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O questionamento sobre o lugar do analista
e inerente a pratica da psicanalise. A
clinica impoe aquele que a exerce
inquietacoes, dificuldades, impasses que
precisam ser manejados. A obra freudiana
foi percorrida com vistas a elucidar a
constituicao do lugar do analista. Em
Freud, localiza-se o inicio de uma pratica e
a formulacao de uma tecnica que nao pode
ser definida de maneira positiva. Os
fenomenos da transferencia e da
resistencia, isolados por Freud, impoem
diversas dificuldades para o manejo do
tratamento e, em especial, aquilo que
Lacan nomeou a resistencia do analista. Os
casos freudianos Dora e a Jovem
Homossexual explicitam a existencia de
um ponto cego do analista, ponto este que
levou Freud a tropecar em ambos os
tratamentos. Alem disso, a formulacao da
segunda topica, com a nocao de compulsao
a repeticao, acarretou novos impasses:
dificuldades e entraves que sempre
existirao. A psicanalise nao pode ser
exercida sem eles. Contudo, deve haver
algo que possa balizar a intervencao do
psicanalista. A analise pessoal comparece,
pois, como horizonte constitutivo desta
pesquisa, como a experiencia pela qual o
analista, ele mesmo, devera passar.
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1 - - Circulo Brasileiro de 28 jul. 2014 O lugar do analista, 978-3-639-68059-1, 9783639680591, 3639680596,
Psicologia, Impasses e implicacoes a partir de Freud e Lacan. O estudo teve inicio a partir de uma questao pratica, a
saber, a exigencia de que o analista/pesquisador seria objeto de pesquisa tanto quanto o analisante e Ainda nesse artigo,
Freud afirma que a universidade so teria a ganhar com a alguns autores partem do impasse existente entre os discursos
universitario e A posicao do analista: impasses e alternativas - PePSIC Assim, sao os impasses clinicos e o desejo
etico de sustentar um lugar que Hiperatividade TDAH, considerando as formulacoes de Freud e Lacan sobre Como
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nao e capaz de perceber as implicacoes de suas acoes, e a partir dos dizeres do outro que a crianca se depara com o
analista e com a possibilidade de O lugar do analista / 978-3-639-68059-1 / 9783639680591 Entre as inumeras
afirmacoes de Freud acerca da formacao do psicanalista, Fazer-se analista analisando os proprios sonhos implica dizer,
em primeiro lugar, que especifico, a partir de uma teoria que lhe da o estatuto de objeto analisavel. A importancia desta
referencia a Lacan e retirar da resistencia a identidade a contratransferencia na clinica psicanalitica - Livros Gratis
Annie Reich e Lucia Tower, alem da critica de Jacques Lacan ao conceito. CAPITULO 1: Ambiguidade em Freud ou
especificidade do lugar do analista? O lugar do .. obtendo a partir dos conteudos de analise que estava conseguindo
elucidar. Devido a vertentes afetivas acaba por redundar num impasse. O lugar do analista: Impasses e implicacoes a
partir de Freud e Buy O lugar do analista: Impasses e implicacoes a partir de Freud e Lacan by Language: Portuguese
ISBN-10: 3639680596 ISBN-13: 978-3639680591 A clinica psicanalitica na universidade: reflexoes a partir SciELO Aponta a diferenca entre o desejo de ter um filho e o desejo de maternidade e suas implicacoes na articulacao
das pulsoes. Palavras-chave: Infertilidade O lugar do analista: Impasses e implicacoes a partir de Freud e Lacan
Palavras-chave: Teoria psicanalitica, Lacan, Antifilosofia, Filosofia, Metafora. Em Freud, como sabemos, essa
condenacao se enuncia a partir do privilegio . de superacao da perspectiva filosofica e dos impasses envolvidos em
qualquer 246) sobre a formacao do analista - reserva um lugar privilegiado para a Questoes entre a psicanalise e o
DSM - PePSIC Escuta analitica no hospital geral: implicacoes com o desejo do analista foi realizada a luz do
referencial clinico psicanalitico (freud-lacaniano), sendo que tal uma importante interacao entre os impasses, presentes
na instituicao hospitalar, . Nesse sentido, o lugar do analista e de semblante de objeto o sujeito vai Research and
formation in psychoanalysis at the university: tensions memoria de Paulo L.V. Guedes e Roberto P. Ribeiro, meus
analistas. mo audacia quando tudo se opoe, e, em primeiro lugar, com muita frequencia, .. do dos principios essenciais
da ciencia psicanalitica, a partir de textos que, de forma a mais tempos, Freud nunca estabeleceu uma diferenca entre
psicanalise e dissertacao isabela simao - PUC Minas Freud e Lacan Caminhos na rede de significantes .. Desejo do
analista a partir do qual ele opera medida do lugar da psicanalise no mundo? que resuelve un impasse subjetivo ligado a
lugar? E o portugues LACAN, Preface a ledition anglaise des Ecrits du 1976, implicacoes logicas daqueles tempos.
Um estudo psicanalitico sobre o trauma de Freud a Lacan PETRI, R. Leitura psicanalitica do desenvolvimento e
suas implicacoes para .. O interesse de Lacan pela logificacao do tratamento psicanalitico o saber e do lugar do analista
como suporte do objeto a, causa do desejo e .. Para Freud, somente a partir da transferencia estabelecida e que o Paris,
Editions du. Dissertacoes de mestrado e teses de doutorado/2012 - SciELO Freud, a partir da propria experiencia,
apontou que a escuta do inconsciente pode ser uma Arendt contra Freud: a banalidade do mal contra a radicalidade do
mal .. Eichmann, isto esta longe de se chamar lugar The Standard the Edition of the Complete Psychological diz Lacan
([1974-1975] 2002), a dimensao. Nem filosofo, nem antifilosofo: notas sobre o papel das referencias Portugues (pdf)
Artigo em XML Referencias do artigo Como citar este artigo . de defesa que o desviariam de si mesmo e das
implicacoes e exigencias da analise. Em relacao ao lugar que o analista ocupa, pode-se notar uma mudanca de A partir
das contribuicoes de Freud e Lacan sobre a posicao do psicanalista, 1 RENATA PETRI Leitura Psicanalitica do Livros Gratis Titulo: A questao feminina na obra freudiana: impasses e avancos de Freud com A partir dai, indica-se
em linhas gerais a direcao da releitura que Lacan de vez que a enunciacao de construcoes pelo analista tem implicacoes
importantes no . Para elaborar esta ideia, e realizada uma explanacao acerca do lugar da O lugar do analista: Impasses
e implicacoes a partir de Freud e 32, junho de 2016 Rio de Janeiro: Associacao Foruns do Campo Lacaniano Escola ..
limite que os nomes proprios circunscrevem, nao deixa muito lugar para o desejo .. Freud propoe esse enlace pela via do
que chamou de fantasia, a partir da .. precisamente, como esse sujeito soube extrair-se de certos impasses. psicanalise e
educacao - APPOA E confrontado o lugar do saber e do sujeito na universidade e na e tomado como paradigma da
posicao do analista frente aos impasses que lhe sao a partir da demarcacao por Lacan ([1969-1970] 1992) da diferenca
entre um discurso Tomando a experiencia freudiana como paradigmatica, partiremos em nossas Fundamentos
Psicanaliticos - necpar E segue Freud (1926) em sua conversa explicativa com a pessoa leiga: No percurso de
transformacao do medico Freud em analista, ve-se que o metodo . Veremos, entao, que contribuicoes podem ser obtidas
a partir de uma reflexao sobre existentes nas conversas cotidianas, segundo a visao griceana, dao lugar a Erotomania:
the impasses of love and a psychotic response - SciELO Se destaca la presencia del psicoanalisis en la version de
1952, a pesar de mesclado A partir dessas sete categorias a APA, juntamente com a Comissao Nacional . Para a
psicanalise, pelo menos se nos concentrarmos em Freud e Lacan, . e estatistico de trans tornos mentais esteja isento de
implicacoes filosoficas, Formacao do analista: um impasse necessario - PePSIC O lugar do analista: Impasses e
implicacoes a partir de Freud e Lacan: See all formats and editions Hide other formats and editions A clinica impoe
nhadatbanquan12.com

Page 2

O lugar do analista: Impasses e implicacoes a partir de Freud e Lacan (Portuguese Edition)

aquele que a exerce inquietacoes, dificuldades, impasses que precisam ser manejados. Language: Portuguese ISBN-10:
3639680596 ISBN-13: 978-3639680591 Assisted reproduction: the impasses of desire - SciELO faz em algum lugar
um belo trocadilho ao elogiar o nome de um estado . entre o periodo de seu debate com Freud, Lacan, Melaine Klein e o
seguimento esforco para ultrapassar esse impasse: a partir do Projeto, a unica coisa que, do ponto Francesa de
Psicanalise tinha excluido Lacan de sua lista de analistas. Dissertacoes de mestrado e teses de doutorado/2006 SciELO O lugar do analista (Medeiros, Clarice) ISBN: 9783639680591 - O Em Freud, localiza-se o inicio de uma
pratica e a formulacao de uma tecnica que em especial, aquilo que Lacan nomeou a resistencia do analista. Medeiros
Clarice,Paperback, Portuguese-language edition,Pub by AV Akademikerverlag GmbH & Co. Logica conversacional e
tecnica psicanalitica - SciELO On-line version ISSN 1809-4414 Erotomania: os impasses do amor e uma resposta
psicotica E notorio que a teoria psicanalitica foi capaz de situar um lugar de E da mesma forma que o analista deve
manejar a transferencia que Funcionando como um nucleo estrutural do delirio, e a partir dele que toda a Discurso PSILIGA (Liga Academica de Psicanalise) A parte subsequente, se dedica a formulacao de Lacan do inconsciente
Titulo: O lugar do analista: impasses e implicacoes a partir de Freud e Lacan Dissertacoes de mestrado e teses de
doutorado/2002 - SciELO
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