio que trazemos em nós e que há um olhar presente no discurso.       
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41. Saber que não trabalhamos com a hipnose, pois buscamos retirar da

hipnose do discurso, da estrutura, da dependência do outro.

42.  Reconhecer a presença de um dito (manifesto) e um dizer (latente) na

estrutura do discurso. Portanto, há na estrutura do discurso o consciente

(dito) e o inconsciente (latente).

43.  Identificar o reconhecimento do desejo entre o dito e dizer.

44. Compreender que os elementos do sonho permeiam nossos atos em

vigília.

45. Entender que a estrutura é uma posição no discurso e que a demanda não

passa de sintoma.

46. Capturar a diferença entre Histeria (doença dos nervos) e a estrutura

histérica.

47.  Entender que o inconsciente é um mal-entendido.

48. Reconhecer que a estrutura histérica transita no “faça”, enquanto a

estrutura obsessiva está no “faço”.

49.  Diferenciar conteúdo positivo do negativo.     

50. Diferenciar as características que compõem o sintoma transitório, o

sintoma típico e o sintoma individualizante.

51. Saber que o neurótico habita na linguagem.

52. Observar que na histeria onde a palavra falta: o corpo fala.

53. Correlacionar o Complexo de Privação com a estrutura histérica.

54. Diferenciar a histeria hipnoide, da histeria de retenção e de defesa.

55. Entender que há um diálogo frenético entre a estrutura obsessiva e seu

supereu (superego).

56. Compreender que o obsessivo atua como uma suplência da falta e que

possui uma fixação pela mulher dominante.

57. Identificar a ausência de lógica quanto ao ganho para si no discurso

lógico do obsessivo.

58. Identificar o deslocamento da pulsão no TOC (Transtorno Obsessivo

Compulsivo).

59. Romper com o paradigma de que o obsessivo não leva a demanda para

seu corpo, mas, que esta ocorre de modo diferenciado.

60. Entender que o corpo da histérica é corpo do sentido. Enquanto o corpo

do obsessivo é o corpo da ação.

61. Identificara fantasia neurótica de que a felicidade sempre está lá fora.

62. Utilizar a tópica do real, simbólico e imaginário para aprofundar sua

perspectiva na leitura dos textos freudianos.
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63. Reconhecer que a desconexão das fantasias gera o adoecimento

psíquico.

64. Identificar a fantasia de amor inscrita nas redes sociais.

65. Saber que há sempre um ganho nas relações.

66. Compreender que na psicose a castração é lida como morte que e não há

metáfora para o psicótico.

67. Compreender que alguém sempre goza por nós.

68. Compreender que a palavra é veneno, bálsamo ou antídoto.

69. Compreender que na psicose a palavra é tomada como verdade.

70. Identificar que a não crença absoluta na coisa é que mantém a lucidez.

71. Entender que a pulsão não passa de um conceito no final das contas e

que a fantasia atua como uma saída para a pulsão.

72. Relacionar a fantasia de poder sobre o outro com o sadismo.

73. Compreender a ação antecipatória do masoquista.

74. Lembrar que a estrutura histérica destitui. Enquanto o perverso cria um

brilho, não para destituir, mas para capturar.

75.  Identificar o gozo do perverso na angústia do outro.

76.  Correlacionar o desejo dos pais com o mito individual.

77. Entender que o complexo de intrusão é uma violência necessária para

nascer o corpo psíquico.

78.  Compreender que o mito individual permite a presença na ausência, bem

como que, nosso nome é um mito que busca explicar quem somos antes de

sermos.

79. Entender a correlação do preço do amor com a realização do desejo do

outro.

80. Romper com a perspectiva de que o sintoma é aleatório, mas, que

consigo traz o peso da palavra que o mobiliza.

81.  Entender que a fantasia é sempre transferida de geração para geração,

nem que seja um fragmento dela.

82.  Compreender que a inscrição do mito individual ocorre em um tempo

pré-linguagem.

83.   Identificar o nascimento como nossa primeira castração.

84.  Ter ciência de que a função do discurso e da fantasia é dar um sentido ao

não sentido.

85.  Identificar as nomenclaturas precursoras que Freud definiu sendo

pulsão de vida e pulsão de morte.

86. Conhecer os quatro conceitos fundamentais da psicanálise: o

inconsciente, a transferência, a repetição e a pulsão.
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87.   Compreender que os atos involuntários e manifestações patológicas são

formações do inconsciente com a pulsão.

88.  Compreender que a fobia é um pavor que afeta o sujeito frente a um

objeto, um ser vivo ou situação.

89.   Correlacionar o poder que a “coisa” ganha frente ao fóbico.

90.   Entender que o pânico é uma inscrição no desamparo.

91. Identificar a projeção na fobia e o deslocamento no Transtorno

Obsessivo Compulsivo (TOC).

92.   Perceber que a coisa escolhida pelo fóbico é sempre inofensiva.

93.   Saber que a história é vivida conforme a sujeição da lei da linguagem.

94.   Compreender que na fobia nos deparamos com a precaução.

95.   Correlacionar o objeto que causa fobia com um representante da Lei.

96.   Identificar o ponto de fuga (lugar no imaginário) no discurso fóbico.

97.   Reconhecer as emoções que se apresentam no discurso fóbico.

98.  Entender que o que não nos causa efeito não pode ser considerado como

palavra, apenas, vocalização.

99.   Compreender que narcisismo e sublimação são coirmãs.

100. Reconhecer a correlação das 5 categorias que acercam o sujeito, o

mundo e a experiência no mundo com a função da sublimação no luto.

101.  Identificar que no luto há sempre um resquício de espera e esperança.

102.  Compreender a presença da categoria impotência na melancolia.

103.  Compreender que na clínica do luto vamos do impossível a sublimação.

104.   Compreender que na clínica da melancolia vamos da impotência para o

impossível.

105.   Romper com o paradigma que os únicos acessos ao inconsciente são os

sonhos, chistes e atos falhos, a partir da materialização da denegação no

discurso do analisante.

106.   Compreender que o ponto nodal da denegação é o reconhecimento e a

negação de um desejo.
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No final desse
capítulo você

deverá:

 

Compreender que a psicanálise enquanto profissão tem um campo de

delimitação de trabalho e ferramentas para sua atuação que estão

presentes nos escritos técnicos.

Ter em mãos as técnicas apresentadas neste capítulo visando ampliar o

desenvolvimento dos seus estudos.

Decidir qual tradução é mais viável nesse momento para seus estudos.

Fazer uma leitura direta de Freud, sem afastar-se de outros autores

contemporâneos.

Aplicar nos seus estudos o guia de estudos por tópicos – item a item – que

apresento no capítulo final deste livro.

1.

2.

3.

4.

5.
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É autor de: Purviance (Impressões Cinematográficas)* — coletânea dos

melhores artigos que publicou no site Cinemaclássico. Sobre O Amor E
Outras Histórias* (Poesias), ambos de 2009. Quarta-Feira* (Peça Teatral) de

2011. Aguardando à Consulta — coletânea de textos sobre

psicologia/psicanálise produzida para jornais – publicado em 2016 e Da
Ganância Afetiva à Ausência da Lei: Construção do Muro da Psicose
(2018). 
 

* Obras fora de catálogo.




