
Com respeito ao trabalho “As interpretações no imaginário, o simbólico e o real, 

a prova.”

(Apertura)

No cenário da convocatória do Congresso, este trabalho introduz o tema das

interpretações  e  o  ato  analítico.  Nas  publicações  psicanalíticas  é  muito  mais

frequente falar em intervenções do que em interpretações, assim, este trabalho

traz,  enquanto  ressalta  a  interpretação  em  relação  às  categorias  freudianas,

neurose, psicose e perversão, a possibilidade dum diálogo com respeito ao que na

expressão  “a  prova”  nós  podemos  pensar  da  eficácia  da  psicanálise.  As

interpretações  podem  ficar  situadas  como  práticas  do  discurso  no  que  a

psicanálise  oferece  como  as  suas  eficácias,  muito  diferentes  de  aquelas  que

provêm  dos  discursos  psicológicos  e  os  do  DSM  e  que  implicam  abolição  do

sujeito.  O  trabalho  também  introduz  a  possibilidade  dum  debate  no  seio  do

próprio movimento psicanalítico sobre as diferenças entre o que Freud e Lacan

propuseram em torno à interpretação. As diferenças, expostas na primeira parte

do  trabalho,  tomam  certo  rumo  de  pares  opostos:  interpretação  ou  ato,

interpretação freudiana ou interpretação lacaniana, Que relação entre ambos?

O escrito apresenta uma leitura do que Lacan propôs com o nó borromeano,

mostrando  ao  final,  com  três  testemunhos  clínicos,  as  possibilidades  do  ato

analítico  e  o  analista  em  ele.  Uma  primeira  parte  se  refere  à  interpretação

freudiana. Explica-se ali, em fragmentos distintos, que a interpretação lacaniana

não exclui à freudiana, senão que a suplementa.

Que no ano 1967 Lacan substitui o conceito freudiano de interpretação pelo

do ato; também que “Um lapso (do analisante ou do analista), um desenho, uma



canção, um jogo, uma escansão, uma interpretação, um silêncio, uma pontuação,

uma interrupção do discurso ou da sessão, uma sessão curta, tem valor de ato se

neles o sujeito pode reconhecer (numa verdadeira recuperação significante)... a

frase continua.

Com  a  distinção,  efetuada  no  texto,  de  interpretação  freudiana  e

interpretação lacaniana, que lugar resta para a interpretação freudiana depois de

marcar seus limites e dificuldades? Abre-se então a possibilidade de revisar o que

entendemos por cada uma, quando o mais frequente é que falemos da primeira

conforme  o  que  Lacan  disse  dela  construindo  a  sua,  ficando  com  frequência

ambas  indiferenciadas.  Para  uma  exploração  da  freudiana,  um  primeiro

movimento supõe estabelecer o que Freud tem dito da interpretação e o que

consideraríamos freudiano ou não.  É preciso perguntar se a intervenção é algo do

que se pode prescindir e se tem um lugar central na nossa prática a diferença de

outras intervenções. 

Vamos destacar algumas questões.  Se bem poderá se achar na sua obra que a

interpretação  aponta  a  obter  um  sentido  latente,  e  talvez  essa  idéia  tive  no

dicionário de Laplanche um difusor muito importante, também cabe atender ao

que Freud disse e que não esta na mesma direção daquilo. Numa nota de 1925, se

referindo à interpretação dos sonos: “Depois de ter feito coincidir durante tanto

tempo  ao  sono  com  o  conteúdo  manifesto,  há  que  cuidar-se  agora  de  não

confundir  o  sono  com  os  pensamentos  latentes...  agora  muitos  deles

(psicanalistas) são os culpados de mais uma confusão, na que eles insistem com a

mesma obstinação. Eles procuram a essência do sono neste conteúdo latente e

perdem de vista a diferença entre os pensamentos latentes e o trabalho do sono...



É o trabalho do sono o que cria esta forma e só ele é o essencial  do sono, a

explicação da sua especificidade. “Se bem a interpretação dos sonos não é igual

que  a  interpretação  na  cura,  o  trabalho  na  transferência  guarda  uma

homogeneidade. Por certo que o encontro dessa nota de Freud (Suplemento das

Notas – Escola Freudiana de Buenos Aires - novembro de 1980) sai do caminho

aberto  pelas  leituras  do  Lacan,  das  que  nos  não  podemos  prescindir  para

estabelecer o que Freud tem dito. Teríamos que considerar o que ao longo da sua

obra Freud vai mudando, junto aos problemas que lhe surgem e a difusão que

disso  se  fez  entre  os  posfreudianos.  Nessas  mudanças  que  ganhou-se  e  que

perdeu-se.

A questão do  momento oportuno da interpretação, que PLANTEABA EXPOR

Freud e que parece ficar desestimado ao valorizar-se a surpresa ou o inesperado,

pode ser levada em conta também na interpretação lacaniana. Há uma posição

temporal  da  interpretação  no  corte  no  fantasma,  corte  no  tempo  quando  as

sequências diferentes do fantasma tem alcançado uma proximidade conseguida

depois de muito tempo de trabalho e é então que o encontro pode pôr o sujeito

em relação à causa do desejo, que nesta ocasião fica do lado seu e não do lado do

analista.  Tratar-se-ia  duma  intervenção  pouco  frequente  e  para  chegar  ali

operaram  outras  intervenções,  como  a  escansão.  O  momento  oportuno  é  a

oportunidade  para  determinados  efeitos,  momento  para  o  que  tive  trabalho

prévio. 

Afirma-se no trabalho que Freud advertiu sobre a dificuldade da interpretação

já que as formações do inconsciente estão sobredeterminadas. Pode-se ter em

conta que, precisamente, ao possuir o sintoma um sentido no Real (Seminário 24),



a sobredeterminação poderia “obrigar à abertura para ao menos dois sentidos”,

como sugere R. Harari num trabalho de 1993.

O discurso analítico e o dispositivo. O discurso analítico é um entre outros dos

que Lacan propõe, o que permite a virada pela permutação dos elementos em

cada  lugar.  Na  crítica  à  interpretação  freudiana  se  mantém  vigente  a  regra

fundamental, o jeito de falar do analisante que o analista sustém?

Assinala-se  também  no  texto  que  Freud  tinha  constatado  os  limites  da

interpretação ante a repetição e a pulsão da morte.  Já que o “a prova” exige

incluir os limites, vale lembrar aqui um jeito no que Freud se planteia obstáculos e

problemas.  Em  Análise  terminável  e  interminável  aponta:  “Neste  campo  o

interesse da análise eu acho-o mal orientado. Em vez de investigar como se faz

uma cura pela psicanálise (uma questão que eu acho tem sido suficientemente

elucidada), a pergunta deveria se referir a quais são os obstáculos que se acham

no caminho de tal cura.” Freud adverte que o ponto de vista econômico tinha sido

descuidado. O que fazer com o “irresistível fator quantitativo”? Ele afirma que o

verdadeiro resultado da terapêutica psicanalítica seria a correção subsequente do

primitivo  processo  da  repressão,  uma  correção  que  põe  fim  ao  predomínio

quantitativo. Agrega: “Até aqui a nossa teoria” e se pergunta pelo que se pode

dizer  da experiência.  No mesmo ano ele  publica  “Construções  na psicanálise”,

onde além de se referir a elas, ele dá algumas precisões sobre a interpretação na

cura, assunto ao que não dedicou artigo nenhum especificamente. Ele indica o

que a cada uma corresponde, e também se adverte que ambas, na sua relação,

são parte do trabalho da análise. 



A preocupação do Freud no ano 1937 pela variabilidade dos efeitos da análise,

pelo não perdurável desses efeitos, pode ser uma orientação para a nossa posta a

prova.

No  Seminário  XI  Lacan  diz:  “Paradoxalmente,  a  diferença  que  garante  ao

campo de Freud a sua mais segura subsistência é ser um campo que, pela sua

própria índole, se perde. Nesse ponto a presença do psicanalista é irredutível, por

ser testigo dessa perda.” Não se trata de fazê-lo ciência ou religião. O “a prova”

não  é  “a  toda  prova”,  expressão  empregada  quando  se  oferece  um  produto

infalível.  Eu  agradeço  o  trabalho  da  Apertura  que  tem proposto  interessantes

possibilidades  para  a  prática  da  cura  e  me  permite  uma  nova  exploração  da

interpretação em distintos momentos da obra do Freud. 
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